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0الولخص

 كىك داؿ عند مستكل.331 تبيف الجداكؿ السابقة إف معامؿ ارتباط بيرسكف بيف األمف النفسي كالدافعية لمتعمـ يساكم

 كىذا يدؿ عمى أنو،  أم بمعنى زيادة احد المتغيرات مرتبط باآلخر كالعكس،  كىي عبلقة طرديو مكجبة االتجاه. 000 داللة
 كىذا، كمما زاد الشعكر باألمف النفسي زادت الدافعية لمتعمـ ككمما قؿ الشعكر باألمف النفسي كمما قمت الدافعية نحك التعمـ

 تبيف أف، يجعمنا نرفض الفرضية األكلى الصفرية كالتي تنص بأنو ال تكجد عبلقة ارتباطيو بيف األمف النفسي كالدافعية لمتعمـ

 فمتى قاـ الطالب بإشباع حاجتو األساسية النفسية، ىناؾ عبلقة كثيقة بيف األمف النفسي كالدافعية لمتعمـ ذات داللة إحصائية

 أك، ال تكجد اختبلفات في مشاىدات أفراد العينة لبلختبلؼ في الجنس،كشعكره بذلؾ يكلد لديو شعكر بالكفاءة كالفاعمية
 كىذا " ماتبيف مف خبلؿ الفركض الثانية كالثالثة كالرابعة التي تنص التكجد فركؽ ذات داللة. أك الفصؿ الدراسي،اإلقامة
 أك، أك اإلقامة،إحصائية في مستكل األمف النفسي كالدافعية لمتعمـ لدل طبلب مف مرحمة التعميـ األساسي تعزل لمجنس

.الفصؿ الدراسي

. التعميـ األساسي, الدافعية, األمف النفسي:الكممات المفتاحية
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Abstract:
The availibitu of psychological security and its relationship with motivation in students of
primary school in Sirt city. Comparative study between male and female students. The previous
tables show that Pearson’s correlation coefficient between psychological security and academic
motivation is. It is on the level 004 and has a directly proportional to the positive trend. That
means if one of them increases, the other will increase as well and vice versa because they are
linked together and each one depends on the other. If the sense of psychological security
increases, the motivation for learning will increase too, but if the sense of psychological security
become lower, the motivation for learning will decrease as well. So that we will reject the first
zero hypothesis, which states that there is no relationship between psychological security and
the motivation for learning. When the student satisfies his/her the basic psychological needing
and as well felling, then it will generate a sense of efficiency and effectiveness. There is no
differences in the view of students in sex, location, or course. That is clear through the second,
third, fourth hypothesis which they clarify that “there are no statistically significant differences
in the level of psychological security and motivation for learning among students of basic
education due to gender, location or course”.
Keywords: psychological security, motivation, basic education.
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المبحث االوؿ /االطار العاـ لمبحث:
مشكمة البحث:

األمف ىك شعكر كىاجس قديـ قدـ اإلنساف ذاتو كجد معو لمكاجية الكحدة كالخكؼ فكاف
ذاتيا يعتمد عمى حماية
ىاجس اإلنساف حماية نفسو ،كمف ىنا فإف بداية مفيكـ األمف كاف
مفيكما ن
ن
اإلنساف لنفسو مف المخاطر البيئية كالبشرية التي قد يتعرض ليا  ،األمر الذم دفعو إلى االتجاه
نحك االستئناس كالعيش مع اآلخريف لمقضاء عمى الكحدة إلدراكو أف االتحاد قكة لمكاجية الخكؼ

كالخطر فاألمف الفردم ال يمكف إف يتحقؽ دكف االنصيار في إطار تجمع بشرم يضمف لو األمف

كاالستقرار ،فظيرت األسرة كالعشيرة كالقبيمة ثـ الدكلة فيما بعد انطبلقنا مف حاجو اإلنساف كبدافع
الشعكر بالطمأنينة كحماية ذاتو بكؿ ما تعنيو كممة الحماية كاألمف بإبعاده المختمفة ،كبتطكر

المجتمعات البشرية كازدياد أفرادىا ازدادت احتياجاتيـ األمنية ظيرت ضركرات حتمية لمكاجية
المخاطر الجديدة كالمتنكعة كأصبح االحتياج األمني يشمؿ كؿ ما يتعمؽ باإلنساف مف أمف جسده

ركنا مف أركاف كجكده اإلنساني
إلى أمف كيانو إلى أمف حرياتو كحقكقو كأصبح األمف يشكؿ ن
أيضا اختبلؼ أساليب كنمط حياتيا كاجيت
كاالجتماعي ،كبتطكر تمؾ المجتمعات البشرية ك ن
صعكبات في الحفاظ عمى أمنيا كمراقبة سمكؾ أفرادىا كدرجة الضبط فييا عبلكة عمى عدـ قدرتيا
عمى مكاجية التجمعات البشرية األخرل التي أصبح حكـ الغاب ىك المسيطر عمييا كالقكة ىي التي

تفرض حكمو ،إذ" إف أىمية البعد االجتماعي في األمف النفسي ينبع مف شعكر الفرد كعبلقتو
كاتجاىاتو االيجابية مع البيئة كالمجتمع الذم ينتمي إليو كيستطيع عمى اإلبقاء في عبلقات متزنة

مع الناس ذكم األىمية االنفعالية في حياتو  .)3(،إف الرضا عف الذات يكسب القمب السكينة
كالدعة كالراحة كاألمف كالطمأنينة ،كطيب العيش كالسركر كالفرح ،كأف الغنى كاألمف كالصحة كالديف
()2

.

جميعا في شقاء ،
مف ركائز السعادة ،فبل ىناء لمعدـ كخائؼ ،كال لمريض كال مكابر ،بؿ ىـ
ن
فاألمف النفسي يعد مف الحاجات األساسية لمفرد كال يتحقؽ ذلؾ إال بعد أف تتحقؽ الحاجات
األساسية لئلنساف .

األمف النفسي مطمب أساسي كمظير مف مظاىر الصحة النفسية  ،كيتجسد مف خبلؿ شعكر

الفرد باالرتياح كاليدكء الداخمي ككصكلو إلى درجة مف اإلشباع لحاجاتو الفسيكلكجية ،النفسية

كاالجتماعية ،باالظافة الى االستقرار داخؿ جماعتو التي ينتمي إلييا  .كما يعرؼ األمف النفسي
عمى انو  " :شعكر الفرد باالستقرار كالتحرر مف الخكؼ كالقمؽ  ،لتحقيػؽ متطمباتػو كمساعدتو عمى

إدراؾ قدراتو كجعمو أكثر تكيفا ,)1( ،كيعد "كفافي"( )3545اإلحساس باألمف النفسي مف العكامؿ
الميمة كالمؤدية لمصحة النفسية لمفرد ،فيك يشعره باألىمية كاالنتماء لبيئتو ،كيرتبط بالسعادة ،إدراؾ

الناس بصكرة إيجابية ،كالتعامؿ مع اآلخريف بصدؽ ،كما يتقبؿ ذاتو كيتسامح معيا .كتكمف أىميتو
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في االجتيادات التي قدميا المنظريف في عمـ النفس حيث يتفقكف أف القمؽ باعتباره انفعاؿ غير
سار ،كشعكر بالتكتر كالتيديد كعدـ الراحة كاالستقرار كيعتبر مف أىـ األسباب الرئيسية في نشكء

أعراض األمراض النفسية ،كاف اختمفت أراء العمماء حكؿ تفسيره كأسباب حدكثو لمنطقاتيـ،
فالتحميميف يقركف أف الخبرات المكبكتة ىي مصدره ،أما السمككيكف فالقمؽ ناتج عف عممية التعمـ،

أما المدرسة اإلنسانية فسببو ىك عدـ تحقيؽ الذات ،أما أصحاب التعمـ االجتماعي"بندكره" فإف

سبب القمؽ يعكد إلى حدكث متغيرات غير مرغكبة مع كجكد استعداد نفسي لظيكره لدل الفرد نتيجة
المفيكـ السمبي لقدراتو .كليذا فإف اليدؼ الرئيس لمعبلج النفسي ىك التخمص مف القمؽ كبث
الشعكر باألمف في نفس اإلنساف (.محمد عثماف نجاتي)230 :2003 ،

(ٗ)

.

كباتفاؽ المدارس عمى أف القمؽ ىك سبب ظيكر أعراض االضطراب فإنيا تختمؼ حكؿ

ماضي الفرد كمدل تأثيره عمى الحاضر كالمستقبؿ ،كليذا اختمفت في تفسيرىا لؤلمف النفسي.
فالتحميميف أمثاؿ شاركك " فركيد  "freudالذم يعتبره أحد الغرائز الخاصة بغريزة الحياة ،كيقكـ عمى
مبدأ الثبات كاالتزاف ،كذلؾ بيدؼ خفض التكترات ،أما "ىكرني"" "Hornyفترل أف المبدأ األساسي

الذم يح كـ سمكؾ اإلنساف ىك األمف كاالطمئناف ،كأف كفاحو في الحياة ىك مف أجؿ األمف  ,أما

السمككيكف الجدد عمى رأسيـ "دكالرد كميمر"  Dollard and Millerفيعتبركف تحقيؽ األمف النفسي
يككف مف خبلؿ نجاح الفرد في استجابتو لممثيرات التي تعرض ليا ،كقد قسما المثيرات إلى

مجمكعتيف مجمكعة فطرية أكلية مرتبطة بالحاجات الفسيكلكجية كالجكع كالعطش كالجنس،

كمجمكعة ثانكية مكتسبة تكتسب مف خبلؿ البيئة االجتماعية كاألمف النفسي ،األمف االجتماعي،

المحبة كالتقدير (.الداىرم.)٘( )43 :3555،

أما أصحاب النظرية اإلنسانية كعمى رأسيـ "ماسمك" Maslow؛ فعد األمف النفسي حاجة

أساسية ،كليس مجرد مثير يتـ تعممو مف البيئة بحيث يرل أف لئلنساف حاجات يجب إشباعيا كىي

ذات مستكيات متدرجة ،تتضمف قسميف ىما:حاجات أساسية كالحاجات الفسيكلكجية كالحاجة
لؤلمف ،كالحاجات النفسية كالحب كاالنتماء ،كحاجة تقدير الذات ،كحاجة تحقيؽ الذات ،كلقد تـ
كضعيا في شكؿ ىرمي(ىرـ ماسمك) كال يتـ االنتقاؿ مف مستكل إلى أخر إال مف خبلؿ تحقيؽ

اإلشباع لمحاجة السابقة ) ,أماني عبد المقصكد . )ٙ( )54 :2000 ،إف الرضا عف الذات يكسب

القمب السكينة كالراحة كاألمف كالطمأنينة ،كطيب العيش كالسركر كالفرح ،كأف الغنى كاألمف كالصحة

.

جميعا في شقاء.
كالديف مف ركائز السعادة ،فبل ىناء لمعدـ كخائؼ ،كال لمريض كال مكابر ،بؿ ىـ
ن
كثير عف أنكع األمف مثؿ:
كاألمف بمعناه المباشرة ىك أحد أنكاع األمف كليس كميا،فقد بدأنا نسمع نا
األمف النفسي (ارتباط كثيؽ بالشعكر كاإلحساس ) كاألمف الغذائي (تكافر الغذاء كعبلقتو بقضية

تحقؽ األمف) كاألمف االجتماعي (تكفر الطمأنينة كالرفاىية كالتغمب عمى المرض كالجيؿ كاالعتداء
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عمى النفس) كاألمف الثقافي كالفكرم  ،األمف االقتصادم (ثبات في الدخؿ كاستقرار مادم ) ،األمف
المائي (تكفر المياه).

كاإلنساف بطبعو دائما يسعى بطبعو إلى تحقيؽ ذاتو كمكانتو ،كتبقى مرحمة الطفكلة ككذلؾ

المراىقة ىي الفترة الحساسة التي يسعى فييا الفرد إلى تحقيؽ اكبر مستكل مف األمف النفسي مع
كجكد متغيرات جسمية كتكقعات اجتماعية كدراسية .كليذا تتمثؿ مشكمة البحث في التعرؼ عمى

مستكل تكفر األمف النفسي لدل طبلب الشؽ الثاني مف مرحمة التعميـ األساسي بمدينة سرت ،ليبيا
كعبلقة األمف النفسي بدافعتييـ نحك التعمـ  ،كمعرفة الفركؽ في تكفر األمف النفسي لدييـ تبعا

لبعض المتغيرات مثؿ الجنس كمكاف اإلقامة كالصؼ الدراسي.

فرضيات البحث:

 -1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األمف النفسي كالدافعية لمتعمـ لدل طبلب مرحمة التعميـ
األساسي.

 - 2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل األمف النفسي كالدافعية لمتعمـ لدل طبلب مف
مرحمة التعميـ األساسي تعزل لمجنس.

 -3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل األمف النفسي كالدافعية لمتعمـ لدل طبلب مف
مرحمة التعميـ األساسي تعزل لمحؿ اإلقامة.

 -4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل األمف النفسي كالدافعية لمتعمـ لدل طبلب مف

مرحمة التعميـ األساسي تعزل لمصؼ الدراسي.

أىمية البحث:

كمف ىنا يمكف تحديد أىمية البحث في النقاط التالية:

 .3يعد البحث محاكلة في اإلسياـ في الجانب العممي لمكشؼ عف مدل تكفر األمف

النفسي لدل المتعمميف بمرحمة التعميـ األساسي.

 .2عبلقة تكفر األمف النفسي بدافعية المتعمميف نحك التعمـ .
 .1تنبع أىمية البحث مف أىمية المقترحات التي يمكف أف يقدميا لمرفع مف مستكل
الشعكر باألمف النفسي لدل المتعمميف.

 .0تحديد مػدل أىمية الحاجة لمشعكر باألمػف النفسي في بناء الشخصيػة المتزنة كالمستقػرة لمتبلميذ
كاعتباره مػف الحاجات الميمػة كالضركرية التي البد مػف تحقيقيا فبانعداـ ػو يشعر الفرد بالقمػؽ

كالخكؼ كعدـ االرتيػاح.
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أىداؼ البحث:
ييدؼ البحث الحالي التعرؼ الى :
 -3درجة تكفر األمف النفسي لدم عينة مف طبلب مرحمة التعميـ األساسي.

 -2العبلقة ذات الداللة اإلحصائية بيف الدافعية لمتعمـ كمدل تكفر األمف النفسي لدل المتعمميف.

- 1التعرؼ عمى درجة األمف النفسي كتأثره ببعض المتغيرات لدل الطمبة تبعا بمتغيرات الجنس
كمكاف اإلقامة كالصؼ الدراسي.

مصطمحات البحث:

 )3تعريؼ األمف النفسي :األمف كاألماف في المغة مصدراف بمعنى الطمأنينة كعدـ الخكؼ ،قاؿ
ِ
ابف منظكر في لساف العرب( :األَماف كاألَمانةُ بمعنى كقد أ ِ
ت غيرم مف األمف
كآم ْن ُ
َم ْن ُ
ُ
ت فأَنا أَم هف َ
كاألَماف كاألمف ضد الخكؼ) (.) ٚ
كعمكمان يمكف تعريؼ األمف بمفيكمو العاـ :بأنو النشاط الذم ييدؼ إلى استقرار األمف

كالطمأنينة داخؿ الفرد .ىي الحالة التي يككف فييا اإلنساف محميان ضد – أك بعيدان عف خطر ييدده
– أك ىك إحساس يتممؾ اإلنساف بالتحرر مف الخكؼ.

األمف النفسي :ىك الكضعية التي يككف فييا الفرد أمنا كمتحر ار مف التيديد كالخطر كالرغبة في
تجنب األلـ ك الحصكؿ عمى الراحة كالتحرر مف الخكؼ كالقمؽ كالشعكر بعدـ األمف كالبحت عف

الحماية كاالستقرار ألداء الميمات الدراسية بصكرة جيدة التي تحفز الطالب ال نجاز عممو التعميمي
كتكجيو سمككو نحك تحقيؽ ما ىك مطمكب منو كالمحافظة عمي استم اررية دلؾ السمكؾ ألي أف
يتحقؽ اليدؼ التربكم ككجكد عبلقة ديناميكية بيف الفرد كالبيئة تتضمف نمط معيف ال استجابات

متعممة نتيجة كجكد حالة تكتر كنزكؿ ىده الحالة بإشباع ىدا الدافع أك اختزالو  .األمف النفسي ":
ىك شعكر الفرد بأنو مقبكؿ ك متقبؿ مف اآلخريف لو مكانة بينيـ يدرؾ أف بيئتو صديقة كدكدة غير
محبطة في الكسط الطبلبي (. )ٛ

إ ف األمف إحساس بالطمأنينة التي يشعر بو الفرد ،سكاء بسبب غياب األخطار التي تيدد
كجكده ،أك نتيجة المتبلكو الكسائؿ الكفيمة بمكاجية تمؾ األخطار حاؿ ظيكرىا.

ٕ) الدافعية لمتعمـ :

 ىي مجمكعة المشاعر التي تدفع التبلميذ إلى االنخراط في نشاطات التعمـ التي تؤدم إلػى بمكغواألىداؼ المنشكدة ك التي تعتبر ضركرية أساسية لحدكث التعمـ ك بدكنيا ال يحدث التعمـ الفعاؿ
كىذا ما تحدده الدرجػة المتحصؿ عمييا في أداة األمػف النفسي المطبؽ في الد ارسػة -.عرفت بأنيا:
"ميؿ أك تكجو لمعمؿ بطريقة خاصة ،كالدافع ىك الحاجة النكعية التي تسبب مثؿ ىذا الميؿ أك

التكجو " ( ٜ

).
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 كما عرفت بأنيا "حالة مف اإلثارة أك التنبو داخؿ الكائف العضكم تؤدم الى سمكؾ باحث عفىدؼ كترتبط بحاجة داخمية أك باعث خارجي كالدكافع نكعاف ،أكلية فسيكلكجية ،كثانكية

اجتماعية"(ٔ0

).

كتعرؼ عمى أنيا " الحالة الداخمية أك الخارجية لدل المتعمـ التي تحرؾ سمككو كأداءاتو كتعمؿ عمى

استمرارىا كتكجيو نحك تحقيؽ ىدؼ معيف أك غاية محددة ٔٔ( ،

).

التعميـ األساسي :ىك القدر األساسي مف المعارؼ كالعمكـ التي تمتزـ الدكلة بنشرىا بيف شعبيا كىي
تختمؼ في عدد السنيف كالمراحؿ مف دكلة ألخرل  ،ىي تزكيد كؿ طفؿ ميما تفاكتت ظركفو
االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية بالحد األدنى الضركرم مف المعارؼ كالميارات كاالتجاىات كالقيـ

التي تمكنو مف تمبية حاجاتو كتحقؽ ذاتو كتييئيو لئلسياـ في تنمية مجتمعو.
المبحث الثاني /األمف النفسي:
إف حياة اإلنساف ..طالت أـ قصرت ..تتمخص في كممات ثبلث :الماضي ..الحاضر..
المستقبؿ ...كما ىذه األدكار الثبلث إال حمقات متماسكة األطراؼ في سمسمة الحياة .فاإلنساف
بالضركرة يبني حاضره عمى أنقاض ماضيو كينظر إلى مستقبمو في ضكء حاضره كىك في كؿ ىذا
مقيد بطبيعتو المكركثة كتجاربو المكتسبة كمقدار جيده أك نصيبو مف الثقافة كالعمـ كبيئتو التي

يخالطيا كبيئتو الذم نشأ فييا ،كفكؽ ىذا كمو مزاجو كنفسيتو المذيف ىما نتيجة مباشره لتفاعؿ كؿ

ىذه العكامؿ.

يعيش مف نكر األمؿ أك يرقب الشمس مف كراء الغماـ .كمنيـ مف تعكس الحياة عمى نفسيتو

ظبلن قاتمان فبل يثؽ فييا بأحد كال يرل شيئا غير الشر .فيك المتشائـ المنقبض الذم يعيش في ظبلـ

اليأس  .كمنيـ مف ىك بيف يتخذ لنفسو مرك انز كسطان ال تطرؼ فيو كال مغاالة تدفعو سفينة الحياة
كما تشاء فتارة يرجك الخير كتارة يرقب الشر فيغتـ .كيعد الشعكر بالطمأنينة النفسية أحد مظاىر

الصحة النفسية اإليجابية كأكؿ مؤشراتيا ،فمقد تحدث الكثير مف العمماء كالمفكريف عف أبرز
المؤشرات اإليجابية لمصحة النفسية كالتي منيا شعكر الفرد باألمف النفسي كالنجاح في إقامة
عبلقات مع اآلخريف كتحقيؽ

)(12

.

التكافؽ النفسي كالبعد عف التصمب كاالنفتاح عمى اآلخريف،

أوالا /تعريؼ األمف النػفسي في المغة:

يعد مفيكـ األمف مف المفاىيـ المغكية ذات الثراء في المعنى فقد جاءت كممة أمف في كؿ

مف لساف العرب كالمعجـ الكسيط كمختار الصحاح بعدة ِ
معاف نذكر منيا ما ما يأتي :

األمف الذم ىك ضد الخكؼ ،يقاؿِ :
أمف أمنان كأمانان كأمنو :إذا اطمأف ،كلـ يخؼ ،فيك آمف،

كأصؿ (األمف) طمأنينة في النفس ،كزكاؿ الخكؼ عنيا؛ يقاؿ :أمف بأمف أمنان كأمنو كأمانان.
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اف ،إذا كاف
كالمأمف :مكضع األمف .اسـ مف أمنت .كاألماف :إعطاء اآلمنة .كالعرب تقكؿ :رجؿ أ َّ
ُم ه
ُم َنة  -بضـ اليمزة  -إذا كاف بأمنو الناس ،كال يخافكف شره؛
أمينان .كبيت آمف ذك أمف .كرجؿ أ َ
َم َنة  -بفتح اليمزة  -إذا كاف ُيصدؽ ما سمع ،كال يكذب بشيء ))13
كرجؿ أ َ
بمعنى ،كقد أمنت فأنا آمف ...كاألمف:
ككرد في لساف العرب البف منظكر( :األماف كاألمانة
ن
ضد الخكؼ ،كاألمانة :ضد

)(13

ثانيا /تعريؼ األمف النػفسي:

الخيانة ...فأما آمنتو المتعدم فيك ضد أخفتو ،

.

مف ىك الشخص األمف ؟ىك الشخص الذم يشعر أف حاجاتوُ مشبعة كأف المقكمات األساسية
ِ
لحياتو غير معرضة لمخطر كيككف في حالة تكازف أك تكافؽ أمني.
كقد عرؼ ماسمك األمف النفسي:بأنو شعكر الفرد بأنو محبكب متقبؿ مف اآلخريف لو مكانة

بينيـ ،يدرؾ أف بيئتو صديقة كدكدة غير محبطة يشعر فييا بندرة الخطر كالتيديد ك القمؽ كاألمف
النفسي يقاؿ لو أيضا "األمف االنفعالي " ك"األمف الشخصي " ،ك"األمف الخاص " ك"السمـ

الشخصي " ،كاألمف النفسي مف المفاىيـ األساسية في مجاؿ الصحة النفسية ،كىنالؾ ترابط بيف
األمف النفسي كاألمف االجتماعي كالصحة النفسية ،حيث تكجد عبلقة جكىرية بيف االتجاه الديني

كمشاعر األمف كعامؿ مف عكامؿ الشخصية الذم يحدد الصحة النفسية . ) 14( ،

كيشتؽ مف األمف معاني كثيرة أىميا :األمانة كاإليماف ،كىي معاف متقاربة أك متشابية منيا :

 فاألمف يفيد االطمئناف كالسكنية كنقيضو الخكؼ. -كاألمانة تفيد االطمئناف كالثقة كنقيضيا الخيانة.

 -كاإليماف يفيد التصديؽ كاالستيقاف كنقيضو الكفر.

 -فاألمف طمأنينة قمبية تسمـ إلى السككف النفسي  ،كاألمانة طمأنينة كاإليماف طمأنينة كتصديؽ

كتسميـ عف ييقيف 15( ،

).

كاألمف النفسي  :ىك الكضعية التي يككف فييا الفرد أمنا كمتحر ار مف التيديد كالخطر كالرغبة في

تجنب األلـ ك الحصكؿ عمى الراحة كالتحرر مف الخكؼ كالقمؽ كالشعكر بعدـ األمف كالبحت عف
الحما ية كاالستقرار ألداء الميمات الدراسية بصكرة جيدة التي تحفز الطالب ال نجاز عممو التعميمي
كتكجيو سمككو نحك تحقيؽ ما ىك مطمكب منو كالمحافظة عمي استم اررية دلؾ السمكؾ ألي أف

يتحقؽ اليدؼ التربكم ككجكد عبلقة ديناميكية بيف الفرد كالبيئة تتضمف نمط معيف ال استجابات

متعممة نتيجة كجكد حالة تكتر كنزكؿ ىده الحالة بإشباع ىدا الدافع أك اختزالو 16 ( ،

).

كما يعرؼ األمف بأنو  :ىك شعكر مركب يحمؿ في طياتو شعكر الفرد بالسعادة كالرضا عف

حياتو بما يحقؽ لو الشعكر بالسبلمة كاالطمئناف كأنو محبكب كمتقبؿ مف اآلخريف بما يمكنو مف

تحقيؽ قدر اكبر مف االنتماء لآلخريف  ،مع إدراكو الىتماـ اآلخريف بو كتفيميـ لو حتى يستشعر
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قدر كبير مف الدؼء كالمكدة كيجعمو في حالة مف اليدكء كاالستقرار كيضمف لو قد ار مف الثبات
االنفعالي كالتقبؿ الذاتي كاحتراـ الذات كمف ثـ الى تكقع حدكث األحسف في الحياة مع إمكانية

تحقيؽ رغباتو في المستقبؿ بعيدا عف خطر اإلصابة باضطرابات نفسية أك صراعات أك أم خطر

ييدد أمنو كاستق ارره في  (17)،الحياة

.

كبعد استعراض ىذه التعريفات المتعددة لؤلمف النفسي يمكف اف نصؿ الى أف أغمب ىذه

التعريفات قد ركزت عمى عدة جكانب( :البعد الشخصي لمفرد عف التيديد كالخطر ،ك تقبؿ الفرد مف
اآلخريف كتعامميـ معو بمكدة كدؼء ،ك تكافؽ الفرد نفسيا كاجتماعيا مع نفسو أكال ثـ مع اآلخريف).

كعميو؛ فإ ف الطمأنينة حاجة نفسية إنسانية ال تستقيـ حياة كشخصية اإلنساف بدكنيا .كىي

حاجة ماسة كمما افتقدىا اإلنساف ظيرت عبلمات سمبية كسكء التكافؽ النفسي.

ثالثا /لفظ (األمف) في القرآف:

كرد لفظ (األمف) في القرآف في نحك سبعة كعشريف مكضعان ،كباشتقاقات متعددة؛ فكرد عمى
ت َمثَ َاب اة لِّ َّمن ِ
اس َوأَ ْمن ا}
{وِا ْذ َج َع ْم َنا ا ْل َب ْي َ
صيغة (المصدر) في أربعة مكاضع ،منيا قكلو تعالىَ :
(البقرة ، )321 :كجاء عمى صيغة اسـ الفاعؿ ،كػصفة في خمسة مكاضع ،منيا قكلو سبحانو:
ِ
{وِا َذا
{ر ِّ
ب ْ
اج َع ْؿ َىػَ َذا َبمَدا آمنا} (البقرة ،)322:كجاء (اسمان) في أربعة مكاضع ،منيا قكلو تعالىَ :
َ
اءى ْـ أ َْمٌر ِّم َف األ َْم ِف} (النساء ،)41:كجاءت (فعبلن) في أربعة عشر مكضعان ،منيا قكلو سبحانو:
َج ُ
{فَِإ َذا أ ِ
َمنتُ ْـ} (البقرة. )352:
كلفظ (األمف ) جاء في القرآف الكريـ كما كرد في لساف العرب (البف منظكر) عمى معاف ثبلثة:
أحدىا :بمعنى األمانة الذم ىك ضد الخيانة ،كعميو قكلو سبحانو{ :فَِإ ْف أ ِ
ض ُكـ َب ْعض ا َف ْم ُي َؤِّد
َم َف َب ْع ُ
ِ
الَِّذي ْ ِ
فميعط المؤتمف ما اؤتمف عميو مف أمانة .كنحكه قكلو
َما َنتَ ُو} (البقرة ،)241:يعني:
اؤتُم َف أ َ
ار ي َؤد ِ
ِ
{و ِم ْف أ ْ ِ ِ ِ
ِّه إِلَ ْي َؾ} (آؿ عمراف.)31 :
ْم ْن ُو ِب ِقن َ
طٍ ُ
سبحانوَ :
َىؿ ا ْلكتَاب َم ْف إف تَأ َ
َِّ
يف آم ُنواْ َولَـ َي ْم ِب ُ ِ
يما َن ُيـ ِبظُ ْمٍـ
ْ
سواْ إ َ
ثانييا :بمعنى األمف المقابؿ لمخكؼ ،كمنو قكلو تعالى{ :الذ َ َ
وف} (األنعاـ ،)42 :كالمعنى :أف الذيف آمنكا باهلل ،كلـ يشرككا بو،
أ ُْولَ ِػئ َؾ لَ ُي ُـ األ َْم ُف َو ُىـ ُّم ْيتَ ُد َ
َنز َؿ
آمنكف مف عذابو يكـ القيامة ،فبل خكؼ عمييـ كال ىـ يحزنكف .كنحك ذلؾ قكلو سبحانو {:ثُ َّـ أ َ
ِ
َم َن اة ُّن َعاس ا} (آؿ عمراف ،)310 :يعني :أمنان ،كاألمف بمعنى كاحد ،أم :أنزؿ
َعمَ ْي ُكـ ِّمف َب ْعد ا ْل َغ ِّـ أ َ
كعددىـ .
عمى المؤمنيف أمانان بعد الخكؼ الذم حصؿ ليـ مف كثرة عدكىـ كقمة َعددىـ ُ
استَ َجار َؾ فَأ ِ
َج ْرهُ َحتَّى
َح ٌد ِّم َف ا ْل ُم ْ
ش ِرِك َ
{وِا ْف أ َ
ثالثيا :بمعنى المكاف اآلمف ،كمنو قكلو سبحانوَ :
يف ْ َ
ِ
ِ
ْم َن ُو} (التكبة ،)2:أم :أبمغو مكضع أمنو :كىك دار قكمو ،أك منػزلو
َي ْ
س َم َع َكالَ َـ المّو ثُ َّـ أ َْبم ْغ ُو َمأ َ
الذم فيو أمنو.كمما ال شؾ فيو أف لمقرآف الكريـ أثر عظيـ في تحقيؽ األمف النفسي ،كالطمأنينة
القمبية كالسكينة .كالسكينة ركح مف اهلل كنكر يسكف إليو الخائؼ ،كيطمئف عنده القمؽ ،كاإلنساف
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المؤمف يسير في طريؽ اهلل آمنان مطمئنان ،ألف إيمانو الصادؽ يمده دائمان باألمؿ كالرجاء في عكف

اهلل كرعايتو كحمايتو ،كىك يشعر عمى الدكاـ بأف اهلل عز كجؿ معو في كؿ لحظة ،كنجد أف ىذا

اإلنساف المؤمف يتمسؾ بكتاب اهلل الجئان إليو دائمان ،فيك بالنسبة لو خير مرشد بمدل أثر القرآف
الكريـ في تحقيؽ االستقرار النفسي لو.

أعراض األمف النفسي و عدـ األمف النفسي  )18( :قاـ ماسمك بتحديد أعراض األمف النفسي
كعدـ األمف النفسي مف خبلؿ اختباره الذم قاـ بتصميمو ،حيث استطاع أف يصؿ إلى مجمكعة مف

أعراض األمف النفسي كأخرل مف عدـ األمف النفسي عمى النحك التالي :

أعراض األمف النفسي:

 -3الشعكر بأف الفرد محبكب كمقبكؿ كبأف الناس تنظر أليو بدؼء.

 -2الشعكر با االنتماء كالشعكر باأللفة مع العالـ كأنو ذك مكانو في الجماعة .
 -1الشعكر باألمف كعدـ القمؽ كشعكر نادر بالقمؽ ك الخطر .

 -0أدراؾ الحياة كالعالـ كمكاف سعيد كدافئ ،فيو الكد كحب لمخير كفيو يميؿ جميع الناس أف
يككنكا أخكة.

 -1أدراؾ الناس اآلخريف عمى أنيـ طيبكف كلدييـ ككد كدؼء كحب لمخير.

 -2الشعكر بالكد كالثقة في اآلخريف كشعكر ضئيؿ بالعداكة  ،كالشعكر بالتسامح إزاء اآلخريف ،
كالتعاطؼ مع اآلخريف .

 -3الميؿ نحك السعادة كالقبكؿ كالرضا ك القناعة.

 -4الميؿ نحك تكقع حدكث الخير ك التفاؤؿ بشكؿ عاـ.
 -5الشعكر باليدكء كالسكينة كاالسترخاء كالثبات االنفعالي كعدـ الصراع كالتردد .

 -30نزعة اجتماعية خارجية كنزعة لمتركيز حكؿ العالـ بدال مف التركيز حكؿ الذات أك التمركز
حكؿ األنا .

 -33رغبة في القكة أك المكاءمة بالنسبة لممشكبلت أكثر مف الرغبة في القكة فكؽ الناس اآلخريف

 -32شعكر قكم كثابت كايجابي باحتراـ الذات ،قائـ عمي أساس سميـ  ،شعكر بالقكة ك الشجاعة.
 -31نقص نسبي في النزعات العصابية  ،آك الذىنية  ،مع كجكد نظاـ كاقعي لمتكيؼ .

 -30نزعة نحك االىتمامات االجتماعية كالتعاكف  ،كالشفقة  ،كالتعاطؼ  ،كاالىتماـ باآلخريف .
أعراض عدـ األمف النفسي :

 -3شعكر الفرد بأنو منبكذ كغير محبكب ،كأنو يعامؿ معاممة فاترة كبدكف عطؼ ،كشعكره بأنو
مكركه أك محتقر.

 -2شعكر الفرد بالعزلة كالكحدة كالغربة كالبعد عف الحياة .
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 -1الشعكر الدائـ بالتيديد كالقمؽ كالخطر.
 -0إدراؾ الحياة كمكاف كئيب كمظمـ كفيو عداء ككأنو غابة مكحشة .
 -1إدراؾ الناس اآلخريف عمى أنيـ أساسا سيئكف كأنانيكف كخطركف.
 -2الشعكر بعدـ الثقة كالحسد كالغيرة مف اآلخريف .

 -3نزعة نحك تكقع حدكث المكارة ،كالتشاؤـ بشكؿ عاـ.
 -4نزعة نحك عدـ السعادة كعدـ القبكؿ كالرضا .

 -5االضطراب كالتكتر االنفعالي كالشعكر بالضغط كالصراع كما يترتب عمى كؿ ذلؾ مف عصبية
كتعب كتييج كتشنج المعدة كغير ذلؾ مف االضطرابات النفسية الجسدية  ،كالككابيس الميمية  ،كعدـ

الثبات االنفعالي كالتذبذب كالتردد غير المقبكؿ.

 - 30نزعة قيرية لبلستبطاف أك النزكع نحك القير الذاتي.

 - 33الشعكر بالذنب كالخطيئة كاإلثـ  ،كالشعكر بإدانة الذات .
 - 32اضطراب الذات في جكانب متعددة في عقدة احتراـ الذات  ،كالشعكر بالضعؼ كالنقص
كالدكنية كاالعتماد الزائد عمى اآلخريف .

 - 31تعطش دائـ لؤلمف كاألماف كالسعي المستمر لبمكغيا .
 - 30التمركز حكؿ الذات كاألنانية.

خصائص األمف النفسي:

 .3يتحدد األمف النفسي بعممية التنشئة االجتماعية ،ك أساليبيا مف تسامح ،ك عقاب ،ك تسمط،
كديمقراطية ،كتقبؿ ،كرفض ،كحب ،ككراىية ،كيرتبط بالتفاعؿ االجتماعي ،كالخبرات ،كالمكاقؼ

االجتماعية في بيئة آمنة غير ميددة.

 .2يؤثر األمف النفسي إيجابيان عمى التحصيؿ الدراسي كفي اإلنجاز بصفة عامة.
 .1المتعممكف كالمثقفكف أكثر أمنان مف الجيمة ك األمييف.

 .0الذيف يعممكف بالسياسة يشعركف باألمف النفسي أكثر مف الذيف ال يعممكف بيا.
 .1شعكر الكالديف باألمف النفسي مرتبط بكجكد األكالد .
 .2اآلمنكف نفسيان أعمى في االبتكار مف غير اآلمنيف.

 .3عدـ الشعكر باألمف مرتبط بالتكتر ،كبالتالي التعرض لئلصابة باألمراض ك خاصة أمراض
القمب.

مصادر الشعور باألمف :

 -3المستوي التعميمي :إف المستكل التعميمي تحقؽ لمفرد كضعا اجتماعيا يشعره باألمف النفسي.
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 -2الثقافة :دلت الدراسات أف التعصب العنصرم يكلد لدل المجمكعات الثقافية إحساسا بالتمايز
كالقكة كاألمف كأف إدراؾ األمف يختمؼ باختبلؼ الثقافات.

 -1وجود الشخص مع أفراد يعتنوف بو :إف كجكد الشخص مع أفراد يعتنكف بو كيشارككنو الذكؽ
كطريقة التفكير كأساليب السمكؾ يحقؽ لو قدر أكبر مف اإلحساس بالراحة كاالسترخاء كبقدر أقؿ

مف التكتر كالقمؽ.

 -0السف :كمما تقدـ الفرد بالعمر كمما كاف أقؿ خكفا كأكثر إحساسا باألمف.

 -1بموغ اليدؼ  :إف بمكغ اليدؼ تحقؽ لمفرد الذات كتأكيدىا ،فاإلنساف عندما يضع لنفسو أىدافا
كيسعي لتحقيقيا فإنو يدرؾ معنى لحياتو كاليدؼ منيا صكرتو عف ذاتو أكثر إيجابية كبالتالي أكثر
أمنا لمنفس.

 -2التخمي عف موقؼ متوعد ييدد الفرد :إف إحساس الفرد بالذنب كاإلثـ يكرثو الخكؼ كالقمؽ
فخركجو عف القكاعد التي كضعيا المجتمع تعرضو لمعقكبة كإحساس الفرد بأنو ميدد بالعقكبة يزيد

مف قمقو كاضطرابو.

 -3العائمة المباشرة "األسرة" أف إحساس الفرد باألمف النفسي لو جذكره العميقة بطفكلتو ،فيك
تحدث مف خبلؿ عممية التنشئة االجتماعية التي تبدأ منذ المحظات األكلى بحياة اإلنساف كال يتحقؽ

لمطفؿ األمف إال إذا أحس الطفؿ بأنو مقبكؿ كأنو محبكب حبا حقيقيا19 ( ،

).

حاجة الفرد إلى األمف النفسي :

األمف النفسي مف أىـ الحاجات األساسية البلزمة لمنمك النفسي السكم كالتكافؽ النفسي كالصحة
النفسية لمفرد ،كتظير ىذه الحاجة كاضحة في تجنب الخطر كالمخاطرة كفي اتجاىات الحذر
كالمحافظة ،كتتضح الحاجة إلى األمف في الطفؿ الذم يحتاج رعاية الكبار حتى يستطيع البقاء.

الحاجة االنتماء األسرم ،كاالنتماء إلى الجماعة (األصدقاء) كاالنتماء إلى الكطف .مف خبلؿ ىذه

االنتمائية يشعر الفرد باألمف كاألماف كالراحة كالطمأنينة كالتي تؤثر في أنماط سمككو المختمفة داخؿ

مجتمعو  ،كتميز شخصيتو عف غيره مف األفراد سيككلكجيان ،كاجتماعيان.
ومف ىنا تنحصر أىـ الحاجات لتحقيؽ األمف النفسي:

أ)الحاجة إلى تأكيد الذات :يميؿ الفرد إلى معرفة كتحقيؽ ذاتو بدافع مف الحاجة إلى التقدير
كالمكانة كاالستقبللية كاالعتماد عمى النفس .كؿ ىذه الحاجات كسكاىا تدفع الفرد إلى السعي

لتحقيؽ المركز كالمكانة كالقيمة االجتماعية.

ب) الحاجة إلى الحب :كىذه حاجة مشتركة لدل جميع الناس كتشمؿ الحاجة إلى العطؼ كالتفاىـ
كالصداقة كغيرىا الكثير.

ٖ٘ٚ

هجلت األستار

العذد -222كاًوى األول لسٌت 2102م 0441 -هـ

ت) الحاجة إلى األماف :كىي الحاجة إلى الشعكر بأف البيئة االجتماعية بيئة صديقة ،كشعكر الفرد
أف اآلخريف يحترمكنو كيقبمكنو داخؿ الجماعة.
كتظير ىذه الحاجة كاضحة في تجنب الخطر كالمخاطرة كفي اتجاىات الحذر كالمحافظة.

كتتضح الحاجة إلى األمف في الطفؿ الذم يحتاج رعاية الكبار حتى يستطيع البقاء  .كالحاجة إلى

األمف تستكجب االستقرار االجتماعي كاألمف األسرم  .كالفرد الذم يشعر باألمف كاإلشباع في بيئتو
االجتماعية المباشرة في األسرة يميؿ إلى أف يعمـ ىذا الشعكر ،كيرل في الناس الخير كالحب

كيتعاكف معيـ كالعكس صحيح .كالشخص األمف يشعر بإشباع ىذه الحاجة كيشعر بالثقة

كاالطمئناف .أما الشخص غير األمف؛ فيك في خكؼ دائـ مف فقداف القبكؿ االجتماعي كرضا

اآلخريف ،كأم عبلمة مف عدـ القبكؿ أك مف عدـ الرضا ي ارىا تيديدان خطي انر لذاتو.
مفيوـ الدافع:

ىك الطاقة الكامنة لدل الكائف الحي التي تدفعو ليسمؾ سمك نكا معينا .كىذه الطاقة ىي التي
ترسـ لمكائف الحي أىدافو كغاياتو لتحقيؽ أحسف تكيؼ ممكف مع البيئة الخارجية.
كينظر إلى الدكافع عمى أنيا المحركات التي تقؼ كراء [سمكؾ] اإلنساف كالحيكاف عمى حد

سػكاء ،فيناؾ سبب أك عدة أسباب كراء كؿ سمكؾ يقكـ بو الكائف الحي  ،كىذه األسباب ترتبط

بحالة الكائف الحي الداخمية كفؽ حدكث السمكؾ مف جية كمؤثرات البيئة الخارجية مف جية أخرل ،

أم أنو ال يمكف التنبؤ بما يمكف أف يقكـ بو الفرد في كؿ مكقؼ مف المكاقؼ إذا عرفنا فقط منبيات

البيئة ،إذ أنو البد أف نعرؼ شيئان عف حالتو الداخمية ،كالحاجات كالميكؿ كاالتجاىات كعبلقتيا
بالمكقؼ ،كبذلؾ فإف مفيكـ الدافعية يشير إلى مجمكعة الظركؼ الداخمية كالخارجية التي تحرؾ

الفرد مف أجؿ العكدة إلى حالة االتزاف ()20

كمف خبلؿ ما سبؽ نستخمص اف الدافعية ىي حالة داخمية لدل الفرد تثير نشاطو لؤلداء كالتعمـ ،

أما في المجاؿ التعميمي فيي حالة داخمية لدل المتعمـ تدفعو الى االنتباه لممكقؼ التعميمي كالقياـ

بنشاط مكجو كاالستمرار فيو حتى يتحقؽ التعمـ .

المفاىيـ ذات العالقة بالدافعية :

مفيوـ الحاجة :الحاجة ىي الشعكر بالنقص في شي معيف ،يصاحبو نكع مف التكتر الذم سرعاف
ما يزكؿ إذا ما تحقؽ اإلشباع ع  ،كقد تككف ىذه الحاجة فسيكلكجية داخمية مثؿ الحاجة إلى

الطعاـ كالماء أك حاجة اجتماعية مثؿ الحاجة لبلنتماء كالحب كاالنجاز.

مفيوـ الحافز :القكه الدافعة لمكائف الحي لكي يقكـ بنشاط ما ،بغية تحقيؽ ىدؼ محدد ك يشير
مفيكـ الحافز إلى الدكافع الفسيكلكجية المنشأ فقط ،كىك ما تعبر عنو المفاىيـ الشائعة مثؿ حافز
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العطش ،الجنس ،الطعاـ ،بمعنى آخر يعبر الحافز عف حالة مف النشاط الدافعي المرتبط بإشباع
حاجات فسيكلكجية المنشأ.
وظائؼ الدافعية لمتعمـ:

 .3تساعد المتعمـ عمى أف يستجيب لمكقؼ معيف كييمؿ باقي المكاقؼ األخرل كما
يتصرؼ بطريقة معينة في ذالؾ المكقؼ.

تجعمو

 .2تساعد عمى تحصيؿ المعرفة كالميارات كغيرىا مف األىداؼ ،فالمتعمميف الذيف يتمتعكف بدافعية
يتـ تحصيمي ـ بفاعمية أكثر في حيف المتعمميف الذيف ليس لدييـ دافعيو عاليو قد يصبحكف مصدر

شغب كسخرية .

 .1تعمؿ الدافعية عمي تحديد مجاؿ النشاط السمككي  ،الذم يكجو إليو الفرد اىتماماتو فانو مف أجؿ
تحقيؽ أىداؼ كأغراض معينة فالسمكؾ بدكف كجكد دافع يصبح عشكائيا كغير ىادؼ.

 .0تعمؿ الدافعية عمي جمع الطاقة البلزمة لممارسة نشاط ما ،مما يؤدم إلي تنشيط سمكؾ الفرد
كدفعو إلي القياـ بعمؿ مف أجؿ إزالة التكتر كاعادة الجسـ إلي االتزاف السابؽ.

 .1تدفع الدافعية المتعمـ عمي تكرار السمكؾ الناجح ،أك تحاشي السمكؾ المؤدل إلى العقاب
كالحرماف بسبب عمميات التعزيز إذ يصبح دافع المتعمـ ىك الحصكؿ عمي الثكاب عمي شكؿ مادم.

 .2تثير االنشطة التي تتناسب مع المكاقؼ التي يكاجييا الفرد  ،أم يختار الفرد نشاطا معينا
يتناسب مع الحاجة المكجكدة لديو  ،أما باالتجاه االيجابي أك االتجاه السمبي .

مـ سبؽ يتضح أف الدافعية لممتعمـ ال تقتصر عمي استثارة السمكؾ لدم المتعمـ كتنشيطو فحسب،
بؿ تجعمو يختار السمكؾ المناسب كفؽ المكقؼ ،باإلضافة الي تحديد اىتماماتو كجمع الطاقة
البلزمة لممارسة نشاط ما  ،إذ يمكف القكؿ أف الدافعية لمتعمـ تعمؿ عمي تكجيو نشاط المتعمـ

لبلستجابة ليدؼ معيف  ،ثـ الكصكؿ الي إشباعو .

عناصر دافعية التعمـ :

 -3حب االستطبلع :األفراد فضكليكف بطبعيـ  ،فيـ يبحثكف عف خبرات جديدة كيستمتعكف بتعمـ
األشياء الجديدة ،كيشعركف بالرضا عند تطكير مياراتيـ  ،كالميمة األساسية لمتعميـ ىي تربية حب

االستطبلع عند الطمبة كاستخداميا كدافع التعمـ .

 -2ال كفاية الذاتية  :كيعني ىذا اعتقاد الفرد أف بإمكانو تنفيذ ميمات محددة أك الكصكؿ الى
أىداؼ معينة  ،فالطمبة الذيف لدييـ شؾ في قدراتيـ ليست لدييـ دافعية لمتعمـ.

 -1االتجاه  :حيث يعتبر اتجاه الطمبة نحك التعمـ خاصية داخمية كال تظير دائما خبلؿ السمكؾ
االيجابي لدل الطمبة كقد يظير فقط بكجكد الدركس.
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 -0الكفاية  :كىي دافع داخمي نحك التعمـ يرتبط بشكؿ كبير مع الكفاية الذاتية كالفرد يشعر
بالسعادة عند نجاحو في انجاز الميمات .

الدكافع الخارجية  :المشاركة الفعالة تقتضي تكفير بيئة استثارية تحارب الممؿ  ،كينبغي عمى

استراتيجيات التعمـ أف تككف مرنة كابداعية كقابمة لمتطبيؽ  ،كأف تبتعد عف الخكؼ كالضغكط  ،كما
اف لمعبلمات قيمة جيدة كدافع خارجي كالتعزيز شكؿ أخر مف أشكاؿ الدكافع الخارجية أف يمنح

المعمـ شيادة أك تشجيع حيف يتقنكف التعمـ .

العوامؿ المؤثرة في الدافعية:
أوال  /العوامؿ االجتماعية:

كتتمثؿ في كؿ ما يحيط بالفرد مف قريب أك بعيد مف األسرة التي تعتبر المدرسة االجتماعية

األكلى لمطفؿ الى المدرسة التي يقضي فييا الطفؿ جزء كبير مف كقتو  ،كبما أف الدافعية لمتعمـ

مف الدكافع المكتسبة  ،فالجك األسرم السائد يمعب دك ار ىاما في نمك ىذا الدافع أك انخفاضو .

ثانيا  /العوامؿ الشخصية :

تكجد مجمكعة كبيرة مف العكامؿ الشخصية ذات الطبيعة النفسية كاالجتماعية كالعقمية

كالجسمية التي تؤثر في الدافعية لمتعمـ كتؤدم الى ارتفاع مستكل التحصيؿ اك تدنيو  ،كما تؤثر

طبيعة الشخصية مف حيث االنبساط أك االنطكاء كمقدار الثقة بالنفس كمستكل الطمكح كأسمكب
التفكير عمى اكتساب الدافعية .

كتؤدم االنفعاالت دك انر أساسيان حيث ينظر النفعاالت الدافعية الداخمية لمتبلميذ في حجرة الدرس

عمى أنيا استجابات قكية ليا تأثير الدكافع عمى السمكؾ .

*وظائؼ الدافع :

 .3كظيفة استتارية تتمتؿ أكلى كظائؼ الدافع في عممية التعمـ مف كجية نظر التعمـ.

 .2كظيفية تكقعية كالتكقعات ليا عبلقة في مستكل الطمكح  ،الخبرات االجتماعية طبيعة المادة
المتعممة كبعض العكامؿ الشخصية كاالنفعالية .

 .1كظيفية تكجييية كتنظيمية:تكجو السمكؾ نحك كجيو معينة.
 .0كظيفية انتقائية  :تساعد الفرد عمى انتقاء الكسائؿ لتحقيؽ الحاجات عف طريؽ كصفو عمى

اتصاؿ مع بعض المثيرات الميمة مسببة بدلؾ سمكؾ إقداـ  ،كابعاده عف مكاقؼ تيدد بقاءه مسببة
بدلؾ سمكؾ إحجاـ".

الدراسات السابقة:

دراسة أياد محمد اقرع(" )2001الشعكر باألمف النفسي كتأثيره ببعض المتغيرات لدل طمبة جامعة
النجاح الكطنية")20( ،
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ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى الشعكر باألمف النفسي كتأثره ببعض المتغيرات لدل طمبة جامعة
النجاح الكطنية ،كلتحقيؽ اليدؼ استخدمت الدراسة مقياس ماسمك لمشعكر لؤلمف النفسي عمى عينة

م ف طمبة الجامعة كتكصمت الدراسة عمى انو ال تكجد فركؽ في مستكل الشعكر باألمف النفسي
يعزل لمتغير الجنس كالكمية كمكاف السكف كالمعدؿ التراكمي كالمستكل التعميمي  .كاف الشعكر

باألمف النفسي حصؿ عمى تقدير منخفض كقدمت الدراسة مجمكعة مف التكصيات مف بينيا تعزيز

الشعكر باألمف لدل الطمبة.

 .3دراسة أزىار يحيى قاسـ كأحمد عامر سمطاف (  ) 2004بعنكاف " األمف النفسي لدل طالبات
كمية التربية في ضكء القرآف الكريـ21( ،

).

استيدؼ البحث التعرؼ عمى مدل األمف النفسي لدل طالبات كمية التربية لمبنات كالفركؽ في

مستكل األمف عمى حسب التخصص كقد استخدـ البحث مقياسان األمف النفسي تككف مف خمس

مجاالت كتكصؿ البحث إلى نتائج التالية:

تتمتع طالبات كمية التربية لمبنات في جامعة المكصؿ األمف النفسي.

ىناؾ فركؽ بمستكل األمف النفسي تبعان لمتخصص الدراسي كيستفيد البحث الحالي مف الدراسة

السابقة لتحديد بعض المفاىيـ كعمى األخص فيما يتعمؽ باألمف النفسي ككركده في القرآف الكريـ.

 .2دراسة منار سعيد بف مصطفى كاحمد عبد اهلل ( )2031بعنكاف( الشعكر بالكحدة النفسية
كاألمف النفسي كالعبلقة بينيما لدل عينة مف الطمبة الكافديف في جامعة اليرمكؾ)22( ،

).

ىدفت الدراسة الي الكشؼ عف العبلقة بيف الشعكر بيف الكحدة النفسية كاألمف النفسي لدل
عينة مف الطمبة الكافديف الدارسيف في جامعة اليرمكؾ كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة ثـ بناء مقياس
الشعكر بالكحدة كاألمف النفسي كتكصمت الدراسة إلى مستكل الكحدة النفسية لدل الطمبة الكافديف

كاف متكسطا كيستفيد البحث الحالي مف الدراسة السابقة في تحديد مفيكـ األمف النفسي.

 .0دراسة حسينو يف ستي (  ) 2031بعنكاف" التكافؽ النفسي كعبلقتو بالدافعية التعمـ لدل تبلميذ

السنة أكلى ثانكم ()23

ىدفت الدراسة إلى تحديد العبلقة بيف التكافؽ النفسي كالدافعية لمتعمـ لدل طبلب الصؼ مرحمة
التعميـ الثانكم كاستخدمت المنيج الكصفي كطبقت أداتي لمدينة تقرب كتكصمت إلى أف ىناؾ

عبلقة بيف األمف النفسي كالدافعية كيختمؼ البحث الحالي عف الدراسة السابقة في اىتماـ الدراسة

السابقة بمرحمة التعميـ المتكسط بينما يتناكؿ البحث الحالي مكضكع األمف النفسي كعبلقتو بالدافعية
في مرحمة التعمـ األساسي.
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منيجية واجراءات البحث:
استخدـ البحث المنيج الكصفي التحميمي كالذم يعرؼ عمي أنو " المنيج الذم يعتمد عمي
دراسة الكاقع كييتـ بكصفو كصفا دقيقا مف خبلؿ تكضيح خصائصو كالكشؼ عف الحقائؽ الظاىرة
بو كتسجيؿ الدالئؿ ككشؼ االرتباطات التي يمكف أف تظير بيف ىذه الظاىرة كالمتغيرات األخرل ،

"كال يقؼ المنيج الكصفي عند عرض الحقائؽ ،كانما يصؿ إلي تصنيفيا كتحميميا كتفسيرىا كميا
ككيفيا بيدؼ الكصكؿ إلي نتائج نيائية .)24( ،

طبؽ البحث عمى عينة مف طبلب الشؽ الثاني مف التعميـ األساسي عف طريؽ االستبياف ،

كيعرؼ االستبياف بأنو ":كسيمة مف كسائؿ جمع البيانات انتشرت في كثير مف البحكث النفسية
كاالجتماعية كيأتي دلؾ عف طريؽ استمارة أك كشؼ يضـ مجمكعو مف األسئمة المكتكبة حكؿ
مكضكع البحث كالتي تكجو لؤلفراد بغيو الحصكؿ عمي بيانات مكضكعية ككمية ككيفية مف

جماعات كبيرة الحجـ كذات كثافة عالية  ،كيقكـ المجيب المبحكث باإلجابة عمييا ،كغالبا ما تقكـ

اإلجابة عمي اختيار كاحد مف عدد مف االختيارات .)25 ( ،

حدود البحث:

الحدود الموضوعية  :يتناكؿ البحث مكضكعات األمف النفسي كالدافعية لمتعمـ .

الحدود البشرية  :يقتصر البحث عمى دراسة عينة مف طبلب مرحمة التعميـ األساسي الشؽ الثاني
بسرت المدينة  ،ليبيا ،كذلؾ لمكقكؼ عمى مدل تكفر األمف النفسي لدييـ ككاقع الدافعية نحك التعمـ

الحدود الزمانية  :يتـ تطبيؽ البحث خبلؿ العاـ الدراسي 2030 / 2031
مجتمع البحث:

مجتمع البحث يتمثؿ في مؤسسات التعميـ األساسي الشؽ الثاني بسرت المدينة كالتي يبمع
عددىا ( )20مدرسة( )22مدرسة لمتعميـ األساسي فقط كاثناف مشتركة الثانكم كاألساسي كنتيجة
لتكزع ىذه المدارس بمناطؽ متعددة بسرت  ،تـ اختيار عينة ممثمة عف المدارس بطريقة العينة

العشكائية كبنسبة  %20.4مف مجمكع مجتمع البحث أم ( )1مدارس كىي -:

 .3مدرسة عمر المختار  .2مدرسة الخمكد  .1طبلئع النصر  .0الجيؿ الجديد  .1مدرسة الشييد

كلتطبيؽ االستبياف الخاص بالبحث تـ تحديد إعداد الطبلب بمرحمة الشؽ الثاني مف التعميـ

األساسي بمدينة سرت ،كالبالغ عددىـ ( 3331تمميذا كتمميذة).

كنظ ار لكبر حجـ عدد التبلميذ كتنكعيـ مف حيث الجنس كالصفكؼ الدراسية تـ اختيار العينة

بالطريقة العشكائية الطبقية كفؽ معادلة ركبرت ماسكف اآلتية:
M
 M  1  pq  1





2

S

n 

إذ إف =M -:حجـ المجتمع
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 = Sقيمة الدرجة المعيارية لمستكل الداللة  0.51أم قيمة  3.52عمى معدؿ
الخطأ 01 ،0
 = Pنسبة تكافر الخاصية كىي 0،10

 = qالنسبة المتبقية لمخاصية كىي 0،10

1175
 1175  1  0، 50  0، 50  1





313
 1175  1  0، 50  0، 50  1





2

1.96

n 

2

1.96

n 

كتـ التعكيض كاآلتي :
كبذلؾ أصبح إجمالي عدد العينة لمطبلب  240بنسبة  % 21,41مف مجمكع افرد مجتمع

البحث كما تـ تطبيؽ ىذه النسبة عمى طبقات مجتمع البحث كفؽ تنكعو مف حيث الجنس

كالمدارس كالصفكؼ الدراسية.

عينة البحث :

يتككف مجتمع البحث بشكؿ عاـ مف تبلميذ الصؼ السابع كالثامف كالتاسع مف التعميـ األساسي

مف مدينة سرت كالذيف بمغ عددىـ اإلجمالي كالتالي:

جدوؿ رقـ (ٔ) حجـ مجتمع البحث
د
1
2
3
4

انصف انذساعٙ
انغبثغ
انضبيٍ
انزبعغ
انًجًٕع انكهٙ

انؼذد
414
414
334
1115

ٔرى اخزٛبس ػُٛخ انجذش يٍ خالل رُٕع انًذاسط ثُغجخ  %23رى اخزٛبسْب ثطشٚقخ انؼُٛخ انؼشٕائٛخ انجغٛطخ ٔرًضهذ ف.ٙ
جذٔل سقى ( )2دجى انًجزًغ دغت انصفٕف انذساعٛخ
انزبعغ
انضبيٍ
انغبثغ
أعى انًذسعخ
د
45
66
14
انشٓٛذ
1
34
14
66
ػًش انًخزبس
2
41
44
41
طالئغ انُصش
3
45
44
44
انجٛم انجذٚذ
4
122
133
134
انًجذ
5
334
414
414
انًجًٕع انكهٙ

كلقد تـ اختيار عينة الدراسة كفؽ عدد التبلميذ بيذه المدارس بنسبة  %21عف المجمكع الكمي لعدد
التبلميذ حيت بمغت عينة البحث  240طالب.

خصائص العينة :

أكال :اختبلؼ أفراد العينة كفؽ المدارس التي يدرسكف بيا.
جذٔل سقى (  )3ػذد افشاد ػُٛخ انجذش ٔفق انًذاسط
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د
1
2
3
4
5
د
1
2
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أعى انًذسعخ
انشٓٛذ
ػًش انًخزبس
طالئغ انُصش
انجٛم انجذٚذ
انًجذ

ػذد انؼُٛخ
42
41
62
34
45

جذٔل سقى ( )4ػذد أفشاد ػُٛخ انجذش ٔفق انُٕع
ػذد انؼُٛخ
انجُظ
122
ركٕس
154
إَبس

انُغجخ انًئٕٚخ
%15
%1664
%2261
%1261
%3364
انُغجخ انًئٕٚخ
% 43.6
% 56.4

ٔثًالدظخ انجذٔل ٚزضخ اٌ أفشاد انؼُٛخ يٍ اإلَبس كبٌ أػهٗ يٍ انزكٕس دٛش شكم َغجخ % 56.4
صبَٛب /اخزالف أفشاد ػُٛخ انجذش ٔفق انصف
جذٔل سقى ( )5ػذد أفشاد ػُٛخ انجذش ٔفق انصف انًشادم انذساعٛخ .
انُغجخ انًئٕٚخ
ػذد انؼُٛخ
انصف
د
%32.4
42
انغبثغ
1
%34.3
116
صبيٍ
2
%21.5
11
ربعغ
3
ٔثًالدظخ انجذٔل ٚزضخ إٌ أفشاد انؼُٛخ يٍ انصف انضبيٍ كبٌ أػهٗ َغجخ ثهغذ  % 34.3يغ يالدظخ أٌ ادذ أفشاد انؼُٛخ
نى ٚذذد ثأ٘ انصفٕف.
صبنضب /اخزالف أفشاد ػُٛخ انجذش ٔفق يذم اإلقبيخ
جذٔل سقى ( )6ػذد أفشاد ػُٛخ انجذش ٔفق يذم اإلقبيخ.
انُغجخ انًئٕٚخ
ػذد انؼُٛخ
يذم اإلقبيخ
د
%41.4
251
يغ انٕانذٍٚ
1
%2.1
6
يغ انٕانذ
2
%5.6
14
يغ انٕانذح
3
% 1.1
3
يغ األقشثبء
4
ٔثًالدظخ انجذٔل ٚزضخ إٌ أفشاد انؼُٛخ كبٌ ف ٙاغهجٓى يًٍ ٚق ًٌٕٛيغ ٔانذٓٚى ثُغجخ ثهغذ .% 41.4

ثانيا /أداة البحث:

بعد االطبلع عمى مجمكعة مف الدراسات السابقة ذات عبلقة بمكضكع األمف النفسي كالدافعية
كالتعمـ كأدكات الدراسة المستخدمة ليذه الدراسات ك التي احتكت عمي محكريف أساسييف األكؿ

لقياس مدل تكفر األم ف النفسي كالتاني لمكقكؼ عمي كاقع الدافعية لمتعمـ كتـ عرض االستبياف في
صكرتو األكلية عمى عدد مف أعضاء ىيئة التدريس بمغ عددىـ " 4مف أعضاء ىيئة التدريس "
كبعد األخذ بمبلحظات المحكميف باإلضافة كالحذؼ كالتعديؿ أصبح االستبياف في ص ػ ػػكرتو النيائية

يشمؿ :

ال محكر األكؿ .بيانات عامة عف اسـ المدرسة كالنكع كالصؼ الدراسي كمكاف اإلقامة كما يشمؿ

عمي محكر  :األمف النفسي كبمغ عدد فقراتو  24فقرة كمحكر  :حكؿ كاقع الدافعية لمتعمـ كيشتمؿ

 21فقرة " .الممحؽ رقـ  3يبيف االستبياف في صكرتو النيائية  .كقد تـ استخداـ (مقياس ليكارت )
الثبلثي كالذم يحتكم عمي العبارات ( مكافؽ _ محايد – غير مكافؽ ) كالذم عادة ما تدخؿ األكزاف
ٕٖٛ
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عمى أف غير مكافؽ =  3ك محايد =  2كمكافؽ =  ، 1يتـ بعد ذلؾ حساب المتكسط المرجح
كيحدد االتجاه حسب المتكسط المرجح كما ىك مبيف بالجدكؿ اآلتي:
جدوؿ رقـ ( )ٚطريقة ليكارت لحساب المتوسط المرجح
انًزٕعظ انًشجخ

انشأ٘

انٕصٌ انُغجٙ

االرجبِ

1.66 – 1.66

غٛش يٕافق

%55.33 - %33

1

2.33 – 1.61

يذبٚذ

11.66 - %55.34

2

3.66 – 2.34

يٕافق

%166 - %11.61

3

تطبيؽ أداة البحث:
تـ االتصاؿ بإدارات المدارس الكاقعة ضمف عينة البحث كتـ االتفاؽ عمى تسميميـ االستبياف
كتسميمو لمطبلب أفراد العينة حسب تكزيع المراحؿ الدراسية كبعد مركر يكماف قاـ الباحث باسترجاع

أداة البحث مف أفراد العينة لتطبيؽ إجراءات التحميؿ اإلحصائي عمييا .

األساليب اإلحصائية المستخدمة :

تـ خبلؿ ىذا البحث استخداـ الجداكؿ التك اررية كالنسبة المئكية كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ
المعيارم كالكزف النسبي  ،كمعامؿ بيرسكف لقياس معامؿ االرتباط .

نتائج البحث وتحميميا:

أكال  /المتكسط الحسابي كالكزف النسبي لمشاىدات أفراد العينة.

ٔ-

نتائج مشاىدة عينة البحث وفقا لمحور األمف النفسي حسب اختالؼ المدارس.
جدوؿ رقـ ()ٛ

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي واتجاه مشاىدات أفراد العينة حوؿ محاور األمف النفسي
د

انؼجبسح

1
2
3
4
5
6
1
4
4
16
11
12
13
14
15
16
11

ػبدحً أدت أٌ أكٌٕ ثًفشد٘
ٚشؼشَٔ ٙجٕد٘ ث ٍٛانُبط ثبالسرٛبح.
أرهقٗ قذساً كبفٛب ً يٍ انضُبء ٔانًذح..
أفضم انٓشٔة يٍ انًٕاقف انغٛش عبسح.
أشؼش ثبنٕدذح دزٗ ٔأَب ث ٍٛانُبط.
دائًب ً اعزغهى نشأ٘ اٜخش ٍٚثغٕٓنخ.
أشؼش ثؼذو انشضب ػٍ رصشفبر.ٙ
نذ٘ شؼٕس ثأَُ ٙػجأ ػهٗ اٜخش.ٍٚ
يضاجٚ ٙزغٛش ثغٕٓنخ.
أفكش فَ ٙفغ ٙكضٛشاً.
أػٛش كًب أدت ال كًب ٚذت اٜخش.ٍٚ
أشؼش أٌ انذٛبح صقٛهخ.
أخبف يٍ انًُبفغخ يغ صيالئ.ٙ
أشؼش ثبنقهق يٍ ٔقٕع يكشِٔ ن.ٙ
أشؼش أٌ انُبط أدٛبَب ً ٚغخشَٔب يُٗ.
أشؼش أَٗ يذجٕة يٍ قجم اٜخش.ٍٚ
ٚؼبيهُ ٙاٜخشٌٔ كصذٚق.

انًزٕعظ
انذغبثٙ
1.11
2.12
2.41
1.44
1.41
1.44
1.16
1.41
2.36
2.32
2.66
1.46
1.41
2.43
1.54
2.51
2.16

ٖٖٛ

االَذشاف
انًؼٛبس٘
6145
6511
641 .
.444
.123
.113
.466
.643
.141
.146
.616
.431
.644
.141
.144
.614
.554

انٕصٌ انُغجٙ

االرجبِ

%51
%46.61
%46.33
%66.33
%41
%44.61
%56.61
%41
%16.61
%11.61
%44.61
%62
%41
%41
%52.61
%45.61
%46

يذبٚذ
يٕافق
يٕافق
يذبٚذ
غٛش يٕافق
غٛش يٕافق
يذبٚذ
غٛش يٕافق
يذبٚذ
يٕافق
يٕافق
يذبٚذ
غٛش يٕافق
يٕافق
غٛش يٕافق
يٕافق
يٕافق
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14
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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2.14
1.15
2.54
1.41
1.31
2.54
1.11
1.44
2.46
2.41
2.32
2.64

أخبف يٍ انًجٕٓل.
انذساعخ ال رزفق يغ يٕٛن.ٙ
أنزفذ ًُٛٚب ً ٔٚغبساً ػُذيب اعًغ َذاء.
ال أغضت ػُذيب ٚضبٚقُ ٙصذٚق.ٙ
أشؼش ثبنغٛشح يٍ صيالئ.ٙ
أدظ ثبنقهق َذٕ َزبئج انذساعخ.
أػزجش أ٘ ًْظ ث ٍٛاصُٚ ٍٛقذدَ.ٙ
أشؼش ثبٌ قذسار ٙأقم يٍ صيالئ.ٙ
فزشح انطفٕنخ كبَذ أكجش عؼبدح ثبنُغجخ ن.ٙ
اشؼش ثبنشضب ػٍ َفغ.ٙ
أدٛبَب ال اعزطٛغ انغٛطشح ػهٗ يشبػش٘.
انًجًٕع

.466
.422
.132
.454
.654
.164
.144
.163
.566
.463
.141
.126

%12.61
%54.33
%44.61
%63.61
%45.61
%46
%54
%44.61
%43.33
%43.61
%11.33
%64.33

يذبٚذ
يذبٚذ
يٕافق
يذبٚذ
غٛش يٕفق
يٕافق
يذبٚذ
غٛش يٕافق
يٕافق
يٕافق
يذبٚذ
يذبٚذ

مف الجدكؿ السابؽ يبلحظ إف مشاىدات أفراد العينة لمحكر األمف النفسي أف مستكل أراء العينة كاف في

المستكم ( محايد ) بمتكسط حسابي (  ) 2.04ككزف نسبي (  ، ) % 25.11كبمشاىدة استجابة أفراد العينة حكؿ
العبارات المككنة لممحكر يبلحظ إف العبارات التي تحصمت عمى استجابات تدؿ عمى اتجاه ( مكافؽ ) تشير الى
ارتفاع نسبة الشعكر باألمف النفسي لدل أفراد العينة  ،حيث بمغ الكزف النسبي ألعمى عبارة مف عبارات المحكر
 % 51.23كىي " اشعر بالرضا عف نفسي " كيعد ذلؾ قمة الشعكر باألمف النفسي  ،ثـ جاءت العبارة " فترة
الطفكلة كانت أكبر سعادة بالنسبة لي " بالمرتبة الثانية كحصمت عمى  ،% 51.11كربما يعكد ذلؾ لتعقد المياـ

لدل اإلنساف كمما ازداد تقدما في العمر  ،ثـ تمييا العبارة " يشعرني كجكدم بيف الناس باالرتياح " بكزف نسبي
 % 50.23كالعبارة " يعاممني اآلخركف كصديؽ " بكزف نسبي  % 50كيشير ذلؾ إف اإلحساس بمعاممة اآلخريف
يؤدم الى رغبة في التكاصؿ مع اآلخريف كشعكر باالرتياح لمكجكد معيـ  ،كىذه المعاممة يرل أفراد العينة أنيا
التؤثر عمى طريقة الحياة لدييـ مف خبلؿ حصكؿ العبارة " أعيش كما أحب كال كما يحب اآلخريف " عمى كزف

نسبي  ، % 44.23كتأكيدا عمى إف العبلقة يسكدىا التقدير كاالحتراـ كانت استجابة أفراد العينة بنسبة % 40.23
عف عبارة " أشعر أنى محبكب مف قبؿ اآلخريف "  ،كلذلؾ يؤكد أفراد العينة بأنيـ يتمقكف المدح مف اآلخريف .
كرغـ ىذا اإلحساس الكاضح باألمف النفسي الذم عبر عنو أفراد العينة كفؽ استجابتيـ إال أف ىناؾ بعض العبارات
التي تشير الى كجكد شعكر بضعؼ األمف النفسي لدل أفراد العينة كتمثمت في العبارة " أحس بالقمؽ نحك نتائج

الدراسة " كالتي حصمت عمى كزف نسبي  % 42كالعبارة " ألتفت يمينان كيسا انر عندما اسمع نداء " .بكزف نسبي قدره

 ، % 40.23ككذلؾ العبارة " أشعر بالقمؽ مف كقكع مكركه لي " بكزف نسبي بمغ  ، % 43ككؿ ما سمؼ يبدك انو
السبب األساسي في جعؿ الفرد كثير التفكير في نفسو كمف ىنا حصؿ العبارة " أفكر في نفسي كثي انر " عمى كزف

نسبي . % 33.23
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ٕ -نتائج مشاىدة عينة البحث وفقا لمحور الدافعية لمتعمـ حسب اختالؼ المدارس:
جدوؿ رقـ ()ٜ

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي واتجاه مشاىدات أفراد العينة حوؿ محاور الدافعية لمتعمـ
د

انؼجبسح

1

اَضػج ٔأغضت ػُذيب ال أجٛت ػه ٙاألعئهخ انز ٙثًقذٔس٘ اإلجبثخ
ػهٓٛب.
أدم انٕاججبد انًُضنٛخ انز ٙرؼطٗ نٙ
أضغ نُفغ ٙيكبَخ ػبنٛخ ف ٙانًذسعخ أْذف نهٕصٕل إنّٛ
اقشأ انكزت انًقشسح نهًبدح انز ٙأراكشْب
أدبٔل أٌ أسثظ ث ٍٛانًؼهٕيبد انز ٙأركشْب
إٌ دصٕن ٙػه ٙانذسجبد انؼبنٛخ ْٕ انز٘ ٚذقق ن ٙانشضب
أدت يذسعزٔ ٙأرًُٗ أٌ أثقٗ ٔقذ طٕٚم ثٓب
 ًُٙٓٚأٌ أفٓى انًٕاد انز ٙأرؼهًٓب
أفكش ف ٙأشٛبء أخشٖ أرُبء انذسٔط ٔال أصغٗ جٛذ نًب ٚقبل
أدفظ انًغبئم ٔانًٕضٕػبد دٌٔ أٌ افًٓٓب
ػُذيب أراكش أدبٔل أٌ أسكض ػًب أسٚذ رؼهًّ ٔال أقشأِ قشاءح
اعزؼشاضٛخ
خٕف ٙيٍ نٕو انٕانذ ْٕ ٍٚانز٘ ٚذفؼُ ٙنهزؼهى
أشؼش ثبٌ دقبد قهج ٙرزغبسع ػُذ أداء ا اليزذبٌ
أسٚذ أٌ أدصم ػه ٙدسجبد أفضم يٍ انطهجخ اٜخشٍٚ
ػُذيب ألفٓى أدذ انًٕضٕػبد فبٌ انغجت ٚؼٕد إن ٙػذو جذٚز ٙفٙ
انًزاكشح
ػُذيب أٔد٘ االيزذبٌ أفكش فَ ٙزبئج انفشم
دج ٙنهؼهى ْٕ أنذٖ ٚذفؼُ ٙانٗ االعزًشاس ف ٙدساعزٙ
اػزجش انزؼهى يٍ األشٛبء انكًبنٛخ
ال أسٚذ أٌ ادسط يغزقجال
اسغت أٌ ايزهك يٓبساد رقُٛخ
أجذ اعزًزبع ػُذيب أرؼهى شٙء جذٚذ
اسغت أٌ ٚكٌٕ ن ٙدٔس ث ٍٛأصذقبئٙ
أسٖ إٌ انؼًم يٍ انصغش أفضم يٍ ضٛبع انٕقذ ثبنذساعخ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

انًجًٕع

انٕصٌ انُغجٙ

االرجبِ

انًزٕعظ
انذغبثٙ
2.12

االَذشاف
انًؼٛبس٘
6662

يٕافق

%46.61

2.15
2.13
2.13
2.14
2.44
2.24
2.14
1.16
1.43
2.41

6526
6541
6551
6444
6411
6461
6531
6144
6111
6162

%41.61
%41
%41
%42.61
%44.61
%14.61
%43
54.61
%41.61
%46.33

يٕافق
يٕافق
يٕافق
يٕافق
يٕافق
يذبٚذ
يٕافق
يذبٚذ
غٛش يٕافق
يٕافق

1.46
2.12
2.51
2.15

6424
6514
6166
1.463

%63.33
%46.61
%45.61
%11.61

يذبٚذ
يٕافق
يٕافق
يذبٚذ

1.46
2.12
2.41
1.32
2.11
2.45
2.42
1.44
2.34

6451
6563
6421
6614
6512
6423
6441
6144
.611

%66
%46.61
%46.33
%44
%42.33
%45
%44
%44.33
%14.33

يذبٚذ
يٕافق
يٕافق
غٛش يٕافق
يٕافق
يٕافق
يٕافق
غٛش يٕافق
يٕافق

بمبلحظة الجدكؿ السابؽ يتضح اف نسبة الدافعية لدل أفراد العينة مف المتعمميف كاف مرتفعة عمى
مستكل محكر المقياس كبمتكسط حسابي بمغ  2.14ككزف نسبي مقداره  ،% 35.11كما يؤكد
ارتفاع الدافعية نحك التعمـ ما ظير مف ارتفاع في الكزف النسبي لعبارة " أجد استمتاع عندما أتعمـ

شيء جديد" كالذم بمغ  ،% 51كىذا يشير الى إف أفراد العينة يشعركف باالستمتاع بالتعمـ كال
يعتبركنو فقط كسيمة لنيؿ مكانة ما  ،كيشعركف باف الرضا ال يتحقؽ بالنسبة ليـ اال مف خبلؿ نيؿ

الدرجات العالية بكزف نسبي بمغ  ، % 50.23ككذلؾ مف خبلؿ التنافس مع الزمبلء كايجاد مكانة
بينيـ مف خبلؿ استجابة أفراد العينة حكؿ عبارة " ارغب أف يككف لي دكر بيف أصدقائي " كالتي

تحصمت عمى كزف نسبي بمغ .% 50
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كما انو كبمبلحظة مشاىدات أفراد العينة يمكف التيقف بارتفاع معدؿ الدافعية مف خبلؿ االستجابة
السالبة لبعض العبارات  ،كمف ىنا جاءت االستجابة حكؿ عبارة " ال أريد أف ادرس مستقببل "

بمتكسط حسابي ضعيؼ بمغ  3.12ككزف نسبي  ، % 00ككذلؾ رفض أفراد العينة عممية الحفظ

دكف فيـ بمتكسط حسابي بمغ  3.01ككزف نسبي مقداره  ، % 03.23ككذلؾ فاف أفراد العينة يركف
إف العمؿ بالصغر اليعد بديبل ناجعا لمدراسة كلذا جاء المتكسط الحسابي  3.04ككاف الكزف النسبي

ليذه العبارة منحص ار في . % 05.11

ٖ -نتائج مشاىدة عينة البحث حسب اختالؼ المدارس األمف النفسي.
جدوؿ رقـ (ٓٔ)

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي واتجاه مشاىدات أفراد العينة
حوؿ األمف النفسي وفؽ المدرسة

انًذسعخ
انشٓٛذ
ػًش انًخزبس
طالئغ انُصش
انجٛم انجذٚذ
انًجذ

1
2
3
4
5

االَذشاف انًؼٛبس٘
6.133
6.141
6.161
6.651
6.114

انًزٕعظ انذغبثٙ
2.15
2.12
2.66
2.64
2.64

انٕصٌ انُغجٙ
%11.61
%16.61
%64.61
%64.33
%64

االرجبِ
يذبٚذ
يذبٚذ
يذبٚذ
يذبٚذ
يذبٚذ

يم حظ مف الجدكؿ السابؽ كبمشاىدة المتكسط الحسابي كالكزف النسبي لمشاىدات افراد العينة

كفؽ اختبلؼ المدارس التعميمية إف المتكسطات الحسابية حكؿ محكر األمف النفسي جاءت متقاربة
ككاف االتجاه نحك ( محايد ) كىذا يشير الى انو ال تكجد اختبلفات في مشاىدات أفراد العينة يمكف

أف يعكد لبلختبلؼ في المدارس التي يدرسكف بيا.

ٗ -نتائج مشاىدة عينة البحث حسب اختالؼ المدارس الدافعية لمتعمـ.
جدوؿ رقـ (ٔٔ)

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسب واتجاه مشاىدات أفراد العينة
حوؿ الدافعية لمتعمـ وفؽ المدرسة

1
2
3
4
5

انًذسعخ
انشٓٛذ
ػًش انًخزبس
طالئغ انُصش
انجٛم انجذٚذ
انًجذ

انًزٕعظ انذغبثٙ
2.46
2.34
2.46
2.36
2.35

االَذشاف انًؼٛبس٘
6.641
6.654
6.136
6.612
6.643

انٕصٌ انُغجٙ
%46
%14.61
%46
%14.61
%14.33

االرجبِ
يٕافق
يٕافق
يٕافق
يٕافق
يٕافق

مف الجدكؿ السابؽ كبمشاىدة المتكسط الحسابي كالكزف النسبي لمشاىدات أفراد العينة كفؽ

اختبلؼ المدارس التعميمية يمكف مبلحظة اف المتكسطات الحسابية حكؿ الدافعية لمتعمـ جاءت
متقاربة ككاف االتجاه نحك ( مكافؽ ) كىذا يشير الى انو التكجد اختبلفات في مشاىدات أفراد العينة

يمكف أف نعزييا لبلختبلؼ في المدارس التي يدرسكف بيا.
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٘ -نتائج مشاىدة عينة البحث حوؿ األمف النفسي وفؽ النوع.
جدوؿ رقـ (ٕٔ)

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي .واتجاه مشاىدات أفراد العينة
حوؿ األمف النفسي وفؽ النوع.
1
2

انجُظ
ركش
أَضٗ

االَذشاف انًؼٛبس٘
6.134
6.163

انًزٕعظ انذغبثٙ
2.16
2.66

انٕصٌ انُغجٙ
%16
%64.61

االرجبِ
يذبٚذ
يذبٚذ

يمحظ مف الجدكؿ السابؽ كبمشاىدة المتكسط الحسابي كالكزف النسبي لمشاىدات افراد العينة كفؽ
اختبلؼ الجنس اف المتكسطات الحسابية حكؿ محكر األمف النفسي جاءت متقاربة ككاف االتجاه

نحك (محايد ) كىذا يشير الى انو ال تكجد اختبلفات في مشاىدات أفراد العينة يمكف أف يعكد

لبلختبلؼ في الجنس.

 -ٙنتائج مشاىدة عينة البحث حوؿ الدافعية لمتعمـ وفؽ النوع
جدوؿ رقـ (ٖٔ)

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي واتجاه مشاىدات افراد العينة
حوؿ الدافعية لمتعمـ وفؽ النوع

1
2

انجُظ
ركش
اَضٗ

االَذشاف انًؼٛبس٘
6656
.653

انًزٕعظ انذغبثٙ
2.44
2.46

انٕصٌ انُغجٙ
%42.61
%46

االرجبِ
يٕافق
يٕافق

مف الجدكؿ السابؽ كبمشاىدة المتكسط الحسابي كالكزف النسبي لمشاىدات أفراد العينة كفؽ اختبلؼ
الجنس يمكف مبلحظة اف المتكسطات الحسابية حكؿ الدافعية لمتعمـ جاءت متقاربة ككاف االتجاه

نحك ( مكافؽ ) كىذا يشير الى انو ال تكجد اختبلفات في مشاىدات أفراد العينة يمكف اف نعزييا

لبلختبلؼ في الجنس.

 -ٚنتائج مشاىدة عينة البحث حوؿ األمف النفسي حسب الصؼ:
جدوؿ رقـ (ٗٔ)

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي .واتجاه مشاىدات أفراد العينة
حوؿ األمف النفسي حسب الصؼ

1
2
3

انصف
انغبثغ
انضبيٍ
انزبعغ

انًزٕعظ انذغبثٙ
2.61
2.61
2.64

االَذشاف انًؼٛبس٘
6.121
6.124
6.645

انٕصٌ انُغجٙ
%64
%64
%64.61

االرجبِ
يذبٚذ
يذبٚذ
يذبٚذ

يم حظ مف الجدكؿ السابؽ كبمشاىدة المتكسط الحسابي كالكزف النسبي لمشاىدات افراد العينة كفؽ

اختبلؼ الصؼ الدراسي إف المتكسطات الحسابية حكؿ محكر األمف النفسي جاءت متقاربة ككاف
ٖٛٚ

العذد -222كاًوى األول لسٌت 2102م 0441 -هـ

هجلت األستار

االتجاه نحك (محايد) كىذا يشير الى انو ال تكجد اختبلفات في مشاىدات أفراد العينة يمكف اف يعكد
لبلختبلؼ الصؼ الدراسي.

 -ٛنتائج مشاىدة عينة البحث حوؿ الدافعية لمتعمـ حسب الصؼ:
جدوؿ رقـ (٘ٔ)

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي واتجاه مشاىدات أفراد العينة
حوؿ الدافعية لمتعمـ حسب الصؼ

1
2
3

انصف
انغبثغ
انضبيٍ
انزبعغ

انًزٕعظ انذغبثٙ
2.42
2.34
2.34

االَذشاف انًؼٛبس٘
.164
.656
.635

انٕصٌ انُغجٙ
%46.61
%14
%14.33

االرجبِ
يٕافق
يٕافق
يٕافق

مف الجدكؿ السابؽ كبمشاىدة المتكسط الحسابي كالكزف النسبي لمشاىدات افراد العينة كفؽ
اختبلؼ الصؼ الدراسي يمكف مبلحظة اف المتكسطات الحسابية حكؿ الدافعية لمتعمـ جاءت

متقاربة ككاف االتجاه نحك ( مكافؽ ) كىذا يشير الى انو ال تكجد اختبلفات في مشاىدات أفراد

العينة يمكف أف نعزييا لبلختبلؼ الصؼ الدراسي .

 -ٜنتائج مشاىدة عينة البحث حوؿ األمف النفسي حسب محؿ اإلقامة:
جدوؿ رقـ ()ٔٙ

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي واتجاه مشاىدات أفراد العينة حوؿ األمف النفسي حسب
محؿ اإلقامة.

1
2
3
4

يذم اإلقبيخ
يغ انٕانذٍٚ
يغ انٕانذ
يغ انٕانذح
يغ األقشثبء

انًزٕعظ انذغبثٙ
2.64
2.22
2.62
1.45

االَذشاف انًؼٛبس٘
.114
.164
.141
.555

انٕصٌ انُغجٙ
% 64.33
%14
61.33
%61.61

االرجبِ
يذبٚذ
يذبٚذ
يذبٚذ
يذبٚذ

يمحظ مف الجدكؿ السابؽ كبمشاىدة المتكسط الحسابي كالكزف النسبي لمشاىدات أفراد العينة

كفؽ اختبلؼ محؿ اإلقامة إف المتكسطات الحسابية حكؿ محكر األمف النفسي بشكؿ عاـ جاءت
متقاربة ككاف االتجاه نحك ( محايد ) كىذا يشير الى انو ال تكجد اختبلفات في مشاىدات أفراد

العينة يمكف أف يعكد لبلختبلؼ محؿ اإلقامة  ،اال انو يبلحظ إف ادني متكسط حسابي كاف
الستجابة أفراد العينة ممف يقيمكف مع أقاربيـ كبمغ  3.41كىذا يشير الى أف أفراد العينة الذيف
يقيمكف مع األقارب يتسمكف بأقؿ درجة مف التمتع باألمف النفسي عف غيرىـ ممف يقيـ مع الكالديف

أك احدىما .

ٖٛٛ

العذد -222كاًوى األول لسٌت 2102م 0441 -هـ

هجلت األستار

ٓٔ -نتائج مشاىدة عينة البحث حوؿ الدفعية لمتعمـ حسب محؿ االقامة:
جدوؿ رقـ ()ٔٚ

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي واتجاه مشاىدات أفراد العينة
حوؿ الدافعية لمتعمـ حسب محؿ اإلقامة.
يذم اإلقبيخ
يغ انٕانذٍٚ
يغ انٕانذ
يغ انٕانذح
يغ األقشثبء

1
2
3
4

انًزٕعظ انذغبثٙ
2.34
2.34
2.41
2.23

االَذشاف انًؼٛبس٘
.643
.411
.556
.514

انٕصٌ انُغجٙ
% 14.33
% 14.61
% 46.33
% 14.33

االرجبِ
يٕافق
يٕافق
يٕافق
يذبٚذ

مف الجدكؿ السابؽ كبمشاىدة المتكسط الحسابي كالكزف النسبي لمشاىدات أفراد العينة كفؽ اختبلؼ
محؿ اإلقامة يمكف مبلحظة أف المتكسطات الحسابية حكؿ الدافعية لمتعمـ جاءت متقاربة في

مجمميا ككاف االتجاه نحك (مكافؽ) ،إال فيمف يقيمكف لدل األقرباء التي جاءت في اتجاه (محايد)
كىذا يشير الى انو بعض االختبلفات في مشاىدات أفراد العينة يمكف أف نعزييا لبلختبلؼ محؿ

اإلقامة حيث كاف أعمى متكسط حسابي نحك الدافعية لمتعمـ قد شكىد لدل أفراد العينة ممف يقيمكف

مع الكالدة كبمغ  2.03كادني متكسط حسابي سجؿ لمذيف يقيمكف مع األقارب كبمغ .2.21

ثانيا /اختيار فرضية العالقة بيف األمف النفسي والدافعية لمتعمـ:

جدوؿ رقـ ( )ٔٛالعالقة بيف األمف النفسي والدافعية لمتعمـ.
1

انًزغٛشاد
األيٍ انُفغٙ

2

انذافؼٛخ نهزؼهى

يؼبيم اسرجبط ثٛشعٌٕ

يغزٕٖ انذالنخ

.113

.664

يتضح مف الجدكؿ أعبله اف معامؿ ارتباط بيرسكف بيف األمف النفسي كالدافعية لمتعمـ يساكم
 .331كىك داؿ عند مستكل داللة  .000كىي عبلقة طرديو مكجبة االتجاه  ،إم بمعنى زيادة احد

المتغيرات مرتبط باآلخر كالعكس  ،كىذا يدؿ عمى أنو كمما زاد الشعكر باألمف النفسي زادت
الدافعية لمتعمـ ككمما قؿ الشعكر باألمف النفسي كمما قمت الدافعية نحك التعمـ  ،كىذا يجعمنا نرفض

الفرضية الصفرية كالتي تقكؿ بأنو ال تكجد عبلقة ارتباطيو بيف األمف النفسي كالدافعية لمتعمـ ذات

داللة إحصائية  ،كنقبؿ الفرضية البديمة كالتي تنص عمى انو ىناؾ عبلقة طرديو مكجبة بيف

الشعكر باألمف النفسي كالدافعية لمتعمـ .

كتفسير ذلؾ أف الطالب إذا تكفر لديو قدر مناسب مف مستكيات األمف النفسي كالثقة بالنفس

كالطمأنينة  ،كالشعكر باحتراـ األخر  ،كحسف التعامؿ  ،فاف ذلؾ يزيد مف دافعتيو نحك التعمـ ،

كيزيد مف حرصو عمى تحقيؽ النجاح كالتفكؽ كأداء كاجباتو  ،كعمى العكس تماما بالنسبة لممتعمـ

الذم يفتقد األمف النفسي  ،حيث يمكف أف يصاب باليأس كاإلحباط كالقمؽ كافتقاد الثقة بالنفس .
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نتائج البحث:
تبيف الجداكؿ السابقة إف معامؿ ارتباط بيرسكف بيف األمف النفسي كالدافعية لمتعمـ يساكم
 .331كىك داؿ عند مستكل داللة  .000كىي عبلقة طرديو مكجبة االتجاه  ،أم بمعنى زيادة احد

المتغيرات مرتبط باآلخر كالعكس  ،كىذا يدؿ عمى أنو كمما زاد الشعكر باألمف النفسي زادت

الدافعية لمتعمـ ككمما قؿ الشعكر باألمف النفسي كمما قمت الدافعية نحك التعمـ  ،كىذا يجعمنا نرفض
الفرضية األكلى الصفرية كالتي تنص بأنو ال تكجد عبلقة ارتباطيو بيف األمف النفسي كالدافعية

لمتعمـ  ،تبيف أف ىناؾ عبلقة كثيقة بيف األمف النفسي كالدافعية لمتعمـ ذات داللة إحصائية  ،فمتى

قاـ الفرد بإشباع حاجتو األساسية النفسية كشعكره بذلؾ يكلد لديو شعكر بالكفاءة كالفاعمية ،مما
يسمح لو بالتعامؿ اإليجابي مع المشكبلت التي تصادفو كاحتماؿ زيادة قدراتو اإلبداعية .

ىذا ما أشار إليو "عبد الغفار كالشيخ"( )3552بأف عدـ اإلحساس الداخمي لمفرد باألمف

النفسي يسبب لو قمقا زائدا اتجاه مكاقؼ الحياة اليكمية ،كيككف أقؿ شعبية كمركنة ،كأقؿ إبداعا

كدافعية  ،كبمشاىدة المتكسط الحسابي كالكزف النسبي لمشاىدات أفراد العينة كفؽ اختبلؼ الجنس
إف المتكسطات الحسابية حكؿ محكر األمف النفسي جاءت متقاربة ككاف االتجاه نحك (محايد) كىذا

يشير الى انو ال تكجد اختبلفات في مشاىدات أفراد العينة يمكف أف يعكد لبلختبلؼ في الجنس.

كىذا " ما يؤكد تححؽ الفرضية الثانية كالتي تنص عمى أف التكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
األمف النفسي كالدافعية لمتعمـ جاءت متقاربة ككاف االتجاه كاضح مف خبلؿ أجكبة أفراد العينة

بكممة مكافؽ لدل طبلب مرحمة التعميـ األساسي .كىذا يشير الى انو ال تكجد اختبلفات في
مشاىدات أفراد العينة يمكف أف نعزييا لبلختبلؼ في الجنس .كذلؾ اتضح أف أفراد العينة كفؽ
اختبلؼ الصؼ الدراسي أف المتكسطات الحسابية حكؿ محكر األمف النفسي جاءت متقاربة ككاف

االتجاه نحك (محايد) كىذا يشير الى انو ال تكجد اختبلفات أيضا في مشاىدات أفراد العينة يمكف
أف يعكد لبلختبلؼ الصؼ الدراسي  ،تتفؽ دراستنا مع دراسة "كفافي"( )3545اإلحساس باألمف
النفسي مف العكامؿ الميمة كالمؤدية لمصحة النفسية لمفرد ميما يكف  ،فيك يشعره باألىمية كاالنتماء

لبيئتو ،كيرتبط بالسعادة ،كادراؾ الناس بصكرة إيجابية ،كالتعامؿ مع اآلخريف بصدؽ ،كما يتقبؿ
ذاتو كيتسامح معيا .األمف النفسي مطمب أساسي كمظير مف مظاىر الصحة النفسية  ،كيتجسد
مف خبلؿ شعكر الفرد باالرتياح كاليدكء الداخمي ككصكلو إلى درجة مف اإلشباع لحاجاتو

الفسيكلكجية ،كالفرضية الثالثة تتفؽ مع الدراسة كتؤيدىا بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في
مستكل األمف النفسي كالدافعية لمتعمـ لدل طبلب مف مرحمة التعميـ األساسي تعزل لمحؿ اإلقامة.

كذلؾ تتفؽ الدراسة مع دراسة اياد محمد اقرع ( )2001كالتي كانت بعنكاف "الشعكر باألمف كتأثيره
ببعض المتغيرات لدل طمبة النجاح الكطنية  ،كتكصمت الدراسة عمى انو ال تكجد فركؽ في
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مستكل الشعكر باألمف النفسي يعزل لمتغير الجنس كالكمية كمكاف السكف كالمعدؿ التراكمي
كالمستكل التعميمي إال انو يبلحظ إف ادني متكسط حسابي كاف الستجابة أفراد العينة ممف يقيمكف

مع أقاربيـ كبمغ  3.41كىذا يشير الى أف أفراد العينة الذيف يقيمكف مع األقارب يتسمكف بأقؿ درجة

مف التمتع باألمف النفسي عف غيرىـ ممف يقيـ مع الكالديف أك احدىما  .أما الفرضية الرابعة تتفؽ
مع الدراسة كالتي تنص التكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل األمف النفسي كالدافعية لمتعمـ

لدل طبلب مف مرحمة التعميـ األساسي تعزل لمصؼ الدراسي ،إف غالبية الدراسات كالنظريات
تكضح ،مثبل أصحاب النظرية اإلنسانية كعمى رأسيـ "ماسمك"  Maslowفاعتبر األمف النفسي
حاجة أساسية ،كليس مجرد مثير يتـ تعممو مف البيئة بحيث يرل أف لئلنساف حاجات يجب إشباعيا
كىي ذات مستكيات متدرجة ،تتضمف قسميف ىما:حاجات أساسية كالحاجات الفسيكلكجية كالحاجة

لؤلمف ،كالحاجات النفسية كالحب كاالنتماء ،كحاجة تقدير الذات ،كحاجة تحقيؽ الذات ،كلقد تـ
كضعيا في شكؿ ىرمي(ىرـ ماسمك) كال يتـ االنتقاؿ مف مستكل إلى أخر إال مف خبلؿ تحقيؽ

اإلشباع لمحاجة السابقة  ,كيشير "صبلح الديف العمرية"( )2004أنو عندما يتكجو الفرد أك يدخؿ
في حالة عدـ األمف تتدىكر قدراتو ،كيتجو لممسايرة ك التقميد ،كيتحكؿ تفكيره نحك التصمب كبالتالي

تتعطؿ قدراتو خاصة اإلبداعية منيا.

كتفسير ذلؾ أف الطالب إذا تكفر لديو قدر مناسب مف مستكيات األمف النفسي كالثقة بالنفس

كالطمأنينة  ،كالشعكر باحتراـ األخر  ،كحسف التعامؿ  ،فاف ذلؾ يزيد مف دافعتيو نحك التعمـ ،

كيزيد مف حرصو عمى تحقيؽ النجاح كالتفكؽ كأداء كاجباتو  ،كعمى العكس تماما بالنسبة لممتعمـ
الذم يفتقد األمف النفسي  ،حيث يمكف اف يصاب باليأس كاإلحباط كالقمؽ كافتقاد الثقة بالنفس .

فالطالب األكثر شعك ار باألمف النفسي ىك أكثر إبداعا كمف خبلؿ ذلؾ يككف تكقع حياتيـ في

المستقبؿ أكثر تفاؤال ،ليذا مف الميـ لؤلسر كالمعمميف كالمجتمعات مساعدة الطالب في الشعكر

باألمف النفسي لتشكيؿ جيؿ جديد أكثر ازدىارا.

ممخص النتائج:

ظير مف خبلؿ الدراسة الميدانية عدد مف النتائج التي مف الممكف أف نكجزىا فيما يمي:
مقدارة%25.11كىذا يشير إلى تكفر األمف النفسي لدل أفراد العينة لقدر يساكل  2.04كفؽ

المتكسط الحسابي المرجح مع مبلحظة ؟انو كردت بعض العبارات قد نالت كزناَ نسبيا مرتفع جداَ
مف الشعكر بالرضي عف النفس كاإلحساس بأف فترة الطفكلة شكمت اكبر سعادة بالنسبة إلفراد

العينة كالشعكر باالرتياح بالكجكد بيف أفراد المجتمع كغيرىا.

 .3أف معظـ أفراد العينة ككفؽ مشاىدتيـ لمحكر األمف النفسي تحصؿ عمى الكزف النسبي
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 .2بعض اإلشارات كفؽ استجابات أفراد العينة أشارت بالضعؼ لمشعكر باألمف النفسي كيمكف أف
نحددىا بشكؿ عاـ بتكقع أفراد العينة أف يقعكا في مكركه سكاء كاف عمميا أك بدنيا.

 .1ظير مف خبلؿ نتائج الدراسة ارتفاع ممحكظ في الدافعية لمتعمـ لدل أفراد العينة ىذا ما أشار
إليو نتيجة الكزف النسبي لمحكر الدافعية كالتي بمغت .%35.11

 .0ظير مف خبلؿ النتائج أنو تكجد فركؽ في المتكسط الحسابي لدل أفراد العينة فيما يتعمؽ

بشعكرىـ لؤلمف النفسي أك دافعتييـ لمتعمـ يمكف أف تعكد إلى متغيرات االختبلؼ في المدارس
التعميمة أك النكع أك اصؼ الدراسي كلكف ظير بعض االختبلؼ البسيط في دافعية التعمـ كفؽ

متغير مكاف السكف،ككاف ىذا االختبلؼ يشير إلى أف مف يقيمكف مع األقرباء اقؿ دافعية اقؿ مف

غيرىـ مف يقيـ مع الكلد أك الكالدة أك كمييما.

 .1مف خبلؿ اختبار فرضية العبلقة بيف األمف النفسي كالدافعية لمتعمـ ظير اف مف خبلؿ معامؿ
ارتباط برسكف أف ىناؾ عبلقة مكجبة االتجاه األمف النفسي كالدافعية لمتعمـ مما يدؿ عمى أف

المتغيريف يؤشر كبل منيا في األخر ام بمعنى في حالة زيادة الشعكر باألمف زادت الدافعية لمتعمـ
كفي خبلؿ ضعؼ الشعكر باألمف بطبيعة الحاؿ يؤدم ذلؾ إلى تدني الدافعية لمتعمـ.

االقتراحات:

 .3العمؿ عمى أنشاء مكاتب خاصة باإلرشاد النفسي داخؿ المؤسسات التعميمية لممراحؿ المختمفة
لمعالجة المشكبلت التي تسير إلى أحساس األفراد بالقمؽ نحكل نتائج الدراسة أك الخكؼ مف الكقكع

في مشكبلت تربكية كاسرية .

 .2حصر التبلميذ المحركميف مف اإلقامة مع كالدييـ كالتعرؼ عمى مشكبلتيـ كمعالجتيا مع أكلياء

أمكرىـ.

 .1أجراء دراسات تتناكؿ العبلقة مابيف األمف النفسي ك التحصيؿ ألدراسي كعبلقة األمف النفسي
كاليدر التربكم كعبلقة األمف النفسي بأداء المعمميف لمؤسسات التعميـ.

.4ضركرة العبلقة بيف أعضاء ىيئة التدريس في المؤسسة التعميمية بما فييـ المدير كاألساتذة
كالمراقبيف أكثر مف المتعممػيف كحسف معاممتيـ ككسب ثقتيـ.

 .5إعداد بيئة تعميمية آمنة كمناخ مدرسي مبلئـ ليستطيع التمميذ التفاعؿ كتتحقؽ فاعمية التعميـ.

 .6ضركرة تكفير أخصائي نفسي ك باحث اجتماعي في المؤسسات التعميمية المتنكعة مف التعميـ
األساسي الى الثانكم .

 .7تسييؿ العبلقة بيف األسرة ك المدرسة في عممية اتصاؿ األسرة بالمؤسسة التربكية  ،كتفعيميا
حتى ال تبقى األسرة بعيػدة عػف العمميػة التعميمية .
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 . 8ضركرة تكظيؼ الكسائؿ العممية الحديثة كالتكنكلكجيا في تفعيػؿ كتنشػيط دافعيػة التبلميػذ
لتحسػيف أدائيػـ التعميمي ،مع التقميؿ مف عدد التبلميذ في القسـ الكاحد ،حتى يتمكف المتعممكف مف
الفيـ كاالسػتيعاب الجيد .
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