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بناء مقياس األمن النفسي لدى تالميذ صفوف الرتبية اخلاصة
يف حمافظة نينوى

م .ليث حازم حبيب
كلية التربية األساسية  -جامعة
الموصل

بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
مستخلص البحث
اس تتتخدم الباح تتث الل تتن ب الوص تتفي باألس تتموه اللس تتحي للالءمتت ت

اشتتتلمي ةينتتة البحتتث ةم ت

بي تتة الد اس تتة،

 ) 544تمليتتذا تمليتتذف فتتي صتتفوف التربيتتة الخاصتتة متتن ص ت

 )2001تمليذا تمليذف بنسبة  %55تت اتتيتا

برتو ف ةئتوا ية ،قتد تمتلني تاتوا

البن تتاء تحدح تتد مح تتا اللقي تتاس ،إة تتدا الر تتيألة األ لي تتة لملقي تتاس ،تحدح تتد س تتموه ص تتيا ة
ااءتراءا ال مليتة لبنتاء اللقتاحيي النفستية من تا صتد

الفقرا  ،فمال ةتن اةتلتا الخاتوا

الخبراء التحمي ااحرا ي لمفقرا بأسموبي اللجلوةا اللتارفتة م امت استستا التداتمي

فمال ةن التحمي ال اممي لفقرا اللقياس ةد من التجا ه اسستاالةية الثبا

الوسا ااحرا ية ةم الوسط الحسابي اسنحراف الل يا ي ،اتتبا

البسيط ،التحمي ال اممي.

اقترتر

) ،م امت اس تبتا

قد توص الباحث ال بناء مقياس األمن النفسي لدى تالمبذ صتفوف التربيتة الخاصتة
 )0ةوامت ةمت التتتوالي

تاء ةمت نتتتا ب التحميت ال تتاممي ،تت استتتخال
فتتي محافظتتة نينتتوى ،بنت ع
ي ةام األمن الئخري تملن  )6فقرا  ،ال امت التقبت اسءتلتاةي تمتلن  )5فقترا
ال ام األمن اسنف الي تملن  )5فقرا

مقياس األمن النفسي قد تئتب ةمت

ةام التقدحر اسءتلاةي تملن  )0فقرا مثمي

تذا ال وامت

 )14فقترف تتليتب برتد البنتاء .فتي وتوء

النتتتا ب حوصتتي الباحتتث إماانيتتة استتتخدام اللقيتتاس الحتتالي متتن قب ت البتتاحثين فتتي مجتتا التربيتتة

054

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية

)1425

كانون األ

اللجمد  )14ال د )21

الخاصتة لقيتاس األمتن النفستي لتدى تالميتذ التربيتة الخاصتة حقتترل تقنتين اللقيتاس الحتالي ةمت
تالميذ التربية الخاصة في ال را .

مئامة البحث:

ح د األمن النفسي  )Psychological Securityمن

ءوانب الئخرية ،التي

حبتد تاوحن تا ةنتد اانستان متن بداحتة نئتأت األ لت  ،تتال تبترا الافولتة التتي حلتر ب تا ،تتذا

اللتأليتتر ال تتام كثيتتراع متتا حرتتير م تتد ا فتتي ي مرحمتتة متتن مراح ت ال لتتر ،إذا متتا ت تترن اانستتان

لمت تتألو نفست تتية

اءتلاةيت تتة

فارحت تتة س اقت تتة ل ت ت ب ت تتا ،ملت تتا قت تتد ح ت ت ي إل ت ت اسوت تتاراه

النفسي .شقير)5 :1445 ،
ل ت ا ت التتد اف

اء ا تلتتام الاثيتترحن ب تتذا اللووتتون متتدى ليتتة تحقي ت األمتتن

النفستتي بالنستتبة لمتمليتتذ ان تم ت الحاءتتة ت تتد محرك تاع لستتموك توءي ت الوء تتة الستتميلة ،امتتا

فقدان الئ و باألمن من شأن ان حسبب اسوارابا النفستية الستموكية فيت عر ةمت ستير حيتاف
ذا التمليذ نئا ات اللختمفة في شت اللجاس  ،لذا فان ور ف لا تمليذ تاصة تالميذ

التربية الخاصة) ،قد تسن لمباحث ن حالحظ ذا الل شر بووول بحات تخررت فتي مجتا

التربيتتة الخاصتتة ،حيتتث كتتان ةم ت اترتتا مباشتتر م ت

تتذا الفختتا الخاصتتة متتن تتتال البحتتو

البحا ا الليدانية التي قام ب ا في ذا الرفوف باللدا س اسبتدا ية.
لموقوف ةم

بي ة ذا الظا رف عا ا السمبية ةم تالميذ صفوف التربية الخاصتة،

تامبتي ةلميتة القيتتاس تتوافر مقيتتاس مووتوةي حتست بالخرتتا ا القياستية لقيتتاس مستتوى األمتتن

النفستتي لتتدى تالميتتذ التربيتتة الخاصتتة ،متتن تتتال البحتتث التقرتتي ةم ت

تتذا اللووتتون فتتي

اللجال التربوحتة النفستية لت حجتد ي استة ناقئتي األمتن النفستي لتدى تذا الفختة الخاصتة
تاصة في بمدنا -ةم حد ةم الباحث -من نا ءاء فارف ذا البحث لتمقي الموء ةم

بناء مقياس األمن النفسي لتدى تالميتذ التربيتة الخاصتة فتي اللتدا س اسبتدا يتة بلحافظتة نينتوى،

للا حتليب ب التالميذ في ذا الرفوف من مرحمة نلا ية امة فتي مجتا تاتوحن بمتو ف شخرتية

التمليذ اللستقمة.
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لية البحث:
حتحد الناس فتي تذا األحتام ةلتا حستلون بتاألمن الألتذا ي األمتن اسءتلتاةي األمتن

السياسي األمن ال ام ،لان ل حتحد احتد ةتن ت اتاتر نتوان األمتن تو األمتن النفستي

ذل سن الفر ان كان م د اع من التدات س تفمتم م ت كافتة إءتراءا األمتن ستا م الخا ءيتة
مناع ةاماع ،فان األمن النفستي شتد ا تاتو ف

ليتة ةمت

سواء كاني مناع اقترا حاع ذا ياع
حظت الفتر م تد اع تا فتا مرت تداع فبةتاع ن ان حاتون نتال فتي ال تال الختا ءي
ء اا تال
اللحيط ب ما حدةو إل القم من الناحية اللوووةية .ال يسوي)225 :2895 ،

َّ ن
َمناتتوات آ تآا آتلتتخن ُن قاتماتتوبات ا بنت نتذ تك نر المِت ن آسآ بنت نتذ تك نر المِت ن تآا آتلتتخن ُن
حن آ
قتتد قتتا ةتتب متتن قا ت {التتذ آ
َّ ن
ن
حلتتانآت ا
الت اقمات ا
حن آ
ستتوات إن آ
توه الرةتتد ،)19:كلتتا قتتا ةتتب ءت فتتي مووت َتتتر {التتذ آ
َمناتتوات آ لآت ت حآت تمب ا
بنظاتمت أ ا ت لآتتخن آ لآ ا ت ا األمتتن آ ا ت ُم ت تآت اد آن األن تتام .)91:حمتتا فتي ااشتتا ف إلت ليتتة الالأنينتتة
ه آ ت آذا التبت تي ن
تي الَّ نتذي آ ت آ آل ا ت
النفسية با ا بااحلان بقماء اهلل قد ا ،قا ت ال {فآت تميآت ت بات اد ا آ َّ
آ
ون َمنت ِّمن آتو أ
ف قرحش.)0-5 :
ِّمن اء أ آ آ آ ا ت ت
لقد

كملة األمن كثيراع تال السنوا اللاوية في ءلي نحاء ال ال منتذ ان

انتئر اا اه ةلتا ال نتع ةنتد التد  ،األمتن بل نتاا اللباشتر تو احتد نتوان األمتن لتيي

كم تتا ،فق تتد ب تتد نا نس تتل كثي تتراع م تتن ن تتوان األم تتن مثت ت  :األم تتن النفس تتي ا تب تتا

عيت ت بالئت ت و

ااحس تتاس) ،األم تتن اسءتل تتاةي ت تتوفر الالأنين تتة الرفا ي تتة التألم تتب ةمت ت الل تترن الج ت ت

اسةتداء ةم النفي) ،األمن الثقافي الفاري ةدم ءو ي ةوام تا ءية ب فاري)..
اذا اقرن)0 :1445 ،
إذن فاألمن ن لة ةظيلة من ن اهلل ةب ء ةمت ةبتا ا حامب تا النتاس حبحثتون ةن تا

بئتتت الوستتا  .تتو وتتر ف متتن وتتر ا الحيتتاف ،تتي تلث ت صتتلام األمتتن األمتتان بالنستتبة

لإلنس تتان ،ل تتذل إذا ان تتا األم تتن النفس تتي لمف تتر صت ت ب إشت ت ا ا ب تتاألمن م ل تتا كان تتي الج تتو
اللبذ لة من اء ذل .
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ح تقد ال ملاء ان اعر فقدان األمن النفسي في مرحمة الافولة كثر تاتو ف متن فقدانت

ف تتي مراحت ت ت تترى ،في تترى ماس تتمو  )Maslowان فق تتدان الئت ت و ب تتاألمن ف تتي الافول تتة حح تتد

استتتجابا تواف ت الفتتر مستتتقبالع ،فقتتد ذكتتر ان نتتون اسستتتجابا التتتي ترتتد ةتتن ةتتدم إشتتبان
الحاءة إل األمن كاسوتاراه متثال ترتبم صتفا مستتقمة إلت الحتد التذي حظت فيت الئتخا
يتتر األمتتن – يتتر َمتتن – حت ت لتتو تتتوفر ل ت – فيلتتا ب تتد – ةوام ت اللحبتتة األمتتن ،حبق ت

الئخا األمن مناع حت لو ت ِرن لمت دحد الرفض.)Maslow , 1972: 4 .

كلا تم ب تبرا الافولة اع م لاع في نلو الئ و باألمن النفسي ،فلن ذل حرى
فر حد  ) Freudان القم مئتاةر الختوف ناشتخة ةتن الخبترا اللواقتع الخايترف التتي ت تد
الفتر فتي مراحت نلتوا متا حت ترن لت الافت متن احبا تا تترت ب شتبان حاءاتت األ ليتة ،بينلتتا
حركب فرح َتر من ال ملاء ةم

ساليب م اممة األ فا ةم الئ و باألمن النفسي ،فت كد

تتو ني  )Horneyان التستتمط الستتيارف ةتتدم احتتترام حاءتتا الاف ت الفر حتتة حرمان ت متتن

الحنان

الحلاحة البا دف من

مرا ةدم الئ و بالالأنينة .ال نبي)21 :1440 ،

قد شا ةدس إل ن األمن النفسي حتملن ءو التوازن بين الفر ذات من ناحية،

بين بين اللحياين ب من ناحية ترى ،ف ذا توافر

تذا ال القتا اللتوازنتة فتي ستمول الفتر

فان ت حلي ت ال ت اسستتتقرا  ،بالتتتالي فان ت حرتتبم كث تر قابميتتة لم ل ت
اسواراه الس مي)04 :1442 ،
شتتا

التفتتو ب يتتدا ةتتن القم ت

الستتليرى إلت ن الل شترا الدالتتة ةمت الرتتحة النفستتية اسحجابيتتة تتي التتتي

ترتبط باألمن النفسي ،ي الئ و بالالأنينة النجال في إقامتة ةالقتا مت اآلتترحن ،تحقيت

التواف النفسي اسءتلاةي ،الب د ةتن الترتمب اسنفتتال ةمت اآلتترحن الستليرى:1424 ،

)6
في ووء ما سمع ذكرا من ذا اآل اء نستتنتب ان األمتن النفستي حتحقت فتي الافولتة

إذا ةاممت اآلبتتاء الل ملتتون بلتتو ف محبتتة ستتاةد ا فتتي تحقيت حاءاتت اسبت تتا ةتتن اللواقتتع
ير اللألوفة الألرحبة التي تنئأ ةن ا استجابا الئ و بالخار التوتر اسواراه.
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ان التأكيتتد ةمت

ليتتة التنئتتخة األستترحة التتتي ت تبتتر اف ف التتة لتحقيت األمتتن النفستتي

فال القا السوحة بين األبوحن ت ي إل إشبان حاءة الاف إل األمن النفسي ح ي ذل إل

توافق ةم اللستوى النفسي .ما ال القا األسرحة السالبة فت ي إل تفا األسرف ملا حخم

ءواع ح ي إل نلو الاف نلواع نفسياع ممارباع ير سوي .الب بي)55 :1442 ،
لذل ت د ساليب التنئخة األسرحة من

ال وام التي ت ي ال انخرا التمليذ في

ةالقتتا اءتلاةيتتة قا لتتة ةمت ستتي قوحتتة تستتاةد فتتي إقامتتة فمت ةالقتتا الرتتداقة التتتي بلتتا

تتوس ت تأتتتذ نوة تاع احجابي تاع متتن الت تتابير اسءتلاةيتتة قتتد حتتت م الستتمول اسءتلتتاةي اللناستتب،

حاتتون كث تتر اب تتداةاع ف تتي التفايتتر الت بي تتر ة تتن ال تتنفي القتتد ف ةمت ت حت ت اللئ تتاال  ،حي تتث

حاتستتتب القتتتي تنلت تتو اللبتتتا م كنتت تتا ب لمحيت تتاف م ت ت اآلتت تترحن ،حست تتتلد ق تتوف الئ ت ت و بت تتاألمن
الالأنين تتة ،اش تتبان حاءاتت ت لالنتل تتاء ح تتت م الاثي تتر ة تتن نفست ت ة تتن زمال ت ت  .اللحل تتدا ي،

)2 :1442

ان التتد األمنتتي لملد ستتة اصتتبم مامب تاع حيوحتتا وتتر حا فتتي الوقتتي التترا ن نظتتراع للتتا

تلثمت اللد ستتة متتن عقت حيتوي فتتي بنتتاء عقافتتة اللجتلت  ،بلتتا حلثت ذلت الثقت متتن ا ليتتة فتتي
الب د األمني لملجتل اليوسع)509 :1444 ،
متتن تتذا اللنام ت  ،ف ننتتا ن كتتد ةم ت وتتر ف

ليتتة بقتتاء التمليتتذ مد ستتت م ت توءي ت

إ شا ا اس تلام ب  ،تقدح الفر اللناسبة لقد ات بلا حلان من تذ

الذا

ةدم السلال ل بترل اللد سة م لتا تاتن األستباه ،اتذا حلاننتا مالحظتة ن األمتن

النفستتي حب تتد
إ شا حة.
نفسية

النجال تحقي

ين تاع بل تتا تت تتوسا اللد ستتة بلختم تتع مراحم تتا م تتن م تتام ت ميليتتة تربوح تتة توءي ي تتة

فيلتتا تتبمتتو شخرتتية التمليتتذ فتتي ءتتو مجلوةتتة متتن ال وام ت ستتواء كانتتي ستترحة
ءسلية

مت مقة بالبيخة اللد ستية ،كت

تذا ال وامت إن اءتل تي بالرتو ف ااحجابيتة

ف ن ا ترن لنا ءيال اةيا مثقفا قا ا ةمت صتن مستتقبم  ،تحتدي الرت اه إن اء تت  ،كانتي
نال ال دحد من اللحا التي ت تلد ةمي ا ال لميتة التربوحتة إن كتان ساست ا تو الل مت  ،لاتن

حاليتتا فت ن الاالتتب تتو محتتو ال لميتتة التربوحتتة لتتذا سبتتد لنتتا متتن تستتميط المتتوء ةمت احتياءاتت
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توفير ك سب الت بحب الثقة بالنفي ل  ،برز ةام من ذا ال وام األمن النفسي ،الذي ح د

مامبتتا ساستتيا ،ففتتي ت األمتتن الالأنينتتة ح ت ي كت فتتر ةلم ت ةم ت حستتن ء ت  ،ت ت ي ك ت

ءلاةة اءب ا بأحسن صو األ اء ،في ءو األمن تام الاملا الل برف الفار النير اللبدن،
حرتف التحري الد اسي ،إذا سا األمن النفسي ف ن الفر حربم س يدا مالخنا ح ي اءبات

في د ء استقرا  .القرحني)0 :1445 ،
ملا ح كد ا لية اسة مف وم اسمتن النفستي تو اس تلتام الابيتر التذي حظتي بت تذا

اللف تتوم متتن قب ت ةتتد متتن البتتاحثين فتتي البيختتتين ال ربيتتة اسءنبيتتة النتتتا ب التتتي كئتتفي ةن تتا
الد اسا الليدانية تال السنوا استيرف من ا اسة )Waters, E. etal, 2000
شتترحي محلتتو )1446 ،
اسة اللفرءي)1449 ،

اسة

استتة الا تترا ي )1442 ،استتة قاس ت س تتماان)1449 ،

اسة .)Mulyai , 2010

م تتن ت تتال م تتا تق تتدم تتلثت ت

لي تتة تتذا الد اس تتة الحالي تتة م تتن ت تتال تنا ل تتا ألح تتد

اللووتوةا البحثيتة ال امتة تو األمتن النفستي لتدى تالميتذ التربيتة الخاصتة  ،ان استة تذا

اللتألير ح د مراع اماع في استة منظومتة الئخرتية تاصتة فتي ءانب تا اسنف تالي ،لتدى شترححة
فخا التربية الخاصة ،حوال النفسية اسءتلاةية ،التي ت د
امة من شرا م اللجتل

شترححة ءتدحرف باس تلتام الرةاحتة ،نظتراع للتا متا تت ترن إليت تمت الئترححة متن وتألو حياتيتة
مختمفتة

التتي قتد حاتون ل تا ان ااستا

ستمبية ةمت

متن

النفستي صتحت

النفستية ،متا

حرتتاحب ذل ت متتن ان اتتاس قتتوي م ت عر ةم ت ك ت ءوانتتب الستتمول األ اء األكتتا حلي لمتمليتتذ
األسرف ملا حلث بالنستبة ل ت مئتامة حقيقيتة ممحتة ،ذا ةواقتب ستيخة لمألاحتة ،تمتر صتحت

النفسية.

دف البحث:
 -بناء مقياس لألمن النفسي لدى تالميذ التربية الخاصة في محافظة نينوى.

حد البحث:
055
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م .ليث حازم حبيب

حتحد البحث الحالي بتالميذ صفوف التربية الخاصتة فتي محافظتة نينتوى ذكتو اع إناعتا
ماان السان حع ،مدحنة لم ام الد اسي  1421-1422م.
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تحدحد اللرامحا :
س :األمن النفسي )Psychological Security
 فتتي المألتتة ال ربيتتة ن حفيتتد م ن ت اس لخنتتان ةتتدم الختتوف ،فان ت حقتتا  :متتن من تاع مان تاع إذاا لأن ل حخع ،الل ج الوسيط  )29/2حقا  :منتت وتد تفتت فتاألمن وتد الختوف
لسان ال ره )22/5
 ةرف ماسمو  Maslowبأن " ش و الفر بأن محبوه متقب من اآلتترحن ،لت ماانتةبين

حد ل ان بيخت صدحقة

ف ير محباة حئ ر في ا بند ف الخاتر الت دحتد القمت "

الس مي)28 :1442 ،
كب من ا لخنان الذا
 -ةرفت توحار 1424،بأن " مر ٌ

الثقة ب ا ،م اسنتلاء إل ءلاةتة

َمنة  ،و حالة من الئ و بال د ء الساينة سالم الر ل " توحار)9 :1424 ،

 ةرفت ت النتتاء بأن ت " تحتتر الفتتر متتن الئ ت و بتتالخوف ةنتتد حتتدالناء )20 :1422 ،

الخاتتر

توق ت ت "

 قتتد ةتترف الباحتتث األمتتن النفستتي نظرحتتا :تتو شت و التمليتتذ بأنت محبتتوه مقبتتو متتن قبتزمال ت م مليت لت ماانتتة بيتتن

ت دحد

قم

ححتتي بتان البيختتة اللد ستتية صتتدحقت  ،س حئت ر بخاتتر

ات اللد سة.

 ما الت رحع ااءرا ي لألمن النفسي :الد ءة الامية التي ححر ةمي ا تمليذ التربية الخاصةمن تال تقدحر م مل في اسستجابة ةم فقرا مقياس األمن النفسي الل د ل تذا الألترن

الذي حقوم الباحث ببناءا.
عانيا :تالميذ التربية الخاصة Special Education Pupils

 -ةتترف

احدف

الج تتافرف  1449بتتأن

" لخت األ فتتا التتذحن ح تتانون متتن اوتتاراه

تمت فتتي

كثر من األبنية األساسية التي ل ا تأعير ةم قد ا الافت فتي ف لت استت لال

لمألة اللناوقة

اللاتوبة " الج افرف)12 :1449 ،
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اسا سابقة:

اا ا النظري

ةندما حت الحدحث ةن ي مووون من اللوووةا التتي ح تت ب تا ةمت التنفي ،نجتد

ان النظرحا تت د في ا ء ا النظر تختمع ،فميي نال نظرحة احدف ةامة شاممة في ةم
النفي ت الب توا ر

مووتوةا

تذا ال مت تفستير ا ن ت تد النظرحتا

اتتتالف ء تا

النظ تتر ف تتي تفس تتير الس تتمول اانس تتاني نل تتو الئخر تتية ح ن تتي إن مج تتا البح تتث است ت مت تتد

استجا ا  ،ن استتالف حرء بالتالي إل ت قد اانسان ذات ص وبة ااح تتا ة با ما حت م
ب من مظا ر الئخرية السمول .الئلري)59 :1442 ،
لتتذا ستتوف حتتت استتت ران األ بيتتا

ء تتا النظتتر اللختمفتتة لملتأليتتر األساستتي التتذي

حتردى ل البحث و " :األمن النفسي " حرر ا فيلا حأتي:
فست تتر فر حت تتد  )Freudمف ت تتوم األمت تتن النفست تتي ةبت تتر افتراوت تتا نظرحت تتة َ ،اء مثيت تترف

لمجد  ،ف و حرى ن اانسان كا ن بيولوءي را بي مدفون لتحقيت المتذف تجنتب األلت القمت

باستتتخدام الااقتتة النفستتية الحيوحتتة حتربط بتتين األمتتن النفستتي األمتتن البتتدني تحقيت الحاءتتا

اللرتباة ب انجمب )251 :2882 ،ترى و ني  )Horneyي من نرا التحمي النفسي
اسءتلتتاةي ان ش ت و الفتتر بتتاألمن النفستتي ،ح تتو فتتي ءتتذ ا إل ت األستتباه اسءتلاةيتتة ل تتا

ةالقتتة الاف ت بوالدح ت منتتذ بداحتتة مرحمتتة الافولتتة ،تتترى ن صتتو الستتمول ال رتتابي حالتتن فتتي
إ لا الافت

ةتدم مبتاسف الوالتدحن بت  ،فينئتأ فتي ءتو استري س حتن فيت بالتدفء الحتب ملتا

حسبب ان دام األمن النفسي ) Santrock, 2008: 54
ما " برا ام ماسمو " Maslowةال النفي األمرحاتي ،تو احتد صتحاه اللد ستة

اانستتانية ،ح تتد متتن كثتتر البتتاحثين ا تلامتتا بتتاألمن النفستتي إشتتبان الحاءتتا  ،تاتتا س تخمتتو
استتة ت تتت بالحاءتتا النفستتية من تتا " الحاءتتة الت األمتتن " متتن إشتتا ف الت إست امات

الليدانية في ذا اللجا  ،البا ما حرو التسمس ال رمي ماسمو لالحتياءا في شا
م مستوحا

كبر

استتات

ترم،

اسحتياءا في األسف  ،الحاءة إل تحقي الذا فتي األةمت  ،قتد

و الحاءة إل األمن في اللرتبة الثانية في رمت الئت ير لمحاءتا  ،حقتو فتي تذا الجانتب
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ساستية تذا الحاءتة قوحتة تروصتا فتي مرحمتة

الافولتة تئتتل مئتتاةر اسنتلتاء القبتتو  ،ستتواء كتان متتن فختتة اءتلاةيتة كبيتترف ،مثت اللد ستتة ا
اسءتلاةية الرأليرف مث فرا األسرف)Maslow, 1970: 64 .

فيلا كد ال م اسمرحاي لبر بانتد ا  )Albertصتاحب نظرحتة التت م اسءتلتاةي،

ةم ت التفاة ت الحتلتتي اللتبتتا

اللستتتلر لمستتمول ،الل رفتتة ،التتتأعيرا البيخيتتة ،بتتذل نجتتد

ترو ذا النظرحة للف وم األمن النفسي حقوم ةم ان سمول مت م قا ةم الت م باللالحظة،
ان الفر حئ ر بالت دحد ال جب ةتدم األمتن ةتن ءتو شتخا

كالوالدحن ةم سبي اللثا  ،فاألبناء سوف حت ملتون متن بتا
نتيجة لرؤحت

حئت ر ن ب تدم األمتن النفستي

ةتدم األمتن النفستي اسستتقرا

ير مستقرحن)Tay , 2011: 360 .

متتا اللنظتتو الل رفتتي ف ت ن

حرباتتون ش ت و الف تر بتتاألمن النفستتي بتتالتفاير ال قالنتتي،

بحيتتث ح تلتتد كت من لتتا ةمت اآلتتتر ،فالئتتخا الستتوي ح تتيش حيتتاف نفستتية يبتتة بفمت

رحقتتة

تفايتترا ال قالنيتتة متتن ت سء اليتتب  )Allisبتتولبي  )Bowlbyميمتتر  )Millerحتتذكر ن ان
الفتتر حتتد ل ك ت موقتتع تقابم ت

تت تترن لت فتتي حياتنتتا ملاتتن تفستتيرا ةمت ان ت م مومتتة ءدحتتدف

رحب تتة ة تتن مخاا تتة اا اك تتي ،ف تتال ح تترف كي تتع حت امت ت م ا،فتئ تتا لت ت ت دح تتدا ح تتنج ةنت ت

اواراه في السمول

و ما حام ةمي النلاذج الترتو حة ا الل رفيتة Representational

 or Cognitiveتتذا النلتتاذج تئتتا صتتيألة نستتتقب ب تتا الل مومتتا التتوا ف إلينتتا متتن البيختتة
اللحياتة ةبتر ةمتاء الحتي ،كلتتا تحتد ترتو اتنا ةتن نفستتنا ال تال اآلتترحن.

Miller ,

)1995: 165
قتد كتد

نستتازى )(Anastasiaةمت

ليتة التفاةت بتين الوالتدحن األبنتاء

ان ااس ذل ةم شخرية األبناء حت ستن متقدمتة ،فاتجا تا األمتن الالأنينتة قتد تستتلر

م الاف ةند مواء ة مواقع إحبا شدحدف َمتا ن اتجا تا ةتدم الثقتة الختوف قتد تستتلر
م الاف حت ةند مواء ة مواقع حئ ر في ا باألمن اس تيتال تذا حرءت إلت تتأعير الوالتدحن

في تاوحن شخرية األبناء .شقير)88 :2886،
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حتمتم ملتا ستب ن ااحستاس بتاألمن النفستي متن ت ال وامت التتي ترتاتب ةمي تا
الئخرية السوحة ،لذا حتمم ن حلي إل الثبا النسبي حسب الظر ف اللحياة .ن ان دام
الئ و باألمن قد حاون سبباع في حتد

اسوتارابا النفستية،

قيتام الفتر بستمول ةتد اني

تجاا مرا إحبا حاءت إل األمن قيام باتخاذ نلا سموكية ير سوحة من ء الحرو

ةمت األمتن التذي حفتقتر إليت
التوس

اسناتواء ةمت التنفي

الروتو

المجتوء ةمت اسستتجداء

التلم من ء اللحافظة ةم من  ،ن تأعير ان دام األمن حختمتع متن شتخا إلت

َتر من مرحمة ةلرح إل ترى من مجتل إل َتر.
متتا بالنس تتبة لمد استتا الس تتابقة فتئتتل الد اس تتا التتتي تنا ل تتي فتتي تتداف ا ب تتض

اللتأليرا التتي ل تا ةالقتة بتاألمن النفستي متن تتال اس تالن ةمي تا حلاتن اسستتفا ف ملتا
في ا من م شرا

ةم النحو اآلتي:

 .2تنا لتي استتة حفيتب َتتتر ن  )Davis,et.ad,1995الت تترف ةمت اعتتر النتبان ال تتدام بتتين
البتتالألين ةم ت مستتتوى األمتتن النفستتي لتتدى األ فتتا

الئتتباه بلناقتتة تتره فرءينيتتا فتتي

الوسحا اللتحدف األمرحاية ،قد ءرحي الد استة ةمت ةينتة قوام تا  )221فت قستلي

بالتسا ي إل عال مجلوةا ةلرحة كالتالي  )28 ،22 ،6سنة م مراةاف تستا ي ةتد
اانتتا م ت التتذكو فتتي ك ت مجلوةتتة ةلرحتتة ،استتتخدم الباحتتث ةتتدف
النفسي لدى األ فتا

ا لقيتتاس األمتتن

الئتباه فتي اللراحت ال لرحتة اللختمفتة ب تدف تر

ستاليب ،كلتا

استخدم األساليب ااحرا ية التالية :اللتوساا الحسابية اسنحرافتا الل يا حتة تحميت

التباحن اتتبا .t-test

ر نتا ب الد اسة ان نال ةالقة الة بين الرران ال دام بتين

البالألين ش و األ فا ب دم األمن في ءلي اللجلوةا ال لرحة الثال في ةينة الد اسة
ةتتدم ء تتو فتتر

ال تتة ف تتي ال القتتة ب تتين الرتتران الخ تتا

بالب تتالألين األمتتن النفس تتي ب تتين

اللجلوةا الثال )Davis,etal,1995 .
 .1است تتت دفي است تتة الس ت ت مي )1440 ،الت ت تترف ةم ت ت مست تتتوى األمت تتن النفست تتي ةالقت ت ت
بالتحري الد اسي لدى اله
الب ترا حي ةلا
064
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مقيتتاس األمتتن النفستتي التتذي ة تدا الباحتتث التتدلي َتتتر ن )2885 ،ت ت التحق ت متتن
الخرتتا ا الس تتاحاومترحة لملقيتتاس م تتن ت تتال تحمي ت الفقتترا إحرتتا يا باس تتتخراج الق تتوف

التليبحة لمفقرا

اللقيتتاس باستتت لا

ةالقة الفقرف بالد ءة الامية ةالقت ا باللجا  ،من ع التحق من عبا
رحقتتة الفاكر نبتتا  ،ب تتد الل الجتتا ااحرتتا ية اتمتتم ان تتاله

األحتام حتسلون باألمن النفسي ،ما بالنستبة لم القتة بتين األمتن النفستي التحرتي الد استي
فقد كاني ةالقة ا تبا ي سالبة بين لا الس مي)1440 ،

من جية البحث إءراءات الليدانية

من ب البحث:

ت استخدام اللن ب الوصفي باألسموه اللسحي للال لت بي ة البحث.
ا س :مجتل البحث ةينت :
 .مجتل البحث
ب د الحرو ةم اللوافقا الرسلية اءراء البحث ب تدف تحدحتد مجتلت البحتث

فقد حر الباحتث ةمت إحرتا ية تختا ةتد اللتدا س اسبتدا يتة اللوءتو ف فتي مركتب محافظتة

نينوى اللئلولة بالتربية الخاصتة ،حيتث تاتون مجتلت البحتث متن  )210مد ستة بمت ةتد
تالميذ ا )2001
ه .ال ينة:
تاوني ةينة البحث من  )544تمليذ تمليذف فتي صتفوف التربيتة الخاصتة متن صت

 )2001تمليذ تمليذف بنسبة  %55ت اتتيا

برو ف ةئوا ية اذ ت اتتذ  )65مد ستة

ابتدا يتتة اتت تتتا ج اللحافظتتة) تحتتتوي ةمت صتتفوف التربيتتة الخاصتتة كت صتتع ححتتتوي متتا
 )8-2تمليذ تمليذف في ةلوم اللحافظة.
عانيا :اف البحث
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 بناء مقياس األمن النفسيلبناء مقيتاس األمتن النفستي لتدى تالميتذ التربيتة الخاصتة ،فقتد اتبت الباحتث الخاتوا
ال ملية اآلتية في بناء اللقياس التي شلمي:
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 .2تحدحد محا اللقياس
متتن تتتال ا تتالن الباحتتث ةمت اللراءت النظرحتتة للووتتون األمتتن النفستتي الد استتا

السابقة لملقاحيي النفسية التي تنا لي ذا اللووون تو يف ا بلا حخدم البحث ي:
مقياس ماسمو لمئ و باألمن النفسي

اني حراي )2895 ،مقيتاس ماستمو لألمتن

النفسي الخالدي )2884 ،مقياس األمن النفسي ل ت شتقير )1445 ،مقيتاس األمتن النفستي

ل ت تتتوحار )1424 ،نتيجتتة للستتم الد استتا اللئتتا إلي تتا نفتتا تحميت محتوا تتا فمتتال ةتتن
اتذ اء ب ض السا ف الخبراء اللخترين *) حو شا

تحدحتد اللحتا األساستية لملقيتاس،

ت تحدحد محا اللقياس األساسية ي :تقب البيخة " سرحة – مد سية " ،الالأنينة النفسية،

التقدحر اسءتلاةي).
 .1إةدا الريألة األ لية لملقياس
تامتتب ةتتدا الرتتيألة األ ليتتة لملقيتتاس ةتتدف إءتتراءا بتتد

اللقيتتاس ةمت

ب لميتتة تحدحتتد فق ترا

فت اللحتتا التتتي تت تحدحتتد ا وت الت ميلتتا اللت مقتتة بايفيتتة ااءابتتة ةن تتا

رحقة الترحيم كلا حأتي:
-

ء ت الباحتتث استتتبيانا مفتوحتتا إل ت ةتتد متتن م ملتتا التربيتتة الخاصتتة بم ت ةتتد

)55

م ملتتا م ملتتة تمتتلن اسستفستتا ةتتن " كيتتع حئ ت ر التمليتتذ بالالأنينتتة القبتتو متتن قب ت

*) السا ف الخبراء اللخترين:

 . . .2عابي محلد تمير  /ءام ة اللوص  -كمية التربية األساسية .
 . . .1سامة حامد  /ءام ة اللوص  -كمية التربية .

. .5م . .حوسع حنا  /ءام ة اللوص – كمية التربية .
. .0م . .ندى فتال زحدان  /ءام ة اللوص – كمية التربية .
. .5م . .سلير حوني  /ءام ة اللوص – كمية التربية .

. .6م . .ذكرى حوسع ءلي  /ءام ة اللوص – كمية التربية األساسية
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التالميذ م ملي اسنتلاء إل اآلترحن " ،فتي وتوء إءابتا
الباحث بتفرح ااءابا
-

فترا ال ينتة اسستتاالةية قتام

صيا ت ا ةم شا فقرا .

متن تتال اسةتلتتا ةمت األستي التتوا ف فتي البحتو

الد استتا ال مليتة حتو ستتاليب

بنتاء اللقتاحيي ،ب تد ءلت استتلا ا ااءابتة ةتن اسستتبيان اللفتتول .تت تحدحتد ال بتا ا

الالزمة لقياس ك محو من اللحا الثالعة ةم حدى التي ت تحدحد ا في ووء األ لية

النسبية لا محو  ،بمألي ةد ال با ا لجلي محا اللقياس  )55ةبا ف تقيي متأليتر

األمن النفسي ف اللجاس التي ت تحدحد ا نفاع .ممح )2
 .5صد الفقرا

صالحيت ا

لألتترن الت تترف ةمت ت متتدى ص تتالحية الفقت ترا

صتتد اللحت تتوى) ،ةرو تتي بر تتو ت ا

األ ليتة ممحت  )2/ةمت مجلوةتتة متن الخبتتراء اللخترتتين فتتي مجتا ال متتوم التربوحتتة النفستتية
لتقتدحر متتدى صتتالحيت ا فتتي كت مجتتا

متتدى مالءمتتة فقراتت لقيتتاس األمتتن النفستتي لتتدى تالميتتذ

التربية الخاصة  ،فمال ةن تثبيي الفقرا ااحجابية السمبية من ا .كذل إذا كاني تحتاج إل
ت تتدح

تنقت ت إل ت مج تتا ت تتر يتتر اللج تتا اللوءتتو ف فيت ت  ،ف تتي وتتوء اس تتتجابا الخب تتراء

اللناقئا الفر حة التي ءر م

سفر مالحظات كلا حأتي-:

حتتذف ب تتض الفق ترا التتتي ل ت تحر ت ةم ت نستتبة  )%94فتتأكثر متتن اللحالتتين

كل يا لقبو الفقرف بلوءب ذا ااءراء ت استب ا  )9فقرا

ت تدح صتيا ة ب مت ا ب تد

استالا الخاوا  ،صبحي فقرا مقياس األمتن النفستي لتدى تالميتذ التربيتة الخاصتة )12

فقتترف موزةتتة ةمت عالعتتة مجتتاس بواقت  )8فقتترا فتتي كت مجتتا  ،قتتد توزةتتي الفقتترا ةمت
مجاس األمن النفسي ةم شا ةبا ا إحجابية ترى ممح )1
 .0إةدا ت ميلا اللقياس بدا م :

حر الباحث ةم ان تاون ت ميلتا اللقيتاس ست مة اوتحة قيقتة ،اذ متب متن

اللس تتتجيبين ااءاب تتة ةن تتا بات ت ص تتد

ص تتراحة ا ت تران البح تتث ال مل تتي ،حي تتث م تتب م تتن

الل ملتتة  /الل مت ) استتتخدام ستتموه اللالحظتتة لات تمليتتذ

تتترل ي فقتترف بتتال إءابتتة .متتا فيلتتا حختتا بتتدا اللقيتتاس
060

تمليتتذف ،مت التأكيتتد ةمت ةتتدم

زان ت  ،فقتتد اةتلتتد الباحتتث رحقتتة
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ليار  Lekertفي ترلي اللقياس ،ذل بوو مد ج عالعي مام ك فقرف حبد من الباع)
حنت تي إل نا اع) م زان ا ةم ف اتجا ا كلا و مووم في ءد .) 2
ءد

 )2بدا

زا ن مقياس األمن النفسي
البدا

حيانا

نا اع

احجابية

5

1

2

سمبية

2

1

5

الفقرا

الباع

تابي اللقياس :
ن ال دف من ذا التابيت

الفق ت ترا الرت تتالحة ب ت تتا الفق ت ترا

تو إءتراء ةلميتة تحميت إحرتا ي لمفقترا

ذلت ستتيتا

يت تتر الرت تتالحة است تتتنا ا إل ت ت قوت ت تتا التلييبحت تتة بأست تتموبي

اللجلتتوةتين الاتترفيتين استستتا التتداتمي) لا ت من لتتا كتتذل سستتتخرج م ش ترا الرتتد

الثبتتا  ،قتتد تت توزحت استتتلا ا اللقيتتاس ةمت ةينتتة بمت ةتتد ا  )544تمليتتذ تمليتتذف متتن

صفوف التربية الخاصة في اللدا س اسبتدا ية.
تحمي فقرا اللقياس:
" من مواصفا اللقياس الجيتد ءتراء التحميت ااحرتا ي لفقراتت لمتلييتب بتين األفترا

التتذحن ححرتتمون ةم ت

ءتتا ةاليتتة متتن التتذحن ححرتتمون ةم ت

ءتتا منخفمتتة فتتي اللقيتتاس

نفس ت  ،ي استتتخراج القتتوف التلييبحتتة لمفق ترا " ةتتالم .)150 :1448 ،قتتد اةتلتتد الباحتتث
رحقتين في التحمي

لا:

 .2سموه اللجلوةا اللتارفة:
ت ت استتتخدام اللجلوةتتا اللتارفتتة لمائتتع ةتتن الفق ترا اللليتتبف فتتي بنتتاء مقيتتاس

األم تتن النفس تتي ل تتدى تالمي تتذ التربي تتة الخاص تتة ،إذ اةتل تتد نس تتبة  %12مت تن ال تتد ءا ال مي تتا
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 %12متن التد ءا التتدنيا لتلثت اللجلتتوةتين اللتاترفتين ،تذا النستتبة ح حتد ا اللخترتتون

فتي استتبتا ا بوصتف ا " فمت نستبة تج ت اللجلتوةتين ةمت فمت صتو ف متن حيتث الحجت

التبت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتاحن"
.)Cohen & Swerdlik,2005:215

قد شلمي ك مجلوةة في الحد ال ميا الحد الدنيا  )255استتلا ف متن صت

 )544استلا ف متن فترا ةينتة التلييتب ،ب تد ان تبتي ءتات

تنازليتاع فتي وتوء إءابتات

ةتن

فقترا اللقيتتاس الل لفتتة متتن  )12فقتترف باستتتخدام البرنتتامب ااحرتتا ي الل تتر ف بت ت الحقيبتتة

ااحرا ية لم موم اسءتلاةيتة) التذي حرمتب لت ) (SPSSةمت الحاستوه اآللتي اةتلتد قيلتة
اتتبا

) اللحتسبة ستتبا سلة الفر

الدنيا لا فقرف من فقرا اللقياس الجد
الجد

بين متوساا

ءا إءابتا اللجلتوةتين ال ميتا

 )1حووم ذل .

 )1حبين األ ستا الحستابية اسنحرافتا الل يا حتة لملجلتوةتين ال ميتا التدنيا نتتا ب

استتبا التا ي لحساه القوف التليبحة لفقرا مقياس األمن النفسي
اللجلوةة ال ميا
الوسط

اللجلوةة الدنيا

الحسابي

اسنحراف
الل يا ي

الوسط

الحسابي

الل يا ي

2

15652

45556

25949

45902

85222

1

15152

45568

25828

45204

05205

5

15942

45585

15250

45910

95541

0

25565

45682

25542

45666

* 45622

5

15652

45641

25809

45241

95905

6

15545

45215

15442

45914

55209

2

15992

45592

15485

45259

245215

9

15804

45158

25991

45905

205455

8

15881

45496

15442

45290

205525
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اللجلوةة الدنيا
اسنحراف

قيلة

الحسابي

اسنحراف
الل يا ي

الوسط

الحسابي

الل يا ي

24

15255

45085

25951

45515

205565

22

15815

45552

25949

45225

265016

21

15255

45512

25964

45669

225891

25

15020

45554

15145

45244

55551

20

15499

45920

15420

45651

* 45959

25

15066

45629

25615

45229

85096

26

15295

45021

15505

45245

65121

22

15815

45161

25982

45291

205082

29

15920

45555

25920

45959

215925

28

15692

45512

25212

45914

225562

14

15918

45092

15420

45248

225450

12

15509

45642

25228

45685

85695

11

15245

45059

15444

45600

245556

15

15265

45016

25800

45556

255586

10

15815

45161

25866

45255

205226

15

15815

45161

15485

45682

215801

16

15215

45002

25650

45656

265421

12

25666

45282

25651

45625

* 45590

* فقرف و يفة التلييب
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اللحسوبة
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 )1ان الق ت ت تتي التا ي ت ت تتة لفقت ت ت ترا اللقي ت ت تتاس ترا ح ت ت تتي ب ت ت تتين

حتم ت ت تتم م ت ت تتن الج ت ت تتد

 )265065 – 45590ةند الرءون إل قيلة

) الجد لية مام ءة حرحتة  )169متام

مستوى م نوحة  )4545نجد ان ا تسا ي  )2582في ووء ذل حتمتم ان الفقترا اللليتبف
 )10فقرف ،ير اللليبف  )5فقرف ت اسستدس ةمي ا من تال مقا نة قيلة

م قيلت ا الجد لية بلا ان قيلة

) اللحسوبة اق من قيلة

) اللحسوبة

) الجد ليتة ،فقتد تت حتذف

الفقرا و يفة التلييب ي )12 ،20 ،0
 .1سموه م ام استسا الداتمي
ت استخراج م ام استسا الداتمي لموصو إل القوف التلييبحة لمفقرا  ،إذ ان ذا

األسموه حقدم لنا مقياساع متجانساع في فقرات بحيث تقيي ك فقترف الب تد الستموكي نفست التذي

حقيس اللقياس كا  ،فمالع ةن قد ت ا ةم إبراز الترابط بين فقرا اللقياس ةالم،1444 ،

 ،)128حيتتث ت ت قيتتاس ءتتة ا تبتتا ك ت فقتترف م ت اللجلتتون الامتتي لفق ترا اللقيتتاس ،م ت
اللجتتا التتذي حنتلتتي إلي ت فتترا ال ينتتة البالألتتة  )544تمليتتذ تمليتتذف ،الجتتد

ذل .
الجد

 )5حووتتم

 )5ةالقة الفقرف بالد ءة الامية ةالقة الفقرف باللجا
ةالقة الفقرف

ةالقة الفقرف

ةالقة الفقرف

ةالقة الفقرف

بالد ءة الامية

باللجا

2

45082

45082

25

1

45125

45180

20

45124

5

45585

45548

25

45560

45520

0

45505

45554

26

45549

45658

5

45265

45522

22

45024

45522

6

45545

45542

29

45545

45651

2

45510

45524

28

45058

45085

9

45084

45501

14

45045

45591
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45520
45568
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ةالقة الفقرف

ةالقة الفقرف

بالد ءة الامية

باللجا

8

45589

45624

12

24

45655

45202

11

45529

22

45515

45625

15

45552

45692

21

45104

45525

10

45621

45668

حتم ت تتم م ت تتن الج ت تتد

بالد ءة الامية

باللجا

45510

45695
45660

 )5ان م امت ت ت اس تب ت تتا لفقت ت ترا اللقي ت تتاس ترا ح ت تتي م ت تتابين

 .)45692 – 45125ةنتتد الرءتتون إل ت ءتتدا

سلتتة م ام ت اس تبتتا ةنتتد مستتتوى م نوحتتة

 )4545مام ءة حرحة  )089نجد ان قيلة ) الجد لية تسا ي .)45489
في ووء ذل حتمم ان الفقرا اللليبف  )10فقرف ت اسستدس ةمي تا متن تتال

مقا نتتتة قيلت تتة ) اللحستتتوبة م ت ت قيلت ت تتا الجد ليت تتة ،إذ

ت تتر نتت تتا ب اس تب تتا ان قيلت تتة )

اللحستوبة اكبتتر متن قيلتتة ) الجد ليتة لجليت الفقترا  .ةمت

تذا األستتاس فت ن ةتتد فقترا

اللقياس التي ت حذف ا بأسموه اللجلوةتا اللتارفتة ستموه م امت استستا التداتمي تي
 )5فقترا لاتتال األستتموبين ،إذ حرتتبم اللقيتتاس م لفتاع برتتيألت الحاليتتة ب تتد التحميت ااحرتتا ي

لمفقرا من  )10فقرف الجد
الجد

 )6حووم ذل .

 :)0حبين ةدا الفقرا اللحذ فة بأسموه اللجلوةا اللتارفة سموه استستا

الداتمي حسب محا اللقياس
الفقرا اللحذ فة
تسمس

اللحا

سموه

اللجلوةا

اللتارقة

سموه استسا
الداتمي

اللجلون
الفقرا اللتبقية

اللحذ ف اللتبقي
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األ

تقب البيخة)
الثاني

الالأنينة النفسية)
الثالث

التقدحر

اسءتلاةي)
اللجلون

024

0

-

20

-

12

-

5

-

،5 ،5 ،1 ،2
8 ،9 ،2 ،6

،21 ،22 ،24
،26 ،25 ،25
29 ،22

،12 ،14 ،28
،10 ،15 ،11
16 ،15

2
2

9
9

2

9

5

10
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الخرا ا السياومترحة لملقياس)
 .2الرد
في تاوا بناء مقياس األمن النفسي ت استخراج نوةين من نوان الرد

لا:

 الرد الظا ري:نتوان الرتد األتترى قبت ن حستتخدم

ح د الرد الظتا ري م شتراع وتر حا اعبتا
فتي قيتاس الفتر بتين األفترا  .)Robert, 1980, P.422 .قتد تت استتخراج تذا النتون
من الرد من تال ةرن اللقياس ةم مجلوةتة متن الخبتراء اللخترتين اتتذ َ ا ت حتو

مدى صالحية فقرا اللقياس كلا سبقي ااشا ف.
ه -صد البناء:

حوصع صد البناء بأن كثر نوان الرد تلثيال للف وم الرد  ،الذي حسل حيانا

برتتد اللف تتوم،

فروتي

صتتد التاتتوحن الفروتتي ،حقرتتد بت متتدى قيتتاس اللقيتتاس النفستتي لتاتتوحن

مف تتوم نفستتي م تين النلتتر )20 :1449 ،فقتتد تت تحقت متتن تذا الل شتتر باتترحقتين

لتتا اللجلوةتتتان الارفيتتتان ،ستتموه م ام ت استستتا التتداتمي) إذ ت ت إبقتتاء الفق ترا ذا

ال القتتة الدالتتة إحرتتا يا استتتب ا الفق ترا و ت يفة اس تبتتا  ،لتتذل حلاتتن ان تاتتون م تتامال

ا تبتتا الفق ترا بالد ءتتة الاميتتة القتتد ف التلييبحتتة لمفق ترا متتن م ش ترا صتتد بنتتاء اللقيتتاس

الحالي.
 .1الثبا  :ت استخراج م امال الثبا للقياس األمن النفسي بارحقتين لا:
 التجب ة النرفية:ذا الارحقة

األسموه حرمم في اللقاحيي التتي تاتون في تا الفقترا فتي اللقيتاس

متجانستتة ي ن تتا تقتتيي تاصتتية

ستتلة احتتدف تتذا حنابت ةمت مقيتتاس األمتتن النفستتي حيتتث

استتتخرج الثبتتا ب تتذا الارحقتتة ،ب تتد ان بت ةمت ةينتتة بمألتتي  )544تمليتتذ تمليتتذف تقستتي

فقترا اللقيتتاس إلت مجلتتوةتين الفقترا الفر حتتة الفقترا الب ءيتتة ،عت حستتاه م امت ا تبتتا
022
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بيرسون بين لا الذي بم  )4528ب د ذل صحم باستخدام م ا لة الترحيم سبيرمان بترا ن
صبم  )4592ذا م شر ءيد .
ه .رحقة إةا ف استتبا
قتتام الباحتتث ب ت ءراء رحقتتة إةتتا ف استتبتتا ةم ت ةينتتة بمألتتي  04تمليتتذ تمليتتذف متتن

تالميتتذ التربيتتة الخاصتتة ،ب تتد متتر ستتبوةين تت تابيت نفتتي اللقيتتاس ةمت نفتتي ال ينتتة ذلت

لل رفة اتسا ااءابة ةمت
استتبا األ

تذا اللقيتاس ةبتر التبمن ب تد حستاه م امت اس تبتا بتين ءتا

ءا استتبا الثاني كان م ام الثبا للقياس األمن النفسي .)4595

الوسا ااحرا ية:
 .2استتبا التا ي ل ينتين مستقمتين  )T-testاست ل لل رفة القوف التلييبحة لفقرا اللقياس.
 .1م ام ا تبا بيرسون :استت ل لل رفتة ال القتة بتين الفقترف بالد ءتة الاميتة اللجتا  ،فمتال
ةن استخدام لمت رف ةم عبا اللقياس بارحقة التجب ة النرفية إةا ف استتبا )
 .5التحمي ال اممي باستخدام الحقيبة ااحرا ية )Spss

عرض ومناقشة النتائج
ح ت ت تتد الر ت ت تتد ال ت ت تتاممي ح ت ت تتد الل شت ت ت ترا الل ل ت ت تتة ف ت ت تتي تحدح ت ت تتد ص ت ت تتد البن ت ت تتاء

) (Validity constructالذي حلان التوص إلي باستخدام التحميت ال تاممي ،إذ حقتوم تذا
النون من التحمي ال اممي ةم م رفة اللاونا الر يسة لمظوا ر التتي تخمت ا لمقيتاس لتذا تو
قوى سيمة لل رفة الرد ال اممي .ابو ةالم )558 :1445 ،
قتتد ت ت استتتخراج الر تتد ال تتاممي متتن ةينتتة التليي تتب البتتال ةتتد ا  )544تملي تتذ

تمليتتذف ت ت إتمتتان إءابتتات

الفقرا

فتتي ااءتتراءا الستتابقة إل ت التحمي ت ااحرتتا ي ،ب تتد حتتذف

ير اللليبف حربم ةد الفقرا التي تم ي لمتحمي ال اممي للقياس األمتن النفستي

لتتدى تالميتتذ التربيتتة الخاصتتة  )10فقتترف اللتبقيتتة ب تتد التحمي ت ااحرتتا ي لمفق ترا بأستتموبي

استسا الداتمي سموه اللجلوةا اللتارفة ،لقد لي نتا ب التحمي ال اممي ةم

021

ءو
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 )2ةوام تتاتون من تا مرتفوفة ةوامت األمتن النفستي ،تذا ال وامت تفستر  )625204متن
تباحن األمن النفسي ،الجد
الجد

 )5حبين القيلة اللليبف نسبة التباحن التي حس

 :)5القي اللليبف لم وام

نسبة التباحن اللفسر لا ةام

ب ا ك ةام .

النسبة اللتراكلة لمتباحن

ال ام

القيلة اللليبف

نسبة التباحن اللفسر

نسبة التباحن اللفسر التراكلية

2

55251

155995

115995

1

15225

95945

515695

5

25226

25254

585955

0

25089

65101

055422

5

25588

55919

525846

6

25161

55158

525260

2

25482

05505

625224

قتتد ماتتن اةتلتتا ال وامت التتتي تبحتتد قيلت تتا اللليتتبف ةتتن )1

لمتتي ال وامت التتتي

تاون قيل ا اللليتبف اقت متن ذلت سحتتواء األتيترف ةمت تباحنتا صتأليرف متن ء تة ا تبتا

تذا

ال وام ت م ت ةتتد محتتد متتن اللتألي ترا الدالتتة .قتتد بم ت مجلتتون التبتتاحن التتذي فستترت تتذا

ال وامت

 )005286متن تبتتاحن األمتن النفستي ،فيلتتا تلخمتي نتيجتة التحميت ال تاممي اللباشتتر

باستخدام رحقة اللاونا األساسية ةن بمو ف ال وام اللباشرف التي حر ب تفسير ا إس إذا ت

تد حر ا ،قد بمت ةتد ال وامت ب تد التتد حر  )0ةوامت  ،قتد اتتبتر الفقترا الحاصتمة ةمت

التئ تتب ا ال الي تتة الواق تتة و تتلن القيل تتة  )4552 ت تتد تتذا القيل تتة م ش تتراع لقب تتو تئ تتب

الفقرا ةم ال وام ألن ا اق ة بين  )4554-4554فلا فو
الذي شا إلي ابو ةالم )1445 ،في شر

ذا م يا كات )(Cattel

تفسير ال وام ب د التد حر.

025

بناء مقياس األمن النفسي لدى تالميذ صفوف التربية الخاصة في محافظة نينوى
م .ليث حازم حبيب

تر فتتي التحميت ةمت

ستنقوم نتا ب ترن ال وامت التتي

فت تئتب ا فقترا تمت

ال وام كلا حأتي:
تفسير ال ام األ :
 )55142فسترا  )255565متن مجلتون التبتاحن

بمألي القيلة اللليبف ل ذا ال ام

فتتي مرتتفوفة اللتأليترا  ،إذ بمت ةتتد البنتتو اللتئتتب ة ءو رحتتا ةميت  )6متأليترا  ،حفستتر تتذا
ال د من اللتأليرا ةن لية ذا ال ام ةن يرا من ال وام من تال القيلة اللليبف ،ألن تا

تلث ت مقتتدا متتا حئتتتل ةمي ت تتذا ال ام ت متتن تبتتاحن مرتتفوفة اللتألي ترا  .كلتتا تتو مووتتم فتتي
)6

الجد

الجد

 )6حبين الفقرا

تئب ات ا الخاصة بال ام األ

ق اللتألير

التئب

اللملون

26

ءو ا بين زمال حئ را بالالأنينة.

45229

22

م نوحات ةالية.

45225

9

حفم الألياه ةن اللد سة كملا مان ذل .

45659

2

ححب مد ست حر ب اللجيء إلي ا.

45625

25
6

حبةج تحا الل م /الل ملة) في قرا ات

الئخرية.

حظ ر الأليرف من زمال .

45526
45524

بتالنظر إلت محتتوى الفقترا اللتئتب ة ءو رحتا ةمت

تذا ال امت  ،نجتد ان تا تتد فتتي

مجلم ا حو ااحساس بالالأنينة الثقة التي حئ ر ب ا الفر  ،احترام قرا ات  .ةمي حلاتن ان
نام ت ةم ت

تتذا ال ام ت اس ت " األمتتن الئخرتتي" فقتتد شتتا إ حاستتون) ن األمتتن الئخرتتي

الحب الثقة في اآلترحن حقابم ا حاءا

م ت ت تتن الافول ت ت تتة إلت ت ت ت س ت ت تتيا ف ااحس ت ت تتاس

الالحقة .الدلي )50 :1445،
020

ساستية حت ي إشتباة ا تاصتة فتي الستنوا اللباترف
بالالأنين ت ت تتة النفس ت ت تتية ف ت ت تتي اللراحت ت ت ت ال لرح ت ت تتة

مجلة جامعة تكريت للعلوم
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تفسير ال ام الثاني:
بمألي القيلة اللليبف ل ذا ال ام

 )15926فسترا  )155486متن مجلتون التبتاحن

فتتي مرتتفوفة اللتألي ترا  ،اذ بم ت ةتتد البنتتو اللتئتتب ة ءو رحتتا ةمي ت  )5متألي ترا  ،حتتأتي تتذا
ال ام في اللرتبة الثانية ولن ال وام الل عرف في األمن النفسي ،كلا و مووتم فتي الجتد
)2

025
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م .ليث حازم حبيب

 )2حبين الفقرا

الجد

تئب ات ا الخاصة بال ام الثاني
اللملون

ق اللتألير

التئب

15

ححب الت ام م زمالءا بين زمالءا وا الوقي.

45950

10

ح امم زمالءا بلحبة مو ف.

45585

11

حساةدا زمال في ب ض اللواقع.

45580

8

لدح الر بة بال ر ه من اللد سة سي سبب.

45525

28

حئا ك زمالءا في مناسبات اسءتلاةية.

45001

بفحتا الفقترا ا اللأليترا اللاونتة لم امت الثتاني نجتد ن تا تئترل تبتين بووتتول

اللتأليترا اللت مقتتة بأ ليتتة الب تتد اسءتلتتاةي فتتي الت امت م ت اآلتتترحن بلحبتتة متتو ف مئتتا كة،
ةميت حلاتتن تستتلية تتذا ال امت ب ت " التقبت اسءتلتتاةي " حيتتث حتترى

اءتلتتاةي باب ت حست

لتتر) ن اانستتان كتتا ن

متاع اشتتبان حاءاتت النفستتية اسءتلاةيتتة متتن تتتال تنليتتة ا تلاماتت

اسءتلاةيتة تاتوحر ستموه حيتاف تتا حج مت قتا اع ةمت التفاةت مت اآلتترحن بالتتالي تحقيت
الحاءتتة إل ت األمتتن النفستتي اسنتلتتاء الحتتب الرتتحبة تجتتا ز مئتتاةر الوحتتدف اس ت تراه.
انجمب)52 :2882 ،
تفسير ال ام الثالث:
بمألي القيلة اللليبف ل ذا ال ام

 )15069فسترا  )555591متن مجلتون التبتاحن

فتتي مرتتفوفة اللتألي ترا  ،اذ بم ت ةتتد البنتتو اللتئتتب ة ءو رحتتا ةمي ت  )5متألي ترا  ،كلتتا تتو
مووم في الجد

026
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الجد

اللجمد  )14ال د )21

كانون األ

تئب ات ا الخاصة بال ام اس

ق اللتألير

التئب

اللملون

5

حظ ر الب جة السر .

45921

25

حجد ص وبة في الت بير ةن مئاةرا.

45684

0

ححتاج لمحنان.

45641

2

لدح عقة بنفس .

45585

24

محبوه من قب صدقاءا.

45564

حالحظ ةم محتوى الفقرا اللتئب ة ءو رحا ةم

ذا ال ام ان ا تد حو الب د

اسنف تتالي حلاتتن القتتو بتتان مئتتاةر ال تتد ء الراحتتة الحنتتان اللحبتتة ستتالم التتر ل تتي متتن

ال وامت اللرتباتتة بتتاألمن النفستتي ،حلاتتن تستتلية ال امت الثالتتث ب ت " األمتتن اسنف تتالي " اذ ح كتتد
ز تران )2882 ،بتان األمتن اسنف تالي تو حالتة ححتي في تا اللترء بالستالمة األمتان

التخوف ااشفا ةم اللستقب

ي حا حاون في ا إشبان الحاءا

ةتدم

إ واء ا مافوسن،

حاتون حيانتاع إشتبان تمت الحاءتا بتد ن ء تد ،البتاع ححتتاج إلت اللجا تدف الل قولتة ،التتي

سوف تجمب الروا .ز ران)26 :2882 ،
تفسير ال ام الراب :
بمألي القيلة اللليبف ل ذا ال ام

في مرفوفة اللتأليرا  ،من تتال الجتد
اللتأليرا اللرتباة م

ذا ال ام

 )15225فسترا  )005286متن مجلتون التبتاحن
 )8تتمتم لنتا متأليترا

ب ة متأليرا .

تذا ال امت  ،اذ بمت ةتد

022

بناء مقياس األمن النفسي لدى تالميذ صفوف التربية الخاصة في محافظة نينوى
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الجد

 )8حبين الفقرا

تئب ات ا الخاصة بال ام الراب

ق اللتألير

اللملون

14

التئب
45926

ح امم زمالءا م اممة يبة.
حت ت تترن لاثي ت تتر م ت تتن الت ميق ت تتا الس ت تتمبية ف ت تتي حياتت ت ت

12

45651

اللد سية

22

متفا في ا مب األحيان.

45552

29

حتماح م بداحة اليوم الد اسي

45080

نالحظ من فحا اللتأليرا اللرتباتة بال امت الرابت ان تا تختا اللاانتة اسءتلاةيتة

فتتي البيختتة اللد ستتية ااحستتاس بالتفتتاؤ بئتتا ةتتام ،حلاتتن تستتلية ال امت الرابت ب ت " التقتتدحر

اسءتلتاةي" ةمت اةتبتا ان اانستان حنظتر لنفست متن تتال نظترف اآلتترحن لت  ،فتي م اانستان

كيتع حقتد اللوقتع ،كيتع حت ي التد

اللتوقت منت  ،متا حتوق ت

تو متن اآلتترحن

الئرحع)1445،
من تال ما فرزت نتا ب البحث حلان استنتاج اآلتي:
 .2ت التوص إل بناء مقياس األمن النفسي لدى تالميذ التربية الخاصة.
ب ة ةوام مثمي مقياس األمن النفسي قد

بناء ةم نتا ب التحمي ال اممي ت استخال
 .1ع
تئب ةم ذا ال وام  )14فقرف تتليب برد البناء ممح  )5كلا حأتي:
 .ال ام األ

تئب ي ةمي  )6فقرا

م ةمي ةام األمن الئخري.

ه .ال ام الثاني تئب ي ةمي  )5فقرا

م ةمي ةام التقب اسءتلاةي.

ج .ال ام الثالث تئب ي ةمي  )5فقرا

م ةمي ةام األمن اسنف الي.

 .ال ام الراب تئب ي ةمي  )0فقرا

م ةمي ةام التقدحر اسءتلاةي.

 .2ت و مستوحا األمن النفسي لملفحوصين باللقياس عال مستوحا
نا ا).
029
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في ووء اسستنتاءا التي توص لي ا الباحث حوصي باألتي-:
 .2استتتخدام اللقيتتاس الحتتالي لل رفتتة مستتتوحا األمتتن النفستتي لتتدى تالميتتذ التربيتتة الخاصتتة
بئا ةملي مد س في حد ةينة البحث.

.1

و ت منتتا ب إ شتتا حة تربوحتتة نفستتية) لل الجتتة ب تتض التالميتتذ التتذحن ح تتانون متتن التتتوترا

النفسية ال الية.

كلا حقترل الباحث-:
 .2تقنين مقياس األمن النفسي الحالي ةم تالميذ التربية الخاصة
 .1ءتراء استة تتنتتا

ال القتة بتين األمتتن النفستي ةتتد متن اللتأليترا مثت

الوحتدف النفستتية،

المألو النفسية ،التحري  ..الخ).
.

المصادر العربية واالنكليزية
القرَن الارح
 .1اقرن ،حا محلد نتا ي  )1445الئت و بتاألمن النفستي تتأعيرا بتب ض اللتأليترا لتدى
مب تتة ءام تتة النج تتال الو ني تتة ،س تتالة ماءس تتتير ي تتر منئ تتو ف) ،كمي تتة الد اس تتا ال مي تتا،

فمساين.
 .2انجمتتب ،بتتا برا  )2882متتدت ال ت نظرحتتا الئخرتتية ،ترءلتتة ف تتد ةبتتداهلل لتتي  ،ا
الحا عي لماباةة النئر.
 .3الج ت تتافرف ،حت تتات  )1449 ،اسوت تتارابا الحركيت تتة ةنت تتد األ فت تتا  ،ا ست تتامة لمنئت تتر
التوزح  -ةلان.
 .4الخال ت تتدي ،ءاء ت تتان ءل ت تتة  )2884شت ت ت و الل مت ت ت ب ت تتاألمن النفس ت تتي ةالقتت ت ت ب ت تتب ض
اللتأليرا  ،سالة ماءستير ير منئو ف) ،ءام ة بألدا .

028
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 .5توحار ،فاء حسن ةمي  )1424األمن النفستي الئت و بالوحتدف النفستية لتدى اللتر ف
الفمس تتاينية ةالقت تتا ب تتب ض اللتأليت ترا  ،س تتالة ماءس تتتير ي تتر منئ تتو ف) كمي تتة التربي تتة،

الجام ة ااسالمية ،فمساين.
.6

.ن  )2895الل ج الوسيط ،مجل المألة ال ربية ،ج ،5 ،2القا رف.

 .7الدلي  ،ف د ةبداهلل  ) 1445الالأنينة النفسية ةالقت ا بالوحدف النفسية لدى ةينتة متن
مبة الجام ة ،مجمة ال موم التربوحة ،مجمد  ،)29ءام ة اللم ست و  ،الللماتة ال ربيتة

الس و حة.
.8

اني ،كلتا

ةيتد حرانتي  )2895اتتبتا ماستمو لمئت و بتاألمن ،استة صتد لمبيختة

اس نية ،مجمة اسا  ،اللجمد  ،)24ال د  ،)1الجام ة األ نية.
.9

بي  ،محلد شحات  )2880 .قياس الئخرية ،القا رف :ا الل رفة.

 .11الب بي ،احلد محلتد  )1442األمتران النفستية اللئتاال الستموكية الد استية ةنتد
األ فا  ،ا ز ران لمنئر ،ةلان ،األ ن.
 .11ز تتران ،حامتتد ةبتتد الستتالم  :)2882الرتتحة النفستتية ال تتالج النفستتي ،القتتا رف ،ةتتال
الاتب.5 ،
 .12الستتليري ،نجتتال  )1424اللستتاندف اسءتلاةيتتة ةالقت تتا بتتاألمن النفستتي لتتدى تتالي
البيو اللدمرف تال ال د ان ااسرا يمي ،مجمة ءام ة النجال ،مجمد  ،)10ال د ،)9

كمية التربية ،ءام ة األقر  ،فمساين.

 .13الس مي ،ةبداهلل حليد  )1440األمن النفسي ةالقت بالتحري الد اسي لدى تاله
ةاحة األحتام ،سالة ماءستير ير منئو ف) كمية الد استا ال ميتا ،ءام تة نتاحع ،الللماتة

ال ربية الس و حة
 .14الس مي ،ماءد الملي  )1442األمن النفسي ةالقت باأل اء الو يفي ،سالة ماءستتير
ير منئو ف) كمية الد اسا ال ميا ،ءام ة ناحع ،الللماة ال ربية الس و حة.

094
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 .15شترحي ،اشتترف محلتتد احتتالم حستتن محلتو  )1446اسمتتن النفستتي اب تتا ف محد اتت

متتن الافولتتة ال ت الرشتتد ،مجمتتة التربيتتة الل اصتترف ،ال تتد  )25الستتنة  ،)15ءام تتة ةتتين

شلي ،القا رف.
 .16الئرحع ،محلد موس

 )1445األمن النفسي ،ءدف ،ا األندلي الخمراء.1 ،

 .17شقير ،زحنب محلو  )1445مقياس األمن النفسي ،ماتبة الن مة اللررحة ،القا رف
 .18الئتتلري ،محلتتو س ت و  )1442الخرتتا ا الئخرتتية لتتذ ي قتتوف التحل ت النفستتي
ال الي الوا ئ ةالقت تا بأستاليب الل اممتة الوالدحتة لتدى مبتة الجام تة ،ر حتة كتتو اا
ير منئو ف) كمية التربية ،الجام ة اللستنررحة.
 .19الا ت تترا ي ،ءلي ت ت حس ت تتن  )1442اسمت تتن النفست تتي ل ت تتدى مبت تتة الجام ت تتا
باتجا ت تتات

ةالقتت ت ت

نحت تتو اسنست تتحاه اسست تترا يمي ،مجمت تتة الجام ت تتة اسست تتالمية ،اللجمت تتد ،)25

ال د  ،)1فمساين.www.iugaza.edu.ps .

 .21ة تتالم ،ص تتالل ال تتدحن محل تتو  )1444القي تتاس التق تتوح الترب تتوي النفس تتي ساس تتيات
تابيقات الل اصرف ،ا الفار ال ربي ،القا رف.
 .21ةالم ،صالل الدحن محلو  )1448القياس التقوح التربوي في ال لمية التد حسية ،ا
اللسيرف لمنئر التوزح  ،1 ،ةلان ،األ ن.
 .22ال نتتبي ،منتتب ةستتران  )1440ةالقتتة اشتتترال الاتتاله فتتي ءلاةتتا النئتتا الاالبتتي
بتتاألمن النفستتي اسءتلتتاةي لتتدى تتاله اللرحمتتة الثانوحتتة ،ستتالة ماءستتتير ير منئتتو ف)

كمية الد اسا ال ميا ،ءام ة ناحع ،الرحان ،الللماة ال ربية الس و حة.
 .23ال يستتوي ،ةبتتد التترحلن  )2895ستتياولوءية التنئتتخة اسءتلاةيتتة ،ا الفاتتر ال ربتتي،
ااساند حة ،مرر.
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 .24قاس  ،از ا ححي

احلد ةامر سماان  )1449اسمن النفسي لدى البا كمية التربية

لمبنتا فتتي وتوء القتترَن الاترح  ،مجمتتة ابحتا كميتتة التربيتة اسساستتية ،مجمتد  ،)9ال تتد
 ،)2كمية التربية اسساسية ،ءام ة اللوص .

 .25القرحني ،انترا ال

 )1445األمن النفسي ةالقتت بالتحرتي الد استي لتدى تاله

الت مي األساسي ،كتاه سالة التربية ،زا ف التربية الت مي  ،سمانة ةلان ،مسقط.
 .26محجوه ،ءي  )1441البحتث ال ملتي منا جت  ،بألتدا  ،مدحرحتة ا الاتتب لماباةتة
النئر ،بألدا .
 .27اللحلدا ي ،ةمي ل يبي  )1442اعر استجاا الر حي-اللتا ي الئت و بتاألمن النفستي
في السمول اسءتلتاةي لتدى مبتة الجام تة ،ر حتة كتتو اا يتر منئتو ف) ،كميتة التربيتة
ابن شد) ءام ة بألدا .
 .28اللفرءي ،سال محلد  ) 1449الرتالبة النفستية اسمتن النفستي لتدى ةينتة متن تاله
البا الجام ة ،مجمتة ةمت التنفي الل اصتر لم متوم اسنستانية ،ال تد  ،)28ءام تة ام

القرى ،ماة اللارمة.www.tarbyatona.net ،

 .29الن تتاء  ،م تترح ةب تتد الماي تتع  )1422األم تتن النفس تتي ةالقتت ت ب تب تتان ال تتوى ،ر ح تتة
كتو اا يتر منئتو ف) كميتة ال متوم اسءتلاةيتة ،ءام تة اسمتام محلتد بتن ست و  ،الللماتة

ال ربية الس و حة.
 .31النلر ،ةرام  )1449القياس التقوح في التربيتة الخاصتة ،ا اليتاز ي ال مليتة لمنئتر
التوزح  ،ةلان ،األ ن.
31. Cohen , R.J & Swerdlik , M.E (2005) Psychological Testing
and Assessment ,6th ed , McGraw - Hill Companies , Inc , New
York.
32. Davis, P.E. (1995) Children's Responses to Adult Conflict as a
Function of conflict History , Eric-No Ed3a0528.
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ممح )2
ءام ة اللوصت ت
كمية التربية األساسية
قس التربية الخاصة

م /استبي ت تتان َ اء الخبراء في الحا ةم فقرا األ اف الخاصة بت
األمن النفسي)
األس ت ت ت ت ت ت تتتاذ الفاوت ت ت ت ت ت ت ت …………………………………………………

اللحترم

تحية يبة:

حر م الباحث ءراء بحث ب نوان األمن النفسي لدى تالميتذ صتفوف التربيتة الخاصتة

فتتي محافظتتة نينتتوى)) .حتامتتب تحقيت

تتداف البحتتث ءتتو

اف تتست باللووتتوةية الرتتد

الثبتتا ةمي ت فقتتد حتتد الباحتتث مجتتاس األ اف ب تتد ءتتراء استتة استتتاالةية اس تتالن ةم ت

األ بيا

الد اسا السابقة في ذا اللجا  ،بالنظر للا ح دا الباحث فيا من تبرف

حو ان حستفيد من تبرتا في ذا اللجا لألرن التحق من متدى وتول الفقترا
تألايت تتا لا ت مجتتا

اللستتتوى التتذي تقيس ت الفقتترا

احة

مالءمت تا

ءتتراء الت تتدحال التتتي تر ن تتا وتتر حة

لرتيا ة الفقترا  .ةملتتا بتان البتتدا عالعيتتة لمتلان قتتة ااءابتتة ،تاتون بالرتتيألة اآلتيتتة ا لتتا،
حيانا ،نا ا)  .ح رف ماسمو األمن النفسي بأن " ش و الفر بأن  :محبوه متقب من اآلترحن

ل ماان بين  ،حد ل ن بيخت صدحقة
القم  .الخمري)22 :1440 ،

ف ير محباة حئ ر في ا بنتد ف الخاتر الت دحتد

شاكرحن لا ت ا نا الجا تدمة لمبحث ال ملي

اس اللختا:

المقب ال ملي:

الامية:

استترا :

الجام ة:

التوقي :
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الباحث

م .ليث حازم حبيب
الفقتترف

صالحة

ير

صالحة

اللجا األ  :تقب البيخة سرحة – مد سية)
2

ححتاج لحلاحة األ .

1

حظ ر اس تيال الروا ةن ر ف الحياتية.

5

حث بقد ات ةم حلاحة نفس .

0

حتقب نقد اآلترحن.

5

حظ ر الب جة السر .

6

حموم نفس .

2

ححتاج لمحنان.

9

حبحن م ظ األ قا .

8

حظ ر الأليرف من زمال .

 24حر ب ةم سرت تف

و الجدحد.

 22ححب مد ست ححب اللجيء إلي ا.
 21حفم الألياه ةن اللد سة كملا مان ذل .
 25حفار بال ر ه من اللد سة ألي سبب.
اللجا الثاني :الالأنينة النفسية
 20محبوه من صدقاءا.
 25م نوحات ةالية.
 26ححاسب من األ

ةم ك صأليرف كبيرف.
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الفقتترف
 22حجد ص وبة الت احش في الحياف اللد سية.
 29حفتقد إل م از ف فرا سرت .
 28حبةج تحا الل م /الل ملة) في قرا ات الئخرية.
 14حلي إل تجنب األشياء ير السا ف.
 12حجد ص وبة في الت بير ةن مئاةرا.
11

ءو ا بين زمال حئ را بالالأنينة.

 15ستسلم سرت بخر ء من البيي بلفر ا.
 10متفا في ا مب األحيان.
 15حتماح م بداحة اليوم الد اسي.
اللجا الثالث :التقدحر اسءتلاةي
 16حئا ك زمال في مناسبات اسءتلاةية.
 12ح امم زمال م اممة يبة.
 19حت ت تترن لاثي ت تتر م ت تتن الت ميق ت تتا الس ت تتمبية ف ت تتي حياتت ت ت
اللد سية.

 18حساةدا زمال في ب ض اللواقع.
 54حتجنب الخر ج من الرع الخا .
 52ححب ال يش بين زمال .
 51ح امم زمال بلحبة مو ف.
 55حنسج ةا ف م زمال .
 َ 50ا مح تقدحر من زمال .
 55حنبةب ةندما ح تبر ن فر ا شاذا.
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ممح )1
مقياس تقدحر م ملي التربية الخاصة لألمن النفسي لدى تالميذ
بيانا ةامة:
اس التمليذ .........................:اللد سة........................:
ةبحبتي الل ملة ....ةبحبي الل م ...
تحية يبة...
با

أل ران البحث ال ملي ،حرءو الباحث م ا نتا في ااءابة ةن اللقيتاس اللرفت يتاع
قة صراحة ،ةملاع ن ليي مقياساع لمنجتال الرستوه بت حت مت بتأمو ةامتة قتد حواء تا

ك تمليذ ،نظراع ألن

ا د لمرع لذل اللرءو من تقدحر سء التالميذ في ك موقع متن

ذا اللواقع ةن رح اسستجابة ةن ك فقرف في ووء عالعة اتتيا ا  :الباع ،احياناع ،نا اع)
مثا ةم ذل :
لدح عقة بنفس .
الباع

نا اع

احياناع

شاراع لت ا نا الرا
الباحث
م .ليث حازم حبيب
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الفقتترف
2

لدح عقة بنفس .

1

حتقب نقد اآلترحن.

5

حظ ر الب جة السر .

0

ححتاج لمحنان.

5

حبحن م ظ األ قا .

6

حظ ر الأليرف من زمال .

2

ححب مد ست حر ب اللجيء إلي ا.

9

حفم الألياه ةن اللد سة كملا مان ذل .

8

لدح الر بة بال ر ه من اللد سة ألي سبب.

 24محبوه من قب صدقاءا.
 22م نوحات ةالية.
 21حجد ص وبة الت احش م الحياف اللد سية.
 25حبةج تحا الل م /الل ملة) في قرا ات الئخرية.
 20حلي إل تجنب األشياء ير السا ف.
 25حجد ص وبة في الت بير ةن مئاةرا.
26

ءو ا بين زمال حئ را بالالأنينة.

 22متفا في ا مب األحيان.
 29حتماح م بداحة اليوم الد اسي.
 28حئا ك زمال في مناسبات اسءتلاةية.
 14ح امم زمال م اممة يبة.
 12حت رن لاثير من الت ميقا السمبية في حيات اللد سية.
 11حساةدا زمال في ب ض اللواقع.
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الفقتترف

كانون األ
البا

احيانا

 15حب الت ام م زمالءا بين زمالءا وا الوقي.
 10ح امم زمال بلحبة مو ف.
 15حنسج م زمال .
 َ 16ا مح تقدحر من زمال .
 12حنبةب ةندما ح تبر ن فر ا ير ةا ي.

098

نا اع

بناء مقياس األمن النفسي لدى تالميذ صفوف التربية الخاصة في محافظة نينوى
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ممح )5
صع مقياس األمن النفسي لدى تالميتذ التربيتة الخاصتة فتي محافظتة نينتوى ترتحيح برتيألت
الن ا ية
الوصع :مقياس األمن النفسي لدى تالميذ التربية الخاصة في محافظتة نينتوى ح تدف إلت تتوفير
اف قيتتاس صتتا قة عابتتتة لد استتة الفتتر

 )14فقرف اشتلمي ةم

 )0ةوام

س :األمن الئخري :اشتل
عانيا :التقب اسءتلاةي :اشتل
عالثا :األمن اسنف الي :اشتل
اب ا :التقدحر اسءتلاةي :اشتل

الفر حتتة لقيتتاس األمتتن النفستتي ،حتاتتون اللقيتتاس متتن

ي:

ذا ال ام ةم
ذا ال ام ةم

 )6فقرا
 )5فقرا

ذا ال ام ةم  )5فقرا
ذا ال ام ةم

 )0فقرا

ي )6 ، 5 ،0 ،5 ،1 ،2
ي )22 ،24 ،8 ،9 ،2
ي )26 ،25 ،20 ،25 ،21
ي )14 ،28 ،29 ،22

الل امال ال ملية لملقياس:
س :الرد :
ت التحق من صد اللقياس باستخدام الرد الظا ري صد الخبراء) فمال ةن
تابي سموه اللجلوةا اللتارفة اسمون استسا الداتمي ع الرد ال اممي.
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عانيا :الثبا :
بمت ت م امت ت الثب تتا

 )4592بارحق تتة التجب تتة النر تتفية فم تتال ة تتن اس تتتخدام رحق تتة

استتبا إةا ف استتبا اذ بم م ام الثبا

.)4595

عالثا :الترحيم:
البا ،حيانا ،نا اع)  )2 ،1 ،5ةم التتوالي لمفقترا
ت ا زان الد ءا لمبدا
اسحجابية اللتلثمة بالفقرا  )28 ،22 ،26 ،25 ،21 ،22 ،8 ،9 ،2 ،0 ،1 ،2ت ا
زان الد ءا

 )5 ،1 ،2لمفقرا السمبية اللتلثمة بالفقرا

،20 ،25 ،24 ،6 ،5 ،5

 )14 ،29تاتتون الد ءتتة الاميتتة ال ميتتا لملقيتتاس  )64بينلتتا الد ءتتة الاميتتة التتدنيا لملقيتتاس
 )14بينلا متوسط الد ءة لملقياس .)04
الفق ت تترف
2

ءو ا بين زمال حئ را بالالأنينة.

1

م نوحات ةالية.

5

حفم الألياه ةن اللد سة كملا مان ذل .

0

ححب مد ست حر ب اللجيء إلي ا.

5

حبةج تحا الل م /الل ملة) في قرا ات الئخرية.

6

حظ ر الأليرف من زمال .

2

ححب الت ام م زمالءا بين زمالءا وا الوقي.

9

ح امم زمال بلحبة مو ف.

8

حساةدا زمال في ب ض اللواقع.

البا

احيانا

 24لدح الر بة بال ر ه من اللد سة ألي سبب.
 22حئا ك زمال في مناسبات اسءتلاةية.
 21حظ ر الب جة السر .
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الفق ت تترف
 25حجد ص وبة في الت بير ةن مئاةرا.
 20ححتاج لمحنان.
 25لدح عقة بنفس .
 26محبوه من قب صدقاءا.
 22ح امم زمال م اممة يبة.
 29حت رن لاثير من الت ميقا السمبية في حيات اللد سية.
 28متفا في ا مب األحيان.
 14حتماح م بداحة اليوم الد اسي.
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ABSTRACT
The researcher used the descriptive method because of its
appropriateness. The sample consisted of (500) pupils in special
education classes out of (1442) rating 35% and they were chosen
randomly. The building steps included (deter mining scale axes ,
preparing the blew print of the scale , deter mining the style and
form of the items) as well as the academic steps and measures to
build psychological measures such as reliability of experts , the
statistical analysis of the items using extreme groups and internal
coordination factor as well as factual analysis of the items of the
scale a number of pilot experiences and stability. The statistical
means were mathematical means , standard deviation t-test and
simple conjunction factor and factual analysis. The researcher build
a scale to measure psychological security for special education
pupils in Nineveh governorate. According to factual analysis , four
factors were extracted respectively personal security factor with (6)
items , social acceptance factor with (5) items , emotional security
factor with (5) items , social appreciation factor with (4) items , All
the above constituted scale of psychological security. The above
items were subdivided into more (20) items characterized with
validity of building. Given these results. The researcher
recommends the use of such a scale by researchers in special
education to measure psychological security for special education
pupils with the note of individualizing the scale to suit special
education pupils in Iraq.
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