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األمن النفسي وعالقته مبستىي التحصيل الدراسي لطالب كلية الرتبية 
 الرياضية جامعة كفر الشيخ  

 يحًد وجيه سكر  * أ. د / 

 يحًد عبدانسالو أبى ريهد / . أ** 

 أ/ فيفي عبد انناصر جًال اندين عطاهللا*** 

 :مشكلة البحثمقدمة و
يعتبر األمن النفسي من أىم الحاجات الميمة لمشخصية اإلنسانية حيث تمد جذوره إلى 

احل العمر إذا ما تعرض طفولة المرء واألىم فإن األمن النفسي يصير ميددًا في أي مرحمة من مر 
لضغوط نفسية أو اجتماعية ال طاقة ليا بيا، مما قد يؤدي إلى االضطراب النفسي لذلك يعتبر 

 تحقيق حاجاتو الدنيا. من الحاجات ذات المرتبة العميا لإلنسان يتحقق بعدالنفسى األمن 
(15 : 13) 

ًا رئيسيًا لتوافق الفرد في يعد األمن النفسي من الحاجات األساسية التي يعد إشباعيا مطمب
 (306: 14حين عدم إشباعيا يشكل مصدرًا لقمقو وسوء توافقو. )

يعد األمن النفسي حالة من الطمأنينة النفسية وشعور الفرد بأنو محبوب ومتقبل من اآلخرين 
فكثير مما يتعرض لمشكالت اجتماعية واقتصادية النفسى األمن ببخالف الفرد الذي ال يشعر 

 .(12: 8)، وبالتالي يؤثر عمى سموكو وتوافقو مع نفسو والمجتمعونفسية
تعتبر العناية بصحة األفراد النفسية وبناء نفسيتيم بناءًا سميمًا أصبح موضوع اىتمام المجتمع 
المشتغمين بالتربية وعمم النفس في التطور والمتغيرات المحيطة بالمجتمع واألمن النفسي التي تييئ 

 (45: 1ة يشعر بالسعادة والرضا. )لمفرد حياة مستقر 
إن الحالة النفسية التي يعيشيا اإلنسان تنعكس عمى تصرفاتو وحركاتو ومستوى أدائو فكمما 
كان الطالب مطمئن البال ساكن القمب ارتفع مستوى تحصيمو مما ينعكس عمى نفسو، فاألمن 

مل عمى زيادة تحصيمو وتطوره ويع ىويحسن حصيمة الدراسيحفز الطالب النفسي يحفز الطالب 
 (60: 14) لممواد التربوية ورفع درجة استجابتو ليذه الحاجات.
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تعتبر التربية الرياضية ركنًا من أركان البرنامج التربوي العام فإنيا تيدف إلى تنمية الفرد 
الفرد ليصبح تنمية متكاممة من جميع النواحي الصحية والنفسية واالجتماعية والتربوية والنيوض ب

عضوًا فعااًل المجتمع، وتعتبر إحدى وسائل التيذيب التي تستخدم النشاط الجسماني البناء مما 
يكون لو أثر فعال في تنمية أعضاءه وأجيزة الجسم وما يحدثو من تأثير عمى سموكو كمواطن نافع 

 (22: 13) لنفسو ولممجتمع.
تحصيل عند الطالب لما لو من آثار مثيرة نظرًا ألىمية توفير األمن النفسي لرفع مستوى ال

في نفسو الطالب، وقدرتو عمى التحصيل الدراسي الجديد، كما أن عدم االطمئنان النفسي لو تأثير 
 واضح في اإلخفاق والفشل الدراسي حيث يصبح معوقًا لمسيرة الطالب التعميمية.

ي لنفسي بالتحصيل الدراساألمن ا العالقات بين ىذه الدراسة الكشف عن تحاول الباحثة فى
 التي تؤثر عمى التحصيلوالكشف عمى الجوانب لطالب وتحثيم عمى االطمئنان النفسي لدى ا
لدى الطالب، ومن ىذا المنطمق سوف تقوم الباحثة بدراسة بعنوان "دراسة األمن النفسي  الدراسى

 خ".وعالقتو بالتحصيل الدراسي لطالب كمية التربية الرياضية جامعة كفرالشي
 أهمية البحث واحلاجة إليـه:

يعتبر عمم النفس اإليجابى ىو فرع حديث من فروع عمم النفس يركز إىتمامو عمى إكتشاف 
براز أفضل ما لديو والشغل عمى تعزيزه وصوال  اإليجابيات وتنمية اإلمكانيات لدى الفرد والمجتمع وا 

 الى تحقيق السعادة .
 هـدف البحـث:

لطالب كمية التربية الرياضية  سى وعالقتو بمستوى التحصيل الدراسىاألمن النف عمىالتعرف  -
من خالل التعرف عمى العالقة بين محاور األمن النفسى والتحصيل  جامعة كفرالشيخ

 .لطالب كمية التربية الرياضية جامعة كفرالشيخ الدراسى
 فروض البحـث:

ب كمية التربية الرياضية لطالوجود دالة إحصائية بين األمن النفسى والتحصيل الدراسى  -
 . جامعة كفرالشيخ

لطالب كمية التربية  والتحصيل الدراسى االمن النفسى محاورعالقة ارتباطية بين  وجود -
  .الرياضية جامعة كفرالشيخ
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 املصطلحات املستخدمة يف البحـث:
 : ياألمن النفس

لنفسية واالستقرار واشباع يشعر الفرد من خالليا بالطمانينة واالمان والراحة اىو حالة نفسية 
معظم حاجاتو ومطالبة وعدم الشعور بالخوف أو الخطر والقدرة عمى المواجية دون حدوث أى 

 (29: 4) اضطرابات أو خمل.
  ي: التحصيل الدراس

 )اجرائى(ليو الطالب فى المجال التعميمى بصفو عامةإالذى يصل  حىو مستوى النجا
 الدراسات املرتبطة: 

 :ات العربيةالدراس: اوال

 (8(. )2012سـة عبد المجيد عــواد )درا .1
األمن النفسي وعالقتو بمستوى الطموح والتحصيل الدراسي لدى طمبة الثانوية العامة  بعنوان -

الى  دف الدراسةي، وت "دراسة مقارنة بين أبناء الشيداء وأقرانيم العاديين في محافظة غزة
،  تحصيل الدراسي لدى طمبة الثانوية العامةالتعرف عمى العالقة بين األمن النفسي وال

مجتمع الدراسة: جميع طالب وطالبات ، وكان  استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميميو 
 ( طالب وطالبة320تكونت عينة الدراسة األصمية من )، و  المرحمة الثانوية في محافظة غزة

أىم وكانت  وح. إعداد الباحثأدوات جمع البيانات مقياس األمن النفسي، مقياس الطموكانت 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات طمبة الثانوية العامة من أفراد  النتائج

 .العينة العادية وبين متوسطات أقرانيم أبناء الشيداء في مقياس األمن النفسي

 (5( )م2005) عبداهلل حمدان السهيلىدراسة  .2

صيل الدراسى لدى طالب رعاية األيتام كمية الدراسات األمن النفسى وعالقتو بالتحبعنوان   -
األمن النفسى  واستيداف الدراسة التعرف عمي بأكاديمية نايف العربية لمعموم األمنية ، ، العميا

، إستخدم الباحث المنيج  وعالقتو بالتحصيل الدراسى لدى طالب رعاية األيتام بمدينة الرياض 
 (95) الدراسةوبمغت عينو  ينة النفسية )األمن النفسى(الوصفى، كما إستخدم مقياس الطمأن

دور رعاية األيتام بالرياض يدرسون بالمرحمة المتوسطة والثانوية تتراوح أعمارىم ما من  طالب
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عام، وكانت أىم النتائج أتضح أن مستوى األمن النفسى لدى طالب دور  23 – 13بين 
الة بين مستوى األمن النفسى والتحصيل الدراسى رعاية األيتام مرتفع ، توجد عالقة إرتباطية د
زادت عدم الطمأنينة النفسية قل التحصيل الدراسى ، لدى طالب دور رعاية األيتام بمعنى كمما 

كما أظيرت الدراسة أن الطمأنينة النفسية تزيد من التحصيل الدراسى لدى الطالب المقييمين 
  باقية أفراد المجتمع.بدور رعاية اليتام بالرياض بدرجة مرتفعة عن 

 (6)م(  2002دراسة عبد الناصر دهنان ) .3

الضبط وعالقتو باالمن النفسي لدي طمبة المرحمتين االساسية و بعنوان مركز السيطرة   -
وتيدف الي الكشف عن العالقة بين مركز السيطرة الضبط واالمن النفسي لدي ، والثانوية

ة العاصمة استخدم المنيج الوصفي اختيرت طمبة المرحمتين االساسية والثانوية في أمان
لمبحث عينة رئيسية بالطريقة العشوائية قام الباحث بتصميم مقياسين أحدىما لقياس مركز 
السيطرة الضبط واالخر لقياس االمن النفسي واسفرت النتائج عن وجود عالقة ذات داللة 

ت داللة احصائية في احصائية بين مركز السيطرة الضبط واالمن النفسي وتوجد فروق ذا
الضبط واالمن النفسي تبعا لمجنس ولصالح الذكور توجد فروق و العالقة بين مركز السيطرة 

ذات داللة احصائية في العالقة بين مركز السيطرة الضبط واالمن النفسي تبعا لممرحمة 
خارجيا  – يسيم مركز السيطرة داخميا 0الدراسية االساسية والثانوية ولصالح المرحمة الثانوية

 في تحديد الشعور باالمن النفسي.

  ( 2)( م2002)غادة عبدالمنعم حسين إبراهيم الروينىدراسة  .4

برنامج ترويحى لتحسين األمن النفسى لدى طالب كمية التربية الرياضية جامعة بعنوان  -
دى التعرف عمى تاثير البرنامج ترويحى لتحسين األمن النفسى لوتيدف الدراسة الي ، كفرالشيخ

إستخدمت الباحثة المنيج التجريبى ذو ، طالب كمية التربية الرياضية جامعة كفرالشيخ
طالب تم إختيارىم ( 82وتكونت عينتو الدراسة من ) المجموعتين الضابطة والتجريبية ،

بالطريقة العمدية من بين طالب الفرقة الرابعة ، واستخدمت الباحثة مقياس المن النفسى كأداة 
نات ، وكانت أىم نتائج الدراسة تحسين المن النفسى لدى طمبة كمية التربية الرياضية لجمع البيا

  جامعة كفرالشيخ نتيجة إستخدام البرنامج الترويحى المقترح.
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 ( 3)و( 2007دراسة جًيم انطهراوي ) .5

األمان النفسي لدى طمبة الجامعات في محافظة غزه وعالقاتيا بإتجاىاتيم نحو بعنوان " -
اإلسرائيمي " تناولت ىذه الدراسات األمان النفسي في المجتمع الفمسطيني في  االنسحاب

طالب وصالبو من ثالث جامعات  395قطاع غزه كانت ىذه الدراسات عمى عينو قواميا 
جامعة القدس المفتوحة وكان أىم نتائجيا  –جامعة األقصى  –)غزيو( الجامعة اإلسالمية 

ئًيا بين األمن النفسي واإلتجاه نحو االنسحاب، وأن الكشف عن وجود ارتباط داّل إحصا
مستوى األمن النفسي ارتبط طردًيا بإيجابية اإلتجاىات، كما أظيرت النتائج فروق داّلة 

، تبعا لخطورة منطقة سكن الطالب لصالح سكان ئًيا في األمن النفسي بين الطمبوإحصا
المناطق التي ُاجتيحت أكثر من مرة والمناطق القريبة من المستوطنات و  المناطق الحدودية

، حسب متغيري الجنس )طالب/ طالبو( وتتعرض أفراد حين لم توجد فروق دالة إحصائًيا في
 أسرة الطالب ألخطار االحتالل )المتضررين/ غير المتضررين(

ا
ً
 الدراسات األجنبية. :ثاني

 (18)م( ٥٨٩١(  joshiدراسة جوشي  .0

شعورو عدم الشـعور بـاألمن النفسي والتحصيل األكاديمي طبيعة العالقة بين ال التعرف عمى -
( طالباً  ٠٤٢ي، وبمغ قوام العينة )واستخدم الباحث مقياس الشعورو عدم الشعور باألمن النفس

( ٠٠٢طالبة( ممن حصموا عمى درجات عالية واعتبـروا مـن ذو األمن النفسي العالي )٠٠٢و)
خدم اختبار وتم االعتماد عمى الدرجات وأخذ اعتبر األمن النفسي ليم واطئـًا ، واسـت

متوسطيا.، وأسفرت النتائج عن أن المجموعة التي تشعر باألمن النفسي كانت أعمـى مـن 
 .المجموعة التي ال تشعر باألمن النفسي ولكن االرتباط غير دال درجـات

  (Robert and john( )0226( ،)07دراسة روبرت وجون ) .2

لوالدين وأعراض االكتئاب بين الشعورباألمن النابع من االرتباط با دراسة العالقةبعنوان " -
وتيدف الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين الشعورباألمن النابع من االرتباط " النفسي

االختالل الوظيفي وانخفاض  بالوالدين وأعراض االكتئاب النفسي ، ودور الشعور باألمن في
طالبًا وطالبة جامعية من ثالث جامعات ( 481من ) مستوى تقدير الذات. وتكونت العينة
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أمريكية. واستخدم الباحث مقياسًا لألمن النفسي مـن إعـداد شيفر. وأظيرت النتائج وجود 
عالقة دالة بين العالقات غير الحميمة والنقص في الشعور باألمن، وتوصل الباحث إلى أن 

 انعدام األمن يؤدي إلى ظيور أعراض مرض االكتئاب.

   vogartyb- white (16) (1994) (102)دراسة فوجرتى وايت  .3

ب المحميين بعنوان " االختالفات بين القيم والشعور باألمن النفسى والتوافق لدى الطال -
" وتيدف الدراسة إلى التعرف عمى اإلختالفات بين القيم والشعور باألمن واألجانب في أستراليا

ين واألجانب في أستراليا وكانت العينة تتكون من النفسى و التوافق لدى الطالب المحمي
، وأظيرت النتائج أن الطالب ( طالبا أجنبيا106با استراليا )( طال112( طالبا منيم  )218)

، وأنيم أكثر تركيزا كثر تفوقا من الطالب األسترالييناألجانب أكثر شعورا باألمن النفسي و أ
 .عمى القيم المتعمقة بالعادات والتقاليد

 اجراءات الدراسة:
 : منهج الدراسة

وذلك لمناسبتو لطبيعة   ياالسموب المسحباستخدام   يالوصفاستخدمت الباحثة المنيج 
 الدراسة.

 : جمتمع وعينة الدراسة
  : جمتمع الدراسة

بكمية التربية الرياضية جامعة كفرالشيخ والبالغ  الرابعةيمثل مجتمع الدراسة طالب الفرقة 
 .لب ( طا290عددىم )

  : عينة الدراسة
 بكمية التربية  الرابعة من طالب  الفرقة ا العشوائيةختيار عينة الدراسة األساسية بالطريقة اتم 

بنسبة  طالب (90م( والبالغ قواميا )2017-2016لرياضية جامعة كفرالشيخ لمعام الجامعى )ا
 من مجتمع الدراسة.  ،%( 31.3مئوية قدرىا)
بالطريقة االعشوائية   % 5551 5الطالب  بنسبة مئوية قدرىا )  ( من 16)تم اختياركما 

 وخارج عينة الدراسة األساسية كعينة لمدراسة اإلستطالعية  من مجتمع الدراسة 
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 :وسائل مجع البيانات
 1مرفق  )اسيا بركات( (ىدى الشميمرى )اعداد االمن النفسى مقياس  -

 أهداف المقياس: 
يد من الفئات االكمينكية فى مجال صحة ،مرض ،ذوى تشخيص االمن النفسى لدى العد

االحتياجات الخاصة ،فى مجال البحوث النفسية واالجتماعية ، فى جميع المراحل العمرية لمفرد 
 ابتداء من مرحمة الطفولة إلى مرحمة الشيخوخة . 

 وصف المقياس
 :( عباره54( محاورو)4)تحتوى االستمارة على 

 ( عبارة 18مفرد)ة العامة والعممية لالحيا .1
 ( عبارات 10الحالة المزاجية لمفرد) .2
  (عبارة 12لمفرد) يالعالقات االجتماعية والتفاعل االجتماع .3
 (عبارة14تكوين الفرد ورؤيتو لممستقبل ) .4

( درجة حيث يشير الدرجة المرتفعة إلى االمن 162 -الدرجة الكمية لممقياس بين )صفر
  : المنخفضة إلى انخفاض درجة االمن النفسى وىى عمى النحو التالى النفسى ،بينما تشير الدرجة

 أمن نفسى مرتفع جدا 131-162 -
 أمن نفسى مرتفع97-130 -

 :املعاجلات االحصائية
اعتمد الباحث عمى األساليب االحصائية المالئمة لتطبيق البحث وىدفو في معالجة البيانات 

وكانت األساليب اإلحصائية المستخدمة  SPSSج احصائيا وتم معالجة البيانات عن طريق برنام
 اختبار داللة الفروق )ت(. ،معامل بيتا ، المتوسط، الوسيط،معامل االنحدار البسيط : ىي

 ،ANOVA  ,تحميل التباين ، معامل االلتواء،معامل االرتباط البسيط االنحراف المعياري،
 ، التفمطح)بيرسون(

 النتائج:ومناقشة عرض 
رتباطية موجية دالة احصائيا بين درجات االمن النفسي لطالب الفرقة الرابعة توجد عالقة ا .1

 بالكمية ودرجاتيم فى التحصيل الدراسي 
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 (1(جدول 

المتوسط الحسابً واالنحراف  المعٌاري ومعامل االلتواء ومعامل التفلطح لدرجات الطالب علً 
 99ن= محاور مقٌاس األمن النفسً ودرجات التحصٌل الدراسً

 المحاور م
 وحدة
 القٌاس

 المتوسط
 الحسابً

 الوسٌط
اإلنحراف  

 المعٌاري
 اإللتواء التفلطح

 2.42- 2.37 2.32 22.22 19.71 درجة تكوٌن الفرد ورؤٌته للمستقبل     .1

 2.24- 2.83- 3.65 25.22 25.21 درجة الحٌاة العامة والعملٌة للفرد  .2

 2.26 2.73- 2.81 17.52 17.69 درجة الحالة المزاجٌة للفرد   .3

العالقااات االجتماعٌااة والتفاعاال   .4
 االجتماعى 

 2.12- 1.17- 3.21 16.52 16.43 درجة

 2.19- 2.52- 8.25 79.22 78.84 درجة المجموع الكلً لمقٌاس األمن النفسً

 2.77- 4.52 643.45 4829.22 4752.23 درجة الدراسًالتحصٌل درجات 

سيط واإلنحراف المعياري ومعامل االلتواء ألفراد ( المتوسط الحسابي والو  1يوضح جدول )
عينة البحث )الطالبات( في محاور مقياس األمن النفسي ودرجات التحصيل الدراسي ويتضح أن 

( وىي أقل من حد معامل اإللتواء مما يشير إلى 3)±قيم معامل اإللتواء قد تراوحت ما بين  
ى االعتدالى مما ُيعطي داللة مباشرة عمى خمو اعتدالية البيانات وتماثل البيانات تحت المنحن

 البيانات من عيوب التوزيعات الغير اعتدالية.
 (2جدول )

مصفوفة االرتباط البسٌط بٌن درجات محاور مقٌاس االمن النفسً لطالب الفرقة الرابعة بالكلٌة 
 99ن= ودرجاتهم فى التحصٌل الدراسً

 المتغٌرات

تكوٌن 
الفرد 

ورؤٌته 
 للمستقبل

ٌاة الح
العامة 

والعملٌة 
 للفرد

الحالة 
المزاجٌة 

 للفرد

العالقات 
االجتماعٌة 
والتفاعل 
 االجتماعً

المجموع 
الكلً لمقٌاس 
 األمن النفسً

      تكوٌن الفرد ورؤٌته للمستقبل

     *92322 الحٌاة العامة والعملٌة للفرد

    *92335 92179 الحالة المزاجٌة للفرد

   *92428 *92329 *92263 والتفاعل االجتماعًالعالقات االجتماعٌة 

  *92729 *92692 *92766 *92575 المجموع الكلً لمقٌاس األمن النفسً

 *92742 *92697 *92517 *92493 *92456 مستوى التحصٌل الدراسً

 0.217=0.05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 
محـــاور مقيـــاس االمـــن النفســـي  ( مصـــفوفة االرتبـــاط البســـيط بـــين درجـــات2 يوضـــح جـــدول )

 ما االرتباطوقد تراوحت قيم معامل الدراسي ، التحصيل  فيالفرقة الرابعة بالكمية ودرجاتيم  لطالب
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 (0.766إلى  0.170بين )
لك أنو يوجد عالقة ارتباط بين االمن النفسى لطالب الفرقة الرابعة وبين ذيتضح من خالل 

 .كد ماتوصمت إليو وىذا يؤ  درجاتيم فى التحصيل الدراسى
أن مستويات التحصيل لممجموعة التى تشعر  ( 7) (0225)عبد اهلل الصالحى نتائج دراسة 

 باالمن النفسى كانت أعمى من مستويات التحصيل لممجموعة التى التشعر بالمن النفسى 
أن الطالب الدين كانوا مطمئنين   (5 ) (2005)عبد اهلل السهيلى  نتائج دراسة  تشير

يا ارتفع تحصيميم الدراسى فاالمن النفسى يحفز الطالب لتحصيميم الدراسى وان شعور الطالب نفس
 باالمن النفسى من المتطمبات النفسية بالصحة النفسية.

درجة الثقة باالمن والطمائنينة عند أن زيادة  ( 14) (2005)  محمود عطا حسينكر يذ
ر ايجابية ويكونوا أكثر شعور باالمن من دوى ثى تزايد المفاىيم عن الدات أتساعد عماالفراد 

 الدرجات المتوسطة والمنخفضة
األمن النفسى من الحاجات اليامة لبناء الشخصية  ( أن  2) (2005)إياد االقرع ويشير  

وتستمر حتى الشيخوخة، حيث إن جذوره تمتد من الطفولة، الغنسانية عبر المراحل العمرية 
جتماعية ال طاقة بيا فى المختمفة، وأمن المرء يصبح  ميدًدا إذا تعرض ما إلى ضغوطات نفسية وا 

أى مرحمة من تمك المرحل، يؤدى مما إلى اإلضطراب، لذا فاألمن النفسى يعد من من الحاجات 
 ذات المرتبة العميا لإلنسان. 

( أن األمن نفسًيا ىو الذى يشعر أن حاجاتو مشبعة، 3) (2007جميل الطهراوى )ويضيف 
مقومات األساسية غير لحياتو معرضة لمخطرن واإلنسان االمن نفسًيا يكون فى حالة توازن وأن ال

( كما يرى الشريفين أن فقدان الشعور باألمن النفسى لدى طمبة الجامعات 2008أو توافق أمنى. )
قد يؤدى إلى مجموعة من األعراض المرضية مثل: التسمطية فى التفكير والمواقف والسموكن 

الثقة بالنفس، والشك والخوف، وانعدام الثقة باآلخرين، والالمباالة، والعدوانية، وغيرىا من وفقدان 
 األعراض التى قد تؤثر بشكل مباشر فى الحالة النفسية لمطالب. 

 االستنتاجات 
 إحصـائيةعمـى مـا تـم مـن إجـراءات ومعالجـات  واستناداً في ضوء مجال الدراسة واليدف منيا 

 ، وفى حدود عينة الدراسة وبعد عرض ومناقشةى ضوء نطاق مجتمع الدراسةتائج وفوتفسير لمن
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 نتائج الدراسة توصمت الباحثة إلى االستنتاجات التالية
دالة احصائيا بين درجات االمن النفسي لطالب الفرقة الرابعة  موجبةتوجد عالقة ارتباطية  -

 بالكمية ودرجاتيم فى التحصيل الدراسي
 التىصيات

  : الدراسة توصى الباحثةوفى ضوء نتائج وىدف ت إليو الباحثة ما توصماسنادا عمى 
 العامة. الثانوية طمبة لدى النفسي األمن لتحسين برنامج إعداد -
 عمل ندوات ارشادية لتحسين االمن النفسى داخل المدارس. -
 .عمل دورات خاصة لطالبات الجامعة لتحسين مستوى االمن النفسى لدييم -
بضرورة وضع دروس تيتم  بجميع المراحل التعميمية ين عمى المناىج لفت أنظار القائم -

 .بالجانب النفسى
 املراجع :

 أوالً : املراجع العربية :
 أبو عبد هللا حمد إسماعيل  .1

 م(2919)
 صحيح البخاري، دار الفكر، بيروت :

 األقـرع محمد نادى إيـاد  .2
 (م2995)

ـــ : ـــبعض المتغي ـــاألمن النفســـي وتـــأثيره ب ـــدى الشـــعور ب رات ل
اجســــتير غيـــــر طمبــــة جامعــــة النجــــاح الوطنيـــــة، رســــالة م

 .منشورة، جامعة النجاح
االمــن النفســى لــدى طمبــة الجامعــات فــى محافظــات غــزة  : م(2997) جميل الطهراوى  .3

وعالقتـــو باتجاىـــاتييم نحـــو اإلنســـحاب اإلســـرائيمى، مجمـــة 
 .المية، اإلنسانية سمسمة الدراساتاإلس

سوزان بسيونى, عبير   .4
 (م2911) لصبانا

العنــــف وعالقتــــو بــــاالمن النفســــى لــــدى طالبــــات الجامعــــة  :
 .،مجمة كمية التربية ،جامعة المنصورة 

عبد هللا حمدان السهيلى   .5
   م(2995)

االمــن النفســى وعالقتــو بالتخصــيل الدراســى لــدى طــالب  :
 .رعاية االيتام بالرياض ،كمية الدراسات العميا ، الرياض 

ن عبد الناصر دهنا  .6
  م(2992)

مركز السيطرة الضبط وعالقتو باالمن النفسـي لـدي طمبـة  :
 –رســـــــالة ماجســـــــتير  –المـــــــرحمتين االساســـــــية والثانويـــــــة 

 .اليمن  –جامعة صنعاء 
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 عبدهللا محمد الصالحى  .7
         م(2993)

إدراك األطفال لألمن النفسي من الوالدين وعالقتـو بـالقمق  :
 . 2العدد  13مد و اليأس مجمة دراسة نفسية المج

عبد المجيد عواد مروزق   .8
 (م2912) أبو عمرة

األمــــــن النفســــــي وعالقتــــــو بمســــــتوى الطمــــــوح والتحصــــــيل  :
الدراســـي لـــدى طـــالب الثانويـــة العامـــة، رســـالة ماجســـتير 

 .ورة، كمية التربية، جامعة األزىرغير منش
غادة عبدالمنعم الروينى   .9

 م(2919)
فسى لطالب كمية تربية برنامج ترويحى لتحسين األمن الن :

رياضــــية جامعــــة كفرالشــــيخ ، رســــالة دكتــــوراة قســــم اإلدارة 
والتـــــــرويح الرياضــــــــى كميــــــــة التربيـــــــة الرياضــــــــية جامعــــــــة 

 السكندرية.
 صقر إبراهيم إبراهيم فاطمة  .19

(1982) 
العالقــــــة بــــــين المســــــتوى االجتمــــــاعي وممارســــــة النشــــــاط  :

الرياضـــــــي لـــــــدى تمميـــــــذات المرحمـــــــة الثانويـــــــة لمحافظـــــــة 
ســكندرية، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كميــة التربيــة اإل

 الرياضية جامعة حموان.
(م2997) فايقة محمد بدر  .11

  
أساليب التفكير وعالقتيا ببعض متغيرات الشخصية لـدي  :

الممــــــك عبــــــد العزيــــــز بجــــــدة المجمــــــة  -طالبــــــات جامعــــــة 
ـــــــد  . 54العـــــــدد  17المصـــــــرية لمدراســـــــات النفســـــــية المجم

 . 229: 200ص
 محمد الشحاتمحمد   .12

 (م2997)
تـدريس التربيـة الرياضـية، العمـم واإليمـان لمنشـر والتوزيــع،  :

 . لتربية الرياضية، جامعة المنصورةكمية ا
 محمود زياد حمدان  .13

 (م1984)
دريس، جــــدة، الــــدار الســــعودية تقســــيم وتوجيــــو فاعميــــة التــــ :

 .لمنشر
المســـــتوى الشـــــعور بـــــاألمن الـــــنفس فـــــي ضـــــوء متغيـــــرات  : محمود عطا حسين  .14

والتحصــــيل الدراســــي لــــدى طــــالب المرحمــــة الثانويــــة فــــي 
 مدينة الرياض، مجمة تربوية.

 عقلعلي سليمان وفاء   .15
 م(2999)

االمـــــن النفســـــى وعالقتـــــو بمفيـــــوم الـــــذات لـــــدى المعـــــاقين  :
ـــــــة ، رســـــــالة ماجســـــــتير ،الجامعـــــــة  ـــــــة التربي بصـــــــريا ،كمي

 .االسالمية 
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 ثانيًا : املراجع األجنبية : 
differences between values of aiistralian  

,colin abovinginal and NON – aboviginal 

students , sornal of cross cultural 

psychology grol 25 . 

: Vogartyb white gerald 16.  

Adult Attachment Security And 

Symptoms Of Depression, journal of 
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: Robert, John (1995) 17.  

Role of security- insecurity feeling in 

academic achievement. Perspectives in 
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دراسـي التعـرف عمـى تـأثير األمـن النفسـي وعالقتـو بالتحصـيل ال تيـدف الدراسـة إلـىملخص البحـث: 
تصــميم مقيــاس لقيــاس األمــن النفســي  لطــالب كميــة  التربيــة الرياضــية وذلــك مــن خــالل لطــالب كميــة

ـــة الرياضـــية جامعـــة كفرالشـــيخ  تـــم اختيـــار عينـــة الدراســـة األساســـية بالطريقـــة  عينـــة الدراســـة، التربي
م الجــــامعى العشـــوائية مـــن طــــالب  الفرقـــة االرابعــــة  بكميـــة التربيـــة الرياضــــية جامعـــة كفرالشــــيخ لمعـــا

%(، من مجتمع الدراسة .  31.3( طالب بنسبة مئوية قدرىا)90م( والبالغ قواميا )2016-2017)
%( بالطريقــة االعشــوائية مــن مجتمــع  5551( مــن الطــالب  بنســبة مئويــة قــدرىا )16كمــا تــم اختيــار)

مقيـاس  بيانـاتوسـائل جمـع ال، الدراسة  وخارج عينة الدراسة األساسـية كعينـة لمدراسـة اإلسـتطالعية 
توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا بـين درجـات االمـن  نتائج الدراسـة، وكانت  االمن النفسي

اسنادا عمى ما توصـمت إليـو ،  النفسي لطالب الفرقة الرابعة بالكمية ودرجاتيم فى التحصيل الدراسي
النفسـي لـدى ج لتحسـين األمـن إعـداد برنـام،  ائج وىدف الدراسة توصى الباحثةالباحثة وفى ضوء نت
عمــل دورات ،  تحســين االمــن النفســى داخــل المــدارسعمــل نــدوات ارشــادية ل،  طمبــة الثانويــة العامــة

لفـت أنظـار القـائمين عمـى المنـاىج ،  لتحسـين مسـتوى االمـن النفسـى لـدييمخاصة لطالبات الجامعة 
 ى.بجميع المراحل التعميمية بضرورة وضع دروس تيتم بالجانب النفس
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ABSTRACT 

 

The study aims to Identify the impact of psychological security and its 

relationship to academic achievement for students of the College of 

Physical Education through Designing a scale to measure the psychological 

security of students of the Faculty of Physical Education, Kafr El-Sheikh 

University , The study sample The basic study sample was chosen 

randomly from students of the fourth year at the Faculty of Physical 

Education, University of Kafr El-Sheikh for the academic year (2016-

2017), which consisted of (90) students, with a percentage of (31.3%), of 

the study population. (16) students, with a percentage of (5.51%), were 

selected randomly from the study population and outside the basic study 

sample as a sample for the exploratory study   , Methods of Data Collection 

Psychological Security Scale , Study Results   , There is a statistically 

significant correlational directive relationship between the degrees of 

psychological security of fourth year students in the college and their 

degrees in academic achievement , Study Recommendations   , Based on the 

researcher's findings and in light of the results and purpose of the study, the 

researcher recommends   , Preparing a program to improve the 

psychological security of high school students   , Conducting counseling 

seminars to improve psychological security in schools   , Conducting special 

courses for university students to improve their level of psychological 

security   , He drew the attention of those in charge of curricula at all 

educational levels to the necessity of developing psychological lessons. 


