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The Belonging and Psychological Security of Students 

 

- an analytical Study 

D. Zinab Abd Elmohsan Darwish D. samia Samir Shehata 

Abstract: The Present study aims to know the psychometric 

properties of the scale of belonging among students and aims to 

determine the level of belonging and psychological security and the 

relationship between the students of the College of Nursing. It also aimed 

to determine the role of each of the variables (sex - age) at the level of 

belonging and psychological security of students at the School of 

Nursing. Method: The study sample was 359 female students and female 

students from al-Mania University -College of Nursing (189 males - 170 

females) aged between 18-23 years old. With an average age of 20,4 

years and a standard deviation of 3.56 years. Scale was applied 

association and is the number of Tracy Yvette -Jones et Tracy Levett - 

Jones et al, 2009. Measure the sense of security psych numbers of 

Maslow. Results: Results showed that there is an arrangement of weight 

relative to the level of belonging among students of the College of 

Nursing at the University of Mania. It was arranged as follows: in the first 

place was "Self-esteem" a relative weight (87.37%). Then came in second 

with "The effectiveness of" self-relative weight (76.98%). And came in 

the third "communication" a relative weight (76.95%). There are also the 

order of the relative weight of the level of security to the students of the 

College of Nursing at the University of Mania. The arrangement as 

follows: in the first place was "peace" a relative weight (82.37%). Then 

came in second with "optimism" a relative weight (73.95%). And came in 

the third "trust" a relative weight (70.13%). The fourth in "confidence in 

social relations," a relative weight (66.91%). And came second in the fifth 

and final "concerned" relative weight (65.13%). There are significant 

differences between different age groups in their degree of belonging to a 

test where there were significant differences in favor of younger at the 

level of significance 0.01 is statistical and symbolic high. It also revealed 

the absence of statistically significant differences between different age 

groups in the psychological sense of security. The results revealed the 

existence of significant differences between males and females in the 

membership of these differences were in favor of male students and the 

difference D also where the separation when the level of significance 

0.01. It also revealed the absence of statistically significant differences in 

a sense of male and female students psychological security. 
 

ل
ل
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 مقذمت:

   ربلد     ءلمأتلدحل   سلدرنفسو لدي ن لرتالدرفا ال  ن لبفرتر هلو بتلدراورت لدألورو لود ى  د  لى دتل
لع 9989دررتدرت نلش رتسدالب ألةنلود     ءلهرلد   ى  ل  وج رت تل او تال
و لل–درتسد ددد سلد     ىوددد ال م  دددالل      ددد ءلةدددنلديفددد هو لدرنفسدددو لد     ىوددد لود ددد  لد   عددد سل 

بدددهلضددداوسهلوحهتدددته لأ  ددد سلحمدددرتسلده  ددد  لدرةددد أع لودرتدس ددد لودألهتددد  الو لوديهنوددد الود ه  ددد  لل-تدردددا
 و دد لبونهدد الود    دد ءلى  ودد لةم سددة لوسدد نتلدرفددا الووربتهدد لأ  دد سلدو  دد الووسدد رت ةه لى  ودد لدر ف ىددمل

در     _ب   د  ادس  الوهدرتله لهتد  ل ادرت لى دتلهشدة الدحل  د سلل لدرظداوفل–هرلد   تد ل با ال  س ل
ودرتود  ال إ هل حوملب إل س  لهرلدر ف ىمل دإلجي يبعلة لدر دسالوة لدآل ا نالوهرلد   سد ملهرلا ىد ل
ة ل ع الة هلدرفدا لبأ دهل دمءلةنهد الوىعدرتل وهد ل ن سد لهروهد لىدنلبود ل د باالو  د أ لهد دلدر ف ىدمل

ب  سوودددد اللود  دددد    الركسوةدددد إلدردددد  لوسدددد تلهروددددهلد  ة دددد  ل ة دددد وس لىةددددتلدحل وددددتاللشدددد رتسل–ىدددد  هلل–
لع 959رتل9995؛لم رتسلىةتلدر ف سال7رتل9984

ودرعد رتسلبدهل   دو لم د و ل ل فد لدإل سد  لو للمة ل مسجلل اج ل جلالم لد    تد لرك    ءلودحل   لهروه
وبددااللديرتضددرتى سلدردد لالمددنلم لدردد ل  وعدده لدرفددا ل هدديلر دد جلردد    المةدد لدرةوئدد لد  س ودد لودرظدداوفلدردد ل

لع35رتل9989 ن  يلهروه  ل حم تلمسجلل اجال
بمرت دهل دمءدالةاةدرت اللد   ىد ةد ل  ل س ع الةنل كهل لدرفدا لهترتأدتههت  لالعملد     ءلمأتلد جت ه سلدر

لع 9999الةنه لو س نرتذلى تلةم   لة  ومهل لدررت  لد     ىيل جمتهلممحتلحم رت لحم ت
  إل س  ل ل   المبرتدسلأو ودهلا  د لهرلم ل ن  ديلهرلا ىد لمولمهتعداالو سد بو لدرفدا لسا عديلأ   دهل

ك   دد ءلم ل  ددتملهتعددجلدالةددنل دد رتهته لوذرددرتلةددنل ددكملد شددةدول لىعددرت  لا ىدد ل عدد الرمرتهدد لب     دد ءلر
د   ىدددد للضدددد   لد ددد  ادس  لب ى ةددد سولأ  ددد لوسدددد يل تةددد لد   ىدددد لهرلهشدددة ىه لةدددنل هدددد لوو دددو  ه ل 

ةدددنل هددد لم دددااالأودددلل  نادددالةددد ل ب دددالى ودددهلدرسددد رتولد    ددد  يلدرددد  ل  دددربلىدددنلدر كقددد لومت  دددمه ل
ودراةرتملوديع سهت لب لدرفا لون دا نلود سوةد إلبنظد  لدو  د  لوشد رتسلدرفدا لدررت تد و لدرا    لى تلدر ف ىمل

هتوددتلذدوددهلوو بوددهلدرعادد ل لدرددنف  ل م ددرتسلىةددتلدر فدد سالب     دد ءلذمددرتلا ىدد لة وندد ل مسددةهلقددرتهلوم ددتلةددنلوأ
لع 396رتل3111؛لد    سل رت  ال91رتل9995

مأدددتلدردددتود  لدرنفسدددو لدرددد لورت دددهل ددد رتهتهلووعدددمملىكق ودددهلد     ىوددد لوب ر ددد للوعددد اولبددد رارتهلهت ددد لمتعدددمل
 لMurreyلودألةنالوهت ررتلوادول   دمل د  د الةدنلم دملهد ولد   ىد لوورتقو هد ال هدرتلهت د ل ادرتمل ةدرتدس 

و رت لضاوس ل لو  لة   لد    ىيلوأعد س الوهدرتل ل سد بو لم ل مدرت ل لىمرد  ل  د  لدر سد مال
لع 3رتل9996
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أوللهت   لتد لدرع رتسلب      ءلتد لدحلاصلى تلراوالدألهدتدفلدر  ةد لودراةةد ل لدإلذمد تلوب ر د للت د  هل
ىعدددرتلد   ىددد لببا اددد ل   ادددتلم ددد ل  دددافل س ددد لدر دددأتجللد    ددد ىيلموهلددد لدإلذىددد  لدرددد  ل دددتتلىندددتة ل 

ةاةرترددد لةدددنلد   ىددد الوت  وه ددد لدر بددد بالودي  ت ددد لةدددنل دددكملوةدددالود  وددد سل ددد رتهتو سلدرعددديف لد ددد دمال
وم جلدالدر دوو لدر ل  نادالةدنل كهلد لدر  ودجللدرد  ل    دتلى دتلديكأظد لوديادقةد لر سد رتهتو سلد  دبد لدرد ل

م لد   ى سلورت ال ا  الة  ت هليكأظ لود  و سلد دةدووجو سلخم  فد لو تسلةنلدألىع ءالب إلض   لهرل
ل7رتل9989دردددددددد لورتد ددددددددهلدأل دددددددداد  ل در دددددددد سفلبدددددددد  لدر نددددددددتوساللودي دددددددد ى ر    دددددددد لى ددددددددتلديعددددددددمكسل

Veronica Coulshed & Joan Ome, 1998:193; ل ع
دإل مددد سلودإلأةددد إلودرددد لالمدددنلم لودددح  لهرلىدددت لومدددوفه لد    ددد ىيلوشددد رتسه لب ر دددتة لودر عددد لول

لع Michael Oliver, 1995: 53ود ضبه  لد     ىي ل 
و ددداال م ردددا لم لدراةةددد لدحلاواوددد ل لد    ددد ءلهددديل دددرتالةدددنلدر  دددرت اليددد ل س عددد اولدإل سددد  لةدددنلضددد  ل

دحل  د سلدإل سد  و ل   دتسه لدحل  د لبةو ي لمة ل م ا رتل داو  ل دجلالم لو درت لدإل سد  لرم دهلىدت لةدنل
ء لهت دد لمشدد سلهرلو وفدد لم   ددو لر يفددكصلةددنلدألتةدد لدررت رت  دد الوذرددرتل لهبدد سلر و ددهلي هودد لهرلد    دد 

لع 9979دررت رت لدإل س   ل هرتملورنتت ال
بددد لو حهتدددتل رت ددد لم ددد تلى دددتلم لهنددد ول ددد  لد     وددد لبددد لدرفدددا لودو  ددد الو  عدددمل لدر ددد  لدرددد لونعدددأل

لع 6رتل9993دراضو لومةه ل  رت  لم  تال
 لهرلد    د ءلم   د الةدنلهشدة الدحل  د لهرلدرب أ وند لودحلد ال مدملهتد  نلبعداال سد يلأل لوونعألدحل  د

 مددرت لىعددرتدال ل  ة دد ال واددرتملدربفددملب   يفدد سرتلمةدديالم دديلدألهتددربلروسدداله لو ةددجلدالىددنلأدد لدربفددمل
ب     دد ءلهرلرنفسددهلوهددرتل لبتد دد لد     ددهلر     دد الو   ددربلهدد دلد    دد ءلرا ددا نلبتد دد لدإلأسدد نلدي مد ددتل

ق ءلوديتس ددد لمولد   ىددد لمولدر ددد   يلهرلد    ددد ءلهرلدأل دددتلو نب دددالدألبفددد ملةدددنلهددد دلد    ددد ءلا ىددد ا
لع 3119ديت ن لدر ل سمنه لمولا ى ل لةت ن لم ا  ل ىف فلممحتلىرت  ال

 مشكلت الذراست:
هت دد لم لدألةددنلدرنفسدديل   ددربلةددنلسدد لم لدحل  دد لهرلد    دد ءلةددنلدحل  دد سلدرعدداوس  لهت دد لمشدد سل ة  دد رت لل

دحل   سلديه  لرةن ءلدرعيف و لدإل س  و لأولل ل  وسولمت تلهرلدربفرتر لووس  الأد لدرعدويفرت  لىدربل
ةهدت دالهذدلةد لو داىللهرلضد رتب سل فسدو لود    ىود ل لب قد لءل  دة لالديادأملدر  ا  لدييف  ف الومةنلديد

 ددح  لهرلد ضددبادمالهذدل دد ألةنلدرنفسدديل  ددتلةددنلدحل  دد سللرددهل دد ل لم لةاأ دد لةددنلو ددرتلديادأددمالدمدد 
رتل9996ذدسلدياوةددد لدر  وددد لر  سددد  ال ل  ناددداله لب دددتلرادددالدحل  ددد سلدردددت و لر  سددد   ل حم دددتل دددربال

لع 81
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  إلأسدد نلبددد ألةنل  ددتلةدددنلدر رتدةدددملديه دد لدرددد لودددح  لهرلدر ددن لدرنفسدددو لر فدددا ال هددرتل عددد اولب أل وددد ل
ودر   ةدملةد لدآل دا نلب دتد لهت د ل  سد لهلو داوة لب رسد   هلوه سدولدرند نالب درتسهلهجي بود الود     ءلرةوئ 

ب ر فددد نملودراضددد لىدددنلدرددد دسلودآل ددداالودر سددد ة لة هددد الهت ددد ل  اةدددملذدودددهلو  سددد ة لة هددد  ل ىدددكءلدردددت نلل
لع 9989هتف  ال

رددددت ل لد    دددد ءلدرتسد دددد سلى ددددتلم لدر ددددن لدرنفسددددو لةددددحتالهجيدددد يبل لوبددددرت الوون وددددوقددددتلدوفاددددالة ظدددد ل
علبدددأ لهنددد ولىكقددد لمسوة بوددد ل9999دإل سددد  لب دددرتسهلبا  ددد  لوهددد دلةددد لمهتتودددهل جمدددتلممحدددتلحم دددرت لحم دددتال

لهجي بو لب لدألةنلدرنفسيلود     ءلودر ن لدرنفسو  
هت ددد ل  دددتلدإلأسددد نلبددد ألةنلةدددنلدحل  ددد سال نددد لوعدددة لم لأ  ددد لر فدددا ل هدددرتلب دددته ل عددد الب سووددد الل

لع 9985 ع الب ألةن ل   و   لدرا   اللوب أ ون لوب ر  لل هرت
ودألةنلدرنفسديلوةسد رت  وهلهدرتل  د جلد   د ىيلتاد  لود نم ل هديلة  دجلدسلبوئود لحمدت هلأد لردرتلبدتدلى ودهل
بأ ددهلى  ودد ل ا  دد لودد نم ل هودد لب قدد سل فسددو لأورت دد لشيف ددو الردد دلجيدد لم ل نظددالىنددتل سد دد هلهرلنتدد سل

لع 9999سه لدرعا    ى يل  تالو رتلدي  جلدسلدرةوئو لوةا س  ه لإلب 
مة لىنلمتالدألةنلدرنفسيل لدرس رتولدإل س  ال وظهالةنلدرةوئ لدر ل ع ال وه لدرفا لب  ب ئن  الوةدتال

لع 9987وأتجله لدإلجي يبلى تلذدوهلوى تل  رتهتهل حم رت لىب لأس ال
بونهدد ل د دد لدألةددنالوةددنللوراددتلدهدد  لدر ت ددتلةددنلى  دد ءلدرددنف لبتسد دد ل ود دد لدرسدد رتولدإل سدد  لدردد لةددن

مشهالهح ءلدر  مللمةال مباه  لة   رت لدر  لقس ل ود  لدرس رتولدإل سد  لهرلسسد ل ود د ل   هد لوند ظ ل
 لشددمملهاةدديلق ىتوددهلدأل   ددو لهدديلدحل  دد سلدرفسددورتررت و لو وهدد لةة شدداهلدحل  دد لهرلدألةددنالمثلدحل  دد ل

 لهرلدحل  د لهرلدألةدنلEriksonمشد سل هس مسدرت لهرلدحل الون اه لدحل   لهرلراوالدر دسالوراتل
ب ى ة سه لةنلمه لدرتود  لدرنفسو لد     ىو لدر لرداولدرسد رتولدإل سد  لوورت هدهلرمدرتلة   دهالوهذدلم فدال

رمدرتلراودالدرد دسلراوالأ   هلةنلدألةنل إ لذردرتل دح  لهرلىدت لدرادتسهلى دتلدر نداولودر رت دهلدياءل ل
لع 9996 حم تل ربال

وةدد لم لورتد ددالدرفددا ل لةادأددمللددرتولدييف  فدد ل  رتقدد لى ددتلةددتالشدد رتسلدرفددا لبدد ألةنلودرب أ وندد ل للهت دد 
بفرتر هال إذدلوايبلدرفا ل ل رتلنةنلو د ئال إ هل ون رتلبعممل رتاالو  ة لق  سدالى دتلراودالةد ل ا دتال

 اددتد لدرعدد رتسلبدد ألةنالوهندد ولشددرتدهتلهتعددجلهل لى دد لدرددنف لدإلهت ونومدديلم لدر  دد بو لود دد رم ل  دد  رت ل
 ادددتلموضدددد ل ة  دددد رت لم لمل بدددد الة وندددد لةددددنلدرادشدددت نلدر  دددد بو الو   دددد لدي دددد برت لب ررت ددددرتدنلدراهددددا ل

لع Cole & Hall, 1970بتس  لهتةجلهلر ةنللىنلهشة الأ     لهرلدألةنل ةت رتىرت ل
 دد لدحل  دد لهرلدألةددنلودإل سدد  لدردد  ل عدد البدد ألةنل سدد تل لى  ددهلو ندد الوالدد سنلأو وددهلدربةو ودد الو  

و تة وددهلةددنلشدديف لهرلن ددالب رنسددة لر فددا لودو  دد لودرتوردد ال ة رنسددة لر فددا ل ددإ ل ددتة سلدألةددنلهدديل
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ى دددتل دددكة هلةدددنلدر رتدةدددملدرددد ل دددت لةارتة ودددهلدرنظ وددد لدرعددد   لحلا  ددده لوب رنسدددة لر  ج  ددد ل هددديلرددد   ل
لع 84رتل3113 لسبرتىه  ل أ ةتلتهاد اللب رنسة لر تور ال إ لدألةنل    لى تلهتو   لود  اادسلدحل م

ورميل  ناالدألةنلدرنفسيل    لى تلدرفا لهتس لسض لدرن نلوأةه لوةس  ت  لد     ىود لودر  بفود ل
اوللجيتلةنلجيداالهرودهلىندتلدحل  د الهت د لم لر  ج  د ل وسدال لوادتتلد دتة سلدرد لوعد نلر فدا لدألةدنل

 دداد لةه دد لهت  ددالةادهتددمه لد     ىودد لأل لدر ددتملم دد نلدألةددن لىددنلبا ددالديسدد ودهل لة  ة دد لاودد لدأل
لع 9993 ممحتلىمسلسد  ال

دألهدتدفلو دكة لدرسد رتولو   جلهشة الدحل   لهرلدألةنلهرلمت  رتلد   ىد لودرعد رتسلب     د ءلووأدتهل
درفدددا لو دددكة لدأل ودسلد     ىوددد لووضدددرتاللدر كقددد سلد     ىوددد لو سدددالد و ددد م لو لشدددرتلم لدسوةددد إل

ةددنلدر ددوللودرسدد يلديددنظ لدآلةددنلهرلبدد و   لودرددرت ءلرددهلةاهرت دد  لبإشددة الدرددتود  لودحل  دد سلدردد لمتمنددهل
وددأة لستقددهلووددرت جللةددرتدس لىوعددهلووبددرت الدرسددةملدردد لواوادديل دد لةظدد هالأو وددهل أ ةددتلىةددتلدرسددك لتهدداد ال

لع 87رتل3113
 ة دد لوديم  دد ل وهدد لوراوددالدردد دسلودر  ددملدردد  لهت دد ل ددحتالدألةددنلدرنفسدديلى ددتلدرعدد رتسلب     دد ءلهرلد 

بد ألةنلدرنفسديلو ا بدملهد دلد    د ءلهرل مفيلحلو هلهتاال  لوم اهلدر  دملود    د ءلهرل ا بد ل م دتلدرعد رتسل
لع Bates et al, 1985دررتبن ل 

دحلداملهت  لم لا ى سلدرا  دلوتى لدألةنلدرنفسيلأل اد ه لو  ع لذررتل لا ىد سلدر  دمل لدرسد  لول
ودإل  دد جالأوددلل    ددتلدأل دداد لب عدده لى ددتلب ددالبعددمملودضدد الأدد ل عدد اودلبتس دد لمهتددربلةددنلدألةددنل

لع 89رتل3113ود   اادس ل أ ةتلىةتلدرسك لتهاد ال
وةنلمثل إ لدحمل   لهيلومرت نلشيف ل رتال  ضدالال د تلبعيف دو لة م ة د لهجي بود لوة رتدت د الوم لهند ول

جللهجي يبلهيلدرع رتسلب حل لودرع رتسلب      ءلودإلأس نلبد ألةنالوهد ولىن  التكت لةنلد رتد  لهل لوأت
و تلأ   سلم   و الوهشة ىه لالعملةب ة الرعد رتسلدرفدا لبد ألةنالومةد لد   د لدرادبد ل سد اللوهدرتلدرعد رتسل

لع 9989ب رنة لودر مر لودر هت ت ل هت  مل ود لوىوتل  اد ال
ل ل لدر س ن سلدر  رو رتةنل كملة ل ةالالمنل و ة لةعم  لدرتسد 

لهملورت تلىكق لذدسل  ر لهأ   و لب لد     ءلودألةنلدرنفسيلرتالدربكم؟ل-9
هملورت تل اودلذدسل  ر لهأ   و لب لدربكمل لةس رت  سلدألةنلدرنفسيلود    د ءلوة د الي  دجل لل-3

لدرنرتالودر  ا؟
 أهذاف الذراست:

ليلودر كق لبونه  لرتالبكملهت و لدر  ا ا ة ا  لةس رتالد     ءلودألةنلدرنفسل-9
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هت  لهت الهرلرت دتل وسلهتدملةدنلة  دجلدسل د دن الدر  داعلى دتلةسد رتالد    د ءلودألةدنلدرنفسديللل-3
لرتالبكملهت و لدر  ا ا 

 أهميت الذراست:
لدر أهتتلةنلد     لدرسومرتةة  لياو نلد     ء ل-9
ورتد ددت  ل لم ل دد لجت دد لبدد لىن ددا نلةه دد لةددنلدرعدداوس لهت دد لونةدد لم ودد لدرتسد دد لدحل رودد لةددنلهترتللل-3

م داا لهت د ل هديلجت د لبد لدألةدنلدرنفسديلةدنل هد لود    د ءلةدنل هد لجم   ل عد ل لموررت  ودهلدر ن ود  ل
لالمنلهجي تلم و له ولدرتسد  لس ل  يرتل

 ورددال سد دد لدر كقدد لةددنلدرتسد دد سلدرندد  سهلدردد لونل–أسدد لى دد لدرةدد أع  لل–و  ددربلدرتسد دد لدحل رودد لل-9
لب لد     ءلودألةنلدرنفسيلرتالدربكم 

هت دد لونةدد لم ودد لدرتسد دد لدحل رودد لةددنلهترت دد ل دد لبددكملد  ة دد لةددنلأوددلله دد لةسدد اةملوى دد  لم للل-3
لجم   ل ة تلدر ن و لودر برت ا 

ل  رتق لةنل كمل    الدرتسد  لدر  افلى تلدر كق لب لدألةنلدرنفسيلود     ء ل-9
لدر  افلى تل وسلدألةنلدرنفسيل لراوالد     ءلرتالدربكم ل-4
ودر  ددال لدر ددأتجللى ددتلهت دد ل  رتقدد لةددنل ددكمل  دد  الدرتسد دد لدر  ددافلى ددتل وسلهتددملةددنلة  ددجللدرنددرتاللل-5

لد     ءلودألةنلدرنفسيلرتالدربكم 
 اإلطار النظري:

 Belongingnessاتننتماو 

ل ءلدرارتال  ملهرلأدتلدر رتأدت لورمدي و لدحملت هلر ج  ى الود       ربلد     ءلهرتلمأتلدحملم سلدرتد 
 بددتلةددنلوددرت الةمددرت  لم   ددو ل اوةبدد  لسمددرت لت رددللدألومل ة ددا  لو ا ددتلبددهل  ددملهرلهدد ولدياأ دد ل

دسوةدد إلهدد دلدرددرتىيلبددة الدر رت هدد سلدراو ودد الدرددرتىيلب عددرت  لدرعدديف ل لد   ىدد الودرعدد  ل قو ددي لم ل
 دددكملدر رت وددد لد  ف ددد للرمدددملةدددنلديمدددرت لدألوملودرعددد   ل ة  دددمل دددوتلىةدددتل اللودرع ردددلل  مدددرت لةدددن

لع 94رتل9989
 الأ  دد لم   ددو لرددتالدإل سدد  ل اهددالم ددهلمهتددربلوةددنلمثل      دد ءلسع بدد لدجتدد ولقددرتال اهتددهل د دد لقددرتالإلشددة

و درت ولة هد  للوممشملومقرتالةنهلو ةنللىنلدألة  لر ناوالذدوهلة لن ا نل مرت لةاةرت الةنه لو اوعدرت 
لع 9رتل3111 ربوف لهبادهو ل عاال

د     ءل بأ هلدرنمى لدر لوت  لدرفا لر دت رتمل لهبد سلد   د ىيل مدا لة د لسد ل ا عدوهلهد دلةدنلو  افل
در دددمد لس ددد  جللوقرتدىدددتلهددد دلدإلبددد سلوبن ددداوهلودردددت  الىندددهل لةا بدددملةدددجلولةدددنلدألبدددالد     ىوددد لودرفما ددد ل

لع 9999رتل57 وتالدأل اا  ل ذمكءلىةتلدحل
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ة جدد لة ددب ن سلدر  ددرت لد     ىودد لبأ ددهل دسوةدد إلدرفددا ل   ىدد لأوددلل اةدد لدرفددا ل لد    دد ءلو  ا ددهل
هرلا ىد لقرت دد ل دد ا  لشيف دو ه لو رتأددتل فسددهل د لهت أل دداهلمولدرندد   لمولدرعداهت   ل ممحددتلتهتدديلبددتو ال

لع 6رتل9987
ةنلدرنددد والىدددنلد سوةددد إلبددد آل ا نلودر  دددملة هددد لوىدددافلدآل ددداو لد    ددد ءلبأ دددهلدحل  ددد لهرلدرعددد رتسلبددد أل

لع 3119بأ  رتملو  و لد     ىيلةاوة لباودب لد ف  رو لمحو   ل ممس ءلدرسا يلومة  لىةتلديا رت ال
ب ر ادت الودر رتد دملودرف ى ود لورمنل  ا هل لضدرتءلهد ولدرتسد د لسد ل  ديل دسوةد إلدرفدا ل   ىد لة وند لوعد اول

ل  نلدرنفسيوب ر  للوع اولب ألة
 مظاهر أزمت االنتماء:

 هاسل سد  سلىتهلوحهتتلى تلو رت لمتة ل لد     ءالةدنلبد لهد ولدرتسد د سل سد د لىةدتلدر درتدملىةدتل
لعلوةنلديظ هالدرتدر لى تلو رت لدألتة ل لد     ءالةنلم ه رت916ل-ل915رتل9999 لىةتلدر رتدمل 

ل  ن لدر  ة  و  و لب الدأل اد لدي  ن لد    لى تلديل-9
لد  ع سلدر ت تلةنلد اد  لد ق      لود     ىو الةعمرتلد  كنلدي ملدر   الدراشرتهالودر مو ا ل-3
لدت    لة  ةكسلدهلجاهلهرلد  سجلوب ف ل    لدر    ءلوديعافرت  ل-9
لوف  الب الدرعة ملا رتهل لى تلد نسو لدأل نةو  ل-4

و لد     ىودد لةظدد هالمتةد لد    دد ءالوهتدد ررتلىدت لد هتددةدتلودركةةدد  هلووداالدرة أع دد  لم لد  ددتد لديسدئرتر
درددرتبن لود  دد ه   لباةددرتتلوتا  دد لدو  دد  لود ابدد الدر دد  لبدد لدرفددا لوةح سدد سلدو  دد  لجتدد ولدو  دد لمول

لدر  لهرتلضتلد     ء ودر مر لد     ىو لودرع رتسلب  ةةدمل
هرلديادددرت سلمولديفددد هو ال ددد ررتبنلردددو لهددد ولدراب ددد لةدددنلدألسىللمولورمدددنل لد    ءدونددد لة رةددد الةددد ل ننددد تل
لو رتالبملهرتلةفهرت لمولو رتسلجما  

سدد  لهت  دد ل دد سلمهتعددالسقودد الورعدداداال دد سلب ر دد للمهتعددالقددتسهلى ددتلدر   ةددملةدد لدر  ددرتسدسلودررتدقدد لم لدإل 
بملومرت لر م و سال  رةتد يل د للودرم  ن سلديفا هوديف هو لدوا هالوب ر  للد    ءدوهل لومرت لرألشو ءل

 لب     ددد ءلر  دددف لدرامسوددد لدرددد ل   هددد لهددد دلعددد ددد لدي يفب     ددد ءلهرلشددديف لس دددو لدراةو ددد البون ددد ل
بددددملر  فهددددرت  ل  رت دددد لةويف  وددددملم دددد تالرددددو لر عدددديف لدرعدددديف ال      دددد ءل لهدددد ولدحل ردددد لدأل ددددجلهل

لع 93رتل9993
 سولهتو   الحمسرت  االبملب ى ة سولةفهرتة المولو درتسدالجمدا دالقدتلدر  ل    البه لوهم دل  عاملدو   ل لب ى ة

لد  ع لةنلدررتدق لدحملسرتنلورمنهلرو لذررتلدررتدق لدحملسرتن 
 تعذد انتماءاث الفرد:

 االنتماء لألسرة: -1
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دألورلدر لبنةال هو لدربفدمال  أل داهلهديلةنةد لدر بد ءلودحلد لودحلند  لب رنسدة لر بفدمالدأل اهلهيلدرةوئ ل
دربفمل عممل د  د القرت د الرعد رتسلدربفدملب     د ءلرأل داهلوم داد لجت ملد    ءلودرادأ لر بفمل جللدحل    لوورتل

م دداوهال  أل دداهلهدديلم ددملد    دد ءلأوددللدر نعددئ لد     ىودد لرأل دداهلوم دداد ل  أل دداهلهدديلم ددملد    دد ءل
لوو  الدربفملبمملة لهرتل  ملم اوه 
  هوددرتلىددنلم لة م ةددمل  مددرت لةددنلدررتدرددت نلودإل ددرتهلودأل ددرتدسالل  أل دداهلو ددالم عدد الدر ج دد ل ل هدد ت

لع 89رتل9993ديسمنل ع نلدرتفءلودحل     ل  رت  لةويف  وملم  تال
و ظددملدربفددمل عدد الا ردد لد    دد ءلأل دداوهالو لموررت دد سلد    ءدوددهلهرلأدد لد  بددكدلهرلدو  دد لوورت ددهل

لد     هلهروه 
 االنتماء للمجتمع: -2

مهتربلةنلدأل اهالهرتلجم رتى لم اهل اب لبونه لىكق سلد    ىود الوف ى ود الو رت دتل لدو  د للدو   لهرت
لتكتل ئ سرت

لدرفئ لدألوررتلواهتملى تلدرفا   لود   اكرو ل لدي  ن لودحل    
لدرفئ لدرع  و رتلر سملدرفا   لومتوملهرلدر وب  ل لدرارتد لد     ىيلود   ىي 

للةاأ  لورت واو لب لد   ى لودرفا   ال هيلراال ا   ه لةنل كملدحمل  ظد لى دتلدرادرتد لدرفئ لدرع رع رتلو و
لد     ىيل هح ءل ل ع او لب  ةةدم 

وو   ددتل س دد لمت  ددرتلووعدد ةنلد   ىدد لهرلأددتلهتةددجللى ددتلد   دد ءلدرفددا لهروهدد الودأل دداد ل اددتسو لىكقدد   ل
  ددد ءلمأدددتلة   نددد لهدددرتلدرعددد رتسلدردددتد  يلب راضددد لىدددنلدرددد دسلب    ىددد لدرددد ل ن  دددرت لهروهددد  لوهذدلهتددد  لد  

سوا هد لدجللدر لق لدي   الةنل كملدر  ملد   لود ر مد لب راو لودي   ودو   ال إ هل س  م لد اوجلهرلدررتد
ل  د   ى سلىنل فسه

وب  ل لشيف ددو له لد    دد ءلر ددرتبنلهددرتلمهتددربلةددنلد    دد ءلر  ج  دد لودأل دداهالود    دد ءلر ددرتبنل  ددالدردد 
دررتبنلوتا   هالم لم ن ل  ا  لو تد و الةع ىالدو   لدألهتربلو  عاملقو  لوة د  جلولو دتد  لىدنلهتدملةد ل
 ن ردددهال  م ةدددملدرعيف دددو ل لدرددد وب  ل لشيف دددو لدردددرتبنلود    ددد ءلر  ج  ددد ل  دددالد  دددتة جل لدرادددرتد ل

لود     ءلهرلدر  س خلودرعا   لوأع سهلدرة ت د     ىي ل       ءلر رتبنل  الد     ءلهرلد  اد و ال
لو اال ةويف  وملم  ت لم هل لأ ر لتىمى لد    ءلدرفا لررتبنهل مرت لذررتل  جت الىنلىتهلقع   لم ه رت

ل عملدأل اهالوةنلب ته لديتس  ل لةانلسواللد     ءلدررتبال لدرن شئ  ل-9
  دد لر رت د   لوديهد  لودأل عدب لدرد ل د ل وهد لدرعددة ملدرةب رد لودرةب رد لديان د الوهديلىدت لودرت جللدول-3

لبأ  لهجي بورت لوةع سهترت لأاواورت ل لبن ءلدررتبن 
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دحلودد هلةددنلةأهتددملوةعدداملألبن  ددهل ل سدد نال لديعدد هتملدي   دد ال دد و   لدردد  لملل ددرت الم   ددو سلل-9
ل ظاه لأةه لرهلةنلم  ه 

جت بددهلدرعددة ملودر  ددالدحلددت للودررتبنودد لى ةدد اللةعدد هتملوقددالدرفددادملوهدديلةددنلم بددالديعدد هتملدردد ل-4
ر  يفا ددد لودر دددتةجللوب ر ددد لل  رب قددد لدييف م ددد لدرددد ل لجتدددتلو دددا ف الود ددد نف  دال دددتلومدددرت لسع بددد لقنة ددد لو جدددهل

لع 86رتل9993 ع  لدرع رتسلب      ه لررتبنه  ل  رت  لم  تلةويف  ومال
 االنتماء احلسبي: -3

م ت رتررت وددد ل و  دددو لودأدددتهالوهلددد لد دددةدووجو ل و  دددو ل   دددفرت لدحلدددمملهدددرتلا ىددد لةدددنلدرنددد نل   نادددرت ل
دراا ةدد لودرة وددتهلدردد ل   نهدد لدحلددمملب إلضدد   لهرلوةددالدحلددمملب ددت ه الهت دد ل  فاددرت لب ددته لى ددتلد بدد ل

رأل م سلدرسو  و الوقتل  ةالم م سهد ال  نود لوىا  ت د لوة هةود الةدنلةنب دالسةةد ه ل لديعد سهت لدرسو  دو ل
ودد لمولةددنل ددكملدر ددأتالبددة الشيف ددو سلمولقدد  هلدحلددمملودى ةدد سه لقددتوهلهلدد  لهت دد لم لدرفددا لود     ى

لدر  ل نع لر نمملة رة الة ل ع الو ب  لب ناوالمهتد ه 
لد     ءلوب الديف هو لدي تد   لة ه 

 االنتماء واجلماعيت:أوالً: 
هد لب رتأدتلدأل داد لةد لدهلدتفلدر د  لر ج  ىد له لدراودب لد      و لوحهتدتلى دتلديودملرمدرتلد   ىود الو  دربلىن

الودراةةدد لSolidarityدردد ل ن  ددرت لهروهدد الووحهتددتلد   ىودد لى ددتلهتددملةددنلدر  دد و الدر م ةددمالدر    ددرتل
 لديعدددد ىالدرتد ئدددد لر  رتأددددتالوو ددددمتلد   ىودددد لهتددددكلةددددنلديوددددملهرلدحملةدددد اللSentimentalدررت تد ودددد ل

ب ر ف ىدملدحل دو لر  أهتودتللوارت د لد    د ءلةدنل دكملد  د    الودر ف ىمالود     ىو الواو هد لوسده ل 
ل ع38رتل3119 عاالى تلدر ف ىملدي ة  م ل ربوف ل

ه لو رت لأا  الةرتضرتىو لةعةهت لهت يم  لد  اد لهت  ل لد رتدسلمولةم  لدر  دملمولدرتسد د لمولدر   تدمل
د د لد   ىد  له لالى دتلىدت لةدنلدرند نلد ق  د    ال ل مفديلرمديلوب د لدر رت لمولدرسة لمولدربةو  ل

  وج هدد لدأل دداد لديمنددرت لو ددرت لد   ىدد لدرسسددورتررت و لم لوأددت  ل  رتقدد لى ددتلمهددتدفله سدد  و لةعددةهت ل
ر ج  ى الهتأ ل مرت لرتالدألىع ءلقتسلهتةجللةدنلدر   تدملدر ا ديلهت أل مد سلوبا دالدر فمدجللود شدةدول ل

و درت لشد رتسلىد  لب     د ءلهرلد   ىد  لو  عد نلهد دله سدوللدراو لودي  ادتدسالوب     د سجم رتى لةنل
درفددا لةددنلد   ىدد لدردد ل ن  دديل ن  ددرت لهرل فدد لدرنددرتالو دد دل  يفدد لوم دد للدرفددا لوعدد   لى ددتلباودد لدألىعدد ء

م لم لو ددرت لد   ىدد لدرسددومرتررت و ل ل  رتقدد لى ددتلو ددرت لمهددتدفلل لم مدد سدال  رودد لأل مدد سولو دد رتهتهاهروهدد
لع 999الص9973 ل نس لبمل  رتق لى تله سدولم اد ه لبأ  ل اة رت   ل أ  يله ع  و لةعةهت

 ثانيًا: االنتماء والىالء:
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ورو دهل ارتمل  أ لدي ة اللدينجلله لدررت ءل  الدرن داهالرمندهل د ل لدرعداالبدرت ءلدر  داالو ادرتملم عد ال
لع 9144رتل9919درفورتةياللحم تل\ورتروهالم ل    هلودرو االودررت ءلهرتلدرن اهالأف لدرنس  ل ممحت

لةنلدرن أو لدرنفسو رتو  افلدررت ءل
 و افلهت  مل  رتقيلدررت ءلبأ دهل ى بفد لدإل دكصلرعديف لمولب دتالوهدرتلدجتد ولو  دالوعةدالبعديف لمول

لع 816رتل9988 هت  مل  رتقيالا ى  ل
لد     ءلب ررت ءرتىكق ل
للرتدهل ةيلىةتلدر م ملب لدررت ءلود     ءلى تلدرننرتلدر  و فادل
 ا  الةفهرت لد     ءلى تلد   ى سلدإل س  و البون  ل  س لةفهرت لدردرت ءلروعد ملدردرت ءلر  درترلىدملل-9

لو مل هرتل م لدررت ءعلمى لوممشملةنلد     ء 
 ددمءدال وددهالو ل نبةددالذرددرتلى ددتلةفهددرت لد    دد ءالدرفددا لهةم  ودد لدرددرت ءلر ج  ىدد ل ل  ددالم ل مددرت لل-3

ل    ءلم ل مرت لدرفا ل مءدلةنلا ى لد     ء   رعاإلدأل   يل لد 
 لد     ءلهرتلىعرت  لد   ى البون  لدأل مل لدردرت ءلهدرتلديعد ىالجتد ولد   ىد لمولدرفمداهم لدأل ملل-9

لع 441رتل9987 ههل ةيلىةتلدر م مال
لرت ه ملل تى لد     ءلو ام لدررت ءلل-4

 بفيالو   دد ل دد رتهتيل ددت  لدرفددا لر اودد  لبسدد رتوله لدرددرت ءلدجتدد ول فسدديلد   دد ىيلذول   دد لد ف دد للىدد
ة دد لرمدددرتلة دد ن لةددد لو   دددالب      ددهلر ج  ىددد الهدد دلب إلضددد   لهرل   ةدددهلدي ددا لدرددد  ل   عدددمل له سدول

ل ع953رتل9979ررت  لة مو الدرفا لر  ف هو لودراو لدر ل سنتلهروه لش رتسولب ررت ء ل 
د   ى الوهد ولديعد ىالو رتردتلردتالدرفدا لبدتو لضد رتإلبدمللوواالدرة أع   لم لدررت ءلهرتلش رتسلدرفا لجت و

ووع ملدررت ءلى دتلدأل مد سلوديعد ىالجتد ولبن ءلى تلسةة لدرفا لبإأس  هلجت وله دلدرعيف لمولد   ى ال
أل لدرفددا ل دمءلةددنلا ىدد  لهت د لم لدأل ددمل لد    دد ءلدر عدرت  المةدد ل لدرددرت ءلديدرترلرددهال ل رت دتلضدداوسهل

اإلدرددرت ءالردد دل ددإ لدرددرت ءلممشددملةددنلد    دد ءلو تى ددهلو عةددال ى   دده لمثله لدرددرت ءل اددرت ل  يعدد ىالهدديلشدد
ى تلد و  ملدية شالودر ف ىم لهت  ل ادرت لى دتلدرعد رتسلودرفمداالوهدرتلدجتد ولذولبةو د لهت ةند ل د دملدرفدا  لل

دردددرتىيلىندددتلهت ددد لدرعددد رتسلودرفمددداالوهدددرتلدجتددد ولذولبةو ددد لهت ةنددد ل د دددملدرفدددا  لهت ددد لم لدردددرت ءل ادددرت لى دددتل
لدر مرت ن 

 ثالثًا: االنتماء والتىلذ:
 ا تلب ر رترتلدر   ب لدررت تد لوديوملر  نةد لبد لم داد لد  ة د ال  حل  د لهرلىكقد سلةد لد   ىد لهديل

رفددا لدين  ددتل   ىدد ل  رترددتلرت دهلةعدد ىالهجي بودد لو سدد لب حملةدد لودر سدد ة لودألرفدد الهتةد سلو ددرت لود    دد ءالود
ةددنلم ددادأه لوأم ددهلةددنلمأددمد  الو عدد الب  سوودد الل  تة  ددهلود سددج ةهلة هدد الهت دد ل هددرتل سدد  تل اأددهل
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 ن رتلشد رتسولب ألةد  لو د لد   ىد لدين  ديلهروهد الم د الهت  دالو درتلد   ىد ل درتدءلهت  دالدأل داهلم لدو  د ل
لع 9979مولدررتبن ل ررت  لة وم ال

 لرت دددهالوب ر ددد لل عدددة لسةة دددهلب أ و   ودددهل      ددد ءلدرفدددا لر  دددرتلد   ىددد ل رتردددتلهأس  ددد الب رددد دسلودرمونرت ددد
جت ههددد ال هدددرتلرك   ددد ءالوهددد دل رتردددتلدر مدةددد الردددت لدرفدددا لجتددد ولهددد ولد   ىددد لو  مةدددهلب يسدددحورو لد     ىوددد ل

هت  دداالو  ف ىددملةدد لو ددجلدسلأودد   لو فمددال لةسدد اة ه لهت دد ل فمددال لةسدد اة هالبدد ذ ال عدد سهته لةه دد لل
الشدد ىادالبدد  ى مدتلودرفيفدالب      ددهلهلدد الو مدرت لأا  دد الب ر رتد ددمل ل هدتول لس لدألذالودي دد   لىدنه 
لىكق وهلة لدآل ا نلدمنل ن  يلهروه  

 :Psychological Securityاألمن النفسي 
ومى ددد ملدرسددنرتدسلدي ضدددو ل لاودد لمرمددد ءلدر دد مللةنددد لم لد  عددالدإلسهددد ملوس سلهت  دد لدألةدددنلهتعددجلدال دددكمل
 ندد ولدية شددالهددرتلمأددتلم ددرتدالدألةددنلورددو لهت هدد ال اددتلبددتم  ل سدد  لهتعددجلدالىددنلدر ندد لىنددتلدرددتومالودألةددنلس

در دددد د يل وددددرتد الدر دددد دءللم دددرتدالدألةددددنلةعددددمرتلدألةددددنلدرنفسدددديل دسوة بدددد لوتوددددالب رعدددد رتسلودإلأسدددد نعلودألةددددن
الدألةددنلد    دد ىيل وددرت الدرب أ وندد لودرا  هدد لودر   دد لى ددتلديدداىللود هددملعراددالدألةددنباعددو لوىكق ددهل

ى دتدءلى دتلدردنف عالودألةدنلدرعاد  لودرفمدا ل ىدت لو درت لم لىرتدةدمل  س ود لوةدمول مدا عالودألةدنلود 
د ق  دددددددددد   ل تةدددددددددد سل لدرددددددددددت ملود دددددددددد اادسلةدددددددددد   ع لدألةددددددددددنلديدددددددددد  يل وددددددددددرت الديودددددددددد وع    لوهمدددددددددد د ل

 www.minshawi.comلع
دإل سد  لةد لدرةوئد لدحملوبد لبدهلةدنل دكملد دربدسلدرد لالدال د لودر رتدةدمللو نعألدألةدنلدرنفسديل  وجد لوف ىدم

لدرةوئو لود     ىو لودرسو  و لود ق      لدر لوحتال لدرفا  
ودألةنلدرنفسيلهرتلدرب أ ون لدرنفسو لمولد  ف  رو لوهرتلدألةنلدرعيف يلمولمةنلهتمل دا لى دتلأدتهالوهدرتل

وهددرتلحمدداولدرفددا لر ناوددالمةنددهالوودداوة ل  الوةددجللة دداىللر يفبدداالأ ردد ل مددرت ل وهدد لهشددة الدحل  دد سلةعدد رتل
لع 396رتل9989دحل   لهرلدألةنلدسوة ب الوتوا الب ا مهلدحمل  ظ لى تلدرةا ء ل أ ةتلتهاد ال

شددد رتسلدرفدددا لب اةدددملدآل دددا نلردددهلوأدددةه له ددد ولوم ددد ل   ة رت دددهلعلبأ دددهل9978و  ا دددهل ددد سودلىةدددتلدرسدددك ل 
رلد   ىددد لوم لرددددهل وسدال وهددد الوهأس  ددددهلب رسدددكة الو ددددتسهلشددد رتسولبدددد  بالبدددتفءالوشددد رتسولب     دددد ءله

عال لأدددد لذهتددددالحم ددددتلىةددددتل98رتل3119ودر هت ددددتلودرا ددددال أم ددددالىةددددتلدر بودددد ل  ددددو لد  و دددديال
 فسدو لضداوس  ال دكلبدتلر فدا لعلم لدرع رتسلب ألةنلأ   ل99رتل3113درظ هالدربو لوىةتولدرسوتلدرت ل 

دآل دددا نالوم لرت دددهلدرادددتسهلى دددتلدحلددد الهتددد ررتل ددد لبأ دددهلرت دددهلدرادددتسهلى دددتلم ل ددد لبأ دددهلحمةدددرتملةدددنل
ذررتل لذم أ وهل لدر  ملو لة ظد لديعداوى سلدرد لو د،لردهالهت د لم لدإل سد  ل فسدهل لدإلذم تلو   عمل

أ   لم ع الهرلدر ات الودحلا  لود     ءالوهذدلمأ لدرفا لبأ لهتمله ولدحل   سلةعدة  لرت دهال  دنلهد دل
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  دتلسع بد لمأدتلديحشدادسلديه د لى دتلورتد ادهالو دتتلدر مد لهذدلةد لمأد لبأ دهلةدجللةعدة ال إ دهل ادةمل
لةنل رتءلدر رتد الدر  ل ح  لر    م 

وقدددتلوةددد  نلة ددد،لدألةدددنلدرنفسددديلوة ددد الر  دددتدسنلدرفما ددد لدرددد ل ن  ددديلهروهددد لديفمددداو لدرددد  نلاعدددرتدل لهددد دل
م لدألةدددنلدرنفسددديل  دددالشددد رتسلدرفدددا لبأ دددهلحمةدددرتمللع Maslow, 1970ديفهدددرت  لوسمال ة  ددد رتل 

وة اةملةنلدآل دا نالوردهلةمد  لبودنه ل دتسولم لبوئ دهل دت ا لو و ولةدجللحمةبد ال عد ال وهد لبندتسهلد بدال
علبأ ددهلدرعةدد سل9979ع لوسنول ممحددتلدرعاب  دديال916رتل9987ودر هت ددتلودرا ددا ل حم ددرت لىبدد لأسدد ال
د  فدد ءلدرظددنلودرعددرتلةددنلدرددنف الومةددنلدرددنف ل ل سدد فمه لدحلدداالولود  دد اادسلدرنفسدديالو  ناددالبدد روا ل
درنفسديلهدرترتلعلهرلم لدألةنل9976 لسةة   لهروه  لومش سلورو لد رتل رتفلو لأم الوم لونهتلبآة هل لول

درعد رتسلب   د اادسلوضد   لدحل درتملى دتلدحل  د سلودراةةدد سالوىدت لورتقد لدحلاةد  لودأل بد س لومةد لىةددتل
عل  ى اددددددتلبأ ددددددهل  ددددددرتلدرفددددددا لةددددددنلدر ددددددرتوادسلودألتةدددددد سالوم ل ل  دددددد  ل9985رتل999 لدرددددددامحنلدر وسددددددرت 

در دادى سلودآل  لدرنفسددو الوم ل مددرت ل  رودد الةددنلد  ف دد  سلدر نوفدد لودحلدد  هالوم ل مددرت لودتادد الةددنل فسددهل
لسدضو الىنه  

 فروض الذراست:
للرتةنل كملىاىللدإلب سلدرنظا لدرس بالالمنل و ة ل اوىللدرتسد  لهت ر  

لورت تلةس رت  سلة ة  ن لةنلد     ءلربكملهت و لدر  ا ا ل-9
لورت تلةس رت  سلة ة  ن لةنلدألةنلدرنفسيلربكملهت و لدر  ا ا ل-3
لهن ولىكق لدسوة بوهل در لهأ   و الب لةس رت لد     ءلودألةنلدرنفسيلرتالبكملهت و لدر  ا ا ل-9
لدرنرتاعلر  ون لدرم و لر تسد   ل-اد و لر  ون ل در  الخي   لد     ءلب   كفلدي  جلدسلدرتالرت ل-4

 املنهج واإلجراءاث:
لد  يفت ل له ولدرتسد  لدينهالدررت فيلد سوة بيلدر  ل ك  لةرتضرتالدرتسد  لوة  جلد   

 عينت الذراست:
ل971ل–ذهتدرتسلل989هت ود لدر  دا ال لل–ب رةد الوب رةد لةدنلبدكمل  ة د لدينود لل959ب  الىون لدرتسد د ل

ل56 9ى ةدد الودرمددادفلة ودد س لل4 31 ددن  لس رت دد لى ددالل39ل–ل98ه دد تعلوادوأددالمى دد سه لةدد لبدد ل
لى ة ا 

 أدواث الذراست:
 – The Belongingness Scale Experienceمو ارتلةاودد نلد    دد ءل

Clinical Placement 
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 ,Tracy Levett – Jones et al درت  لون داو لل–قد  لب  د و هل وا سدتل  فندال

ىةدد سه لل94وق ةددالبةا ددهلوهىددتد ولر  دد لدر ابودد ل دد ةو لمسددجل لوهددرتلم دهلواا ددالذد ل  مددرت لةددنلل2009
وقدتلد دد نة لهد ولدأل دهلةددنلوقدتل د  لراودد نل دربهلدربددكملر نت دتلد    دد ءلألةد هتنلودتس ةه لدر   ددي ل

 لب  ى  دددددددد  لى ددددددددتل  دددددددد  ال سد دددددددد لSomers, 1999ةاودددددددد نلد    دددددددد ءلردددددددددل  ددددددددرتةجلنل
 Baumeister & Leary, 1995لوقتل و الدرةنرت ل لضرتءلم بود سلدردتى لد    د ىيل  

ودر كقدددد سلدرعيف ددددو لوواددددت الدردددد دس لوقددددتلبةددددالدياودددد نلهتجددددمءلةم ددددمليعدددداوالدرددددتهت رتسدولد دددد صلبدددددل
  لوقدددتلبلدر أهتدددتلةدددنل  ددد   لدرسدددومرتةة   لووادددو لدأل دهلد    ددد ءلب نت دددتلمسبددد ل9999  دددرتةجلنل

لءالدر  مل/لديتس  الد جلد ل/لدو    بوئ سلوهيرتلدر     الدأل تق 
درتسد دو الدر  داالوو مرت لدأل دهلةدنل دمء نلد دمءلدألومل عد ملدرةو  د سلدأل   دو لوهديل د  ة د الدرسدن ل

 لوقددتلق ةددالدرة أعدد لبإر دد ءلب ددالدرةو  دد سلديرت ددرت هل لدياودد نلدأل دد يل ظددادالعدرنددرتاالىددت لم دداد لدأل دداه
لتسد   لمة لد مءلدرع  ل وع  ملى تلدرةنرت لد    لب أل ده أل  لةجللةاوةب لسج   لدر

لوو م لدرةنرت لتكت لةمرت  سلس وس لرك    ءلوهيرت
ةعددد ىالدألةدددنلوذردددرتلب ر ادددت الود أدددةد لةدددنلرتلو عددد ملSelf – Esteemوادددت الدرددد دسلل-م

ال97لا96ال94ال93ال91ال9ال8ال7ال6ال4ال9ال9دآل دددا ن لومسقددد  لدرةندددرت لدرددد لو مددد لذردددرتلهددديل 
لع 94ال99ال39ال37ال35ال34ال39ال33ال39
وهدديلو مدد لديعدد ىالد م ودد لدردد لو ددربلىددنلد    دد ءلر ج  ىدد للConnectednessدر رتد ددملل-م

ال96ال95ال94ال99ال93ال8ال6ال9ودراةدددرتملودرعةددد سل وهددد  لومسقددد  لدرةندددرت لدرددد لو مددد لذردددرتلهددديرتل 
لع 94ال91ال39ال38ال36ال35ال34ال39ال33ال97
رتلوهيلو م لدر ف ىكسلدرنعب لودرس ةو لوذردرتلةدنل دكملSelf – Efficacyدر دسلل   رو ل-ج

دأل  دد ملدرنعددب لدرددد لوسدد يفت لهةدد ل ل ىددد لةدد ل سدد اة هلمول عددد البددهلدرفددا لو   اددد ولةددنلدآل ددا نلوهتددد ررتل
ال99ال98ال31ال93ال99ال6ال5ال3د    دد ءلمولد دد ج ب لرك   دد ء لومسقدد  لدرةنددرت لدردد لو مدد لذرددرتل 

لع 93ال99ال33
لوو   تلد   ج ب لى تلدأل دهلى تلةاو نلس  يلة تسجلوهيرت

ل5الأاوايل د   ا=4الأاوايلة رة ا=9المأو   ا=3ال   سدا=9ةجللأاوايلمت ة ا=
ودرةنددرت لةم رتبدد لببا ادد لهجي بودد لو دد ةو ل فددالروددملد  دد ج ب  لوهندد ولب ددالدرةنددرت لدردد ل س   دد لىمسددو ال

ل ق  ا ل91 ادلوبةوالد   ة سلأرتدللع لو س 91ال94ال33ال36وهيل 
لد     لدرسومرتةة  لأل دهلد     ءرت

 الثباث والصذق



 172 - 135رابطة األخصائيني النفسيني املصرية ص ص  1/19/9212 – 99/11املؤمتر اإلقليمي الثاين لعلم النفس 

 549 

 دا دالل49ق  لة   رتلد   ة سلدأل  و لب ر أهتتلةدنلتةد سلو دتدلدياود نلوذردرتلى دتلىوند لو مدرت لةدنل
يالوقدتل لوأس ملدر تدلببا ا لدر ن وملدر د ة 9 1أوللبلأس ملدرعة سلس  ةملمرف لهتاو ة خلوهت  ل

لم هاسلدرن   الةن  ة ه لةنلأوللدرعة سلودر تدلر ون لدرةنللدأل  ي 
 لأودددللق ةدددالدرة أعددد لPilot Sampleر اندد لم ودسلدرتسد ددد لبلد ددد يفتد لدر ونددد لد  دد بكىو ل
عل دا دالةدنلب ةد لهت ود لدر  دا ال  ة د لدينود ال61درع  و ل لدرتسد  لدحل رو لب   و سلىوند لد د بكالقرتدةهد ل 

واندد لم ودسلدرتسد دد لى وهدد الس دد،لدر ناددالةددنل ددكأو ه لرك دد يفتد ل لدرةوئدد لدر ابودد لىددنلبا ددال داىللب
لب ربادلدإلأ   و لديك    لوقتلد  يفتةالدر ون لد   بكىو لب اىلرتأس مل تقه لوتة   ل

لوةكءة ه لووضرتأه  در أهتتلةنل و ة لدرةنرت لل-م
لدر أهتتلةنلتة سلو تدلدأل ده ل-م
لعة سدرل-9

هىد  هلل–ببا ا لد   ةد سلل61و لدرتسد  لدحل رو لبلأس ملتة سلدياو نلى تلىون لد  بكىو لةاتدسه ل
ع لهت د ل178 1ة  ةدملد سوةد إلبد لةدا لدر بةودال د   ة سلبف  ملتةالةاتدسولسس لىعدال رتةد االوب د ل

ودد نلدرم ددي لبون دد لهتدد  لة  ةددملعليا79 1بلأسدد ملت بددالدياودد نلبرتد ددب لة  ةددملمرفدد الهتاو ةدد خل ة دد ل 
على ددتلدر ددرتدل لوتةدد سلد وسدد دلدرددتد  يلأوددللبل75 1علو 79 1عللو 79 1مرفدد ليمرت دد سلدياودد نل 

أسدددد ملد وسدددد دلدرددددتد  يلر  اودددد نلىددددنلبا ددددالأسدددد ملدسوةدددد إلدرتس دددد لى ددددتلدرفادددداهلب رتس دددد لدرم ودددد ل
لر  او ن لو  ءسلدرن   الهت آل رت

 (1جدول رقم )
 ى الفقرة بالدرجة على اتنختبار الكليارتباط الدرجة عل

لة  ةملد سوة إلسق لدرةنتلة  ةملد سوة إلسق لدرةنتلة  ةملد سوة إلسق لدرةنت
ل74 1ل35ل75 1ل99ل61 1ل9
ل96 1ل36ل57 1ل94ل63 1ل3
ل74 1ل37ل95 1ل95ل73 1ل9
ل95 1ل38ل98 1ل96ل84 1ل4
ل94 1ل39ل83 1ل97ل55 1ل5
ل97 1ل91ل96 1ل98ل66 1ل6
ل96 1ل99ل84 1ل99ل61 1ل7
ل94 1ل93ل59 1ل31ل88 1ل8
ل95 1ل99ل69 1ل39ل87 1ل9
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ل98 1ل94ل87 1ل33ل87 1ل91
للل78 1ل39ل58 1ل99
للل75 1ل34ل69 1ل93
وهد دل دتملى دتلم لل98 1رتلل59 1ةنلدرن د  الدرسد با لم لة د ةكسلد سوةد إلوادوأدالةد لبد لو كأ ل

لذول  ر لهأ   و  د   ة سل     لس  ةملتة سلةاوف ل
لValidityدر تدلل-3
لContent Validity تدلدحمل رت لر  او نلل-م

واددرت ل مدداهلهدد دلدرنددرتالةددنلدر ددتدلى ددتلدر ناددالةددنلم ل اددادسلدأل دهلومب   هدد لمتعددمل  ددكالحم ددرت لدوددد مل
 رتس د لومهتد هالوم له دلدر  عوملهرتلمتعومل   دالو   لذردرتله اد ود الاسد ملة  ةدملدسوة بد سلدألب د  لب

لدسوة إلدألب   ل و  لبونه لةنل  أو لم ا  درم و لرأل دهلةنلدرن أو الوأس ملة فرت  ل
لأس ملدسوة ب سلدألب   لدرعكت لياو نلد     ءلب رتس  لدرم و لرهرتل-9

بل لدرتسد دد لدحل رودد لأسدد ملدسوة بدد سلدألب دد  لدألسب دد لديمرت دد لياودد نلد    دد ءلةدد لدرتس دد لدرم ودد لىدددنل
ى ددتلل999 1ال768 1ال855 1أسدد ملد سوةدد إلبدد ل س دد لدرة ددتلودرتس دد لدرم ودد لوقددتلب  ددالبا ددال

للل19 1در رتدلالوهيلاو ه ل در لىنتلةس رتالدرت ر ل
 (9جدول رقم )

 معامالت ارتباطات األبعاد الفرعية مع الدرجة الكلية ملقياس اتننتماو
لة  ةملد سوة إلمب   لد     ء
ل*855 1لوات الدر دس
ل**768 1لدر رتد م
ل*996 1ل   رو لدر دس

ل15 1*ل در لىنتلةس رتالللللل19 1**ل در لىنتلةس رتال
  ةدد لةددنلد ددتوملدرسدد بالم لدألب دد  لدرفاىودد لياودد نلد    دد ءلودداوة لةدد ل س  ددهلدرم ودد لب سوة بدد سلبا  دد ل

  ددد،لم لهددد ولدمددد لل15 1ل–ل19 1او هددد لب ددد لةسددد رتالدرت رددد لدإلأ ددد  و لىندددتلل– ةرت ةددد علو رتها ددد ل
لدألب   ل  كالون  يلهرلةرتضرتالدأل دهالدم ل اال تدلدحمل رت لهل  

لأس ملدوس دلدألب   لدرعكت لياو نلد     ءل و  لبونه رتل-3
دألب ددد  لدرعكتددد لديمرت ددد لياوددد نلد    ددد ءل و ددد لبونهددد الو لدرتسد ددد لدحل روددد لبلأسددد ملة دددفرت  لدسوة بددد سل

لود توملدر  لل ة لذررترت
 (3دول رقم )ج
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 مصفوفة ارتباطات األبعاد الفرعية ملقياس اتننتماو
لدرتس  لدرم و لدرف  رو للدر رتد مللدر ات المب   لد     ء
لللل11 9لدر ات ا
للل11 9ل*459 1لدر رتد م
لل11 9ل**619 1ل**737 1لدرف  رو 

ل11 9ل*773 1ل**779 1ل*798 1لدرتس  لدرم و 
ل15 1*ل در لىنتلةس رتاللللل19 1**ل در لىنتلةس رتال

ةنلدي فرت  لدرس با ل  ع لم لدألب   لدرعكت لياو نلد     ءلواوة ل و  لبونه لب سوة ب سل رتها د لاو هد ل
عالدألةالدر  ل عجللهرلوف ىملهد ولدألب د  لومتاهد ل15 1عال 19 1ب  لةس رتالدرت ر لدإلأ   و لىنتل 

ل–لContentد  ة ددد الوهمددد دل  نادددال دددتدلدحمل دددرتاللب ةددد ديعدددةول لرت دددتل س ددد لد    ددد ءلردددتال
لدرتسد  الدألةالدر  ل وسالد  يفتدةهل لدرتسد  لدحل رو لب ب ئن   ياو نلد     ءلةرتضرتال

لTest of Extreme Groupsقتسهلدياو نلى تلدر  وومرتل معل
ب ةددد لد  ة ددد لىونددد للبلدر أهتدددتلةدددنل دددكأو لةاوددد نلد    ددد ءلديسددد يفت ل لدرتسد ددد لدحل روددد لر   وودددملبددد 

و سدددددددددد تلم عدددددددددد الب ر ددددددددددتدلدر  ووددددددددددم لل–درتسد دددددددددد الوهددددددددددرتلةدددددددددد ل  ددددددددددافلب ددددددددددتفلديا س دددددددددد لدربا ودددددددددد ل
Discriminatory Validityودأل ىنالأودللبلو د  لذردرتلب يا س د لبد لدو درتى  لدألى دتلل–ل

هددد لهتدددملةدددنه ل لواووددد لم ددداد لدر ونددد لد  ددد بكىو لدرسددد  لواووةددد الون تروددد الأسددد لدرتس ددد لدرم وددد لدرددد لأاا
 دددا داعالل96%لةدددنلدردددتس  سل وىدددت ه ل37د ددد ج ب هلى دددتل ادددادسلدياوددد نلهتمدددمالمثلبلد  وددد سلمى دددتل

 ددددا داعلوبله ددددادءلديا س دددد لبدددد لدو ددددرتى  لب  دددد يفتد لل96%لةددددنلدرددددتس  سل وىددددت ه لم عدددد الل37وم ىنل
داالوهدرتلىدت لق ودمل ل دا ل96الوذردرتلرمدرت لىدت لدأل داد ل لهتدملجم رتىد ل سد و لUو  دالل–د  ة سلةد  ل

ة ددد   الر  رتت  ددد سللUجيدددرتتلة دددهلد ددد يفتد لد  ةددد سلبددد سدلةدددة لهت   ةددد سل سعالب إلضددد   لرمدددرت لد  ةددد سل
لدر  جلهالدي ج  س لةنه لوةجللدي ج  س  لود توملدر  لل ة لذررترت
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 (4جدول رقم )
باستخدام اختبار  قدرة املقياس على التمييز بني مرتفعي ومنخفضي الدرجات على مقياس اتننتماو

 .Uويتين  –مان 
مب دددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ل

لد     ء
ة رت ددددددددددددددددددددددددد للدرفئ 

لدراو 
ةسدددددددددددددددددددددد رتال Zقو  ل U قو  لجم رتالدراو 

لدرت ر ل
ةاوف ددددددددددددددددددددددددددددديللدر ات ا

لدرتس  س
ل**ل395 4ل11 97ل11 975ل44 39

ةنيففعددددددددددددددددديل
لدرتس  س

ل11 959ل56 9

ةاوف ددددددددددددددددددددددددددددديللدر رتد م
لدرتس  س

ل**ل753 9ل11 39ل11 969ل69 93

ةنيففعددددددددددددددددديل
ل سدرتس 

ل11 965ل99 91

ةاوف ددددددددددددددددددددددددددددديللدرف  رو 
لدرتس  س

ل**ل645 4ل11 6ل11 986ل99 34

ةنيففعددددددددددددددددديل
لدرتس  س

ل11 943ل88 8

درتس دددددددددددددددددددددددددد ل
لدرم و 

ةاوف ددددددددددددددددددددددددددددديل
لدرتس  س

ل**ل898 4ل11 1ل11 993ل51 34

ةنيففعددددددددددددددددديل
لدرتس  س

ل11 996ل51 8

للل19 1**ل در لىنتلةس رتال
 Discriminatory   دددالب ر دددتدلدر  وودددم للعلم لةاوددد نل لد    ددد ءل 4 ةددد ل دددتوملسقددد ل 

Validityو رتضددد لذرددددرتلدرفددداودلدرتدردددد لهأ دددد  و البددد لةاوف دددديلدرددددتس  سلوةنيففعدددوه لى ددددتلدألب دددد  لل
لدرفاىو لودرتس  لدرم و لر  او نلدي هترتسالوذررتلر   لةاوف يلدرتس  س ل

ل جعلدر ن وملدر  ة يرتل
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 دد يفتد لدر ن وددملدر دد ة ي ل ددتفلدر  ددافلى ددتلدرةنددرت لبلدر أهتددتلةددنل ددتدلدياودد نل لدرتسد دد لدحل رودد لب 
در لواوة لبتس  لهتةجلهلة لب عه  لوقتلم فالدر ن ودملدر د ة يلرةندرت لةاود نلد    د ءلىدنلد د يفادجلتكتد ل

ل%علةنلدر ة  نلدرم ي لود تدوملدر  رو لورتض لذررتلب تلدر تو ا ل43ىرتدةملد  رتىةال 
 (5جدول رقم )

 ملقياس األمن النفسي التحليل العاملي لعوامل
لدر  ةملدرع رللدر  ةملدرع  لدر  ةملدألوم
لدر عة لسق لدرةنتللدر عة للسق لدرةنتلدر عة لسق لدرةنتل

مأددددددد لم لموفدددددددالةددددددد لل–ل9
لدآل ا نل لمتن ءلى  ي

مأدددددد لم لموفددددددالل–ل9ل68 1
ةدددد لدآل ددددا نل لمتندددد ءل

لى  ي 

ةدددددددددددنلديهددددددددددد لم لل–ل3ل99 1
لمش الب راةرتملتةك ي

ل51 1

تةك ددددددددددددددددددددديل ددددددددددددددددددددداو اللل–ل9
لهتعيف لهت ء

 لةمدددددددددددددددددددددددددددد  لل–ل94ل54 1
 سد دددددددددددددد لمأدددددددددددددد لم ل

لمهترت لةا  

مبدددددددد ملق دددددددد سالل–ل5ل97 1
 هددددددت ل لةسددددددد ىتهل
دربدددددددددددددددددددكملد دددددددددددددددددددت ل

لر ةأو ل   

ل53 1

تةك دددددددديل  ددددددددرب لىددددددددنلل–ل4
ةسددددد ىت لىندددددتة ل عددددد او ل

لبأ المأ  جلهروه 

مشد الب ر فدد ه لل–ل97ل65 1
لة لتةك ي 

مىدددددددددددددددددددددددددددددددددددددداىللل–ل99ل49 1
ةسدددددددد ىت لرمةك دددددددديال
أدددد لورددددرتلملل ب ةرتهدددد ل

لةا 

ل69 1

مشددددددددد الب ردددددددددتى لةدددددددددنلل–ل7
لتةك يلىنتة لدأ  جلهروه 

ىنددددددتة لم دددددداجلل–ل39ل79 1
ةددددددددد لتةك ددددددددديلمشددددددددد ال

لب رةأو  

مبدددد ملق دددد سالل–ل98ل99 1
 هددت لىنددتة لموةدد  مل
دألةددددد هتنلةددددد لتةك ددددديل

لبأ لبا ا  

ل49 1

مأددددددددددددددددددددد لتةك ددددددددددددددددددددديلل–ل9
 لديرت ددددددرت  نلة دددددديل لةمدددددد 

ل سد   

دإلأسدددددددددددد نل لل–ل34ل69 1
 مءلةنلدألشو ءل لهرتل
مأدددددددددتلدألشدددددددددو ءلدرددددددددد ل
مأددددددددددددددددد لم لومدددددددددددددددددرت ل
ةرت دددددددددددرت هل لديمددددددددددد  ل

لدي رتد تل وه 

م ددددددددددددددددد ل ىددددددددددددددددد لل–ل99ل99 1
لرمةك ي

ل65 1
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مأددددددددد لبددددددددد ر نومل لل–ل91
لةم  ل سد  

م ىددددددددددددددددددددددددددددددددددتلهرلل–ل8ل65 1
دين  ددة سلد     ىودد ل
 دددد سجلةمدددد  ل سد دددد ل

لة لتةك ي 

  دون لمب  لل–ل31ل63 1
لتةك يل 

ل79 1

 لةمددددددددد  ل سد ددددددددد لل–ل94
لمأ لم لمهترت لةا   

م عدد لرمةك دديلل–ل99ل67 1
 لديعدددد سهت لر  ددددتدءلمول

لدر ع ء 

تةك يل  ا رت لل–ل99ل64 1
لم المقتسه  

ل68 1

مشدددد الب ر فدددد ه لةدددد لل–ل97
لتةك يل 

هندددددددد ولم دددددددداد لل–ل95لل57 1
ةددددنلتةك دددديل عددددةهترت ل
ة دددددددديل لدراددددددددو لدردددددددد ل

لموةن ه  

مب ددددددددددد لةدددددددددددنلل–ل93ل44 1
تةك دددددددددددددديلديسدددددددددددددد ىتهل
لىنتة لمأ  جلهروه  

ل66 1

تةك دددددددددددديل اة ددددددددددددرت الل–ل39
لرعيف ي 

 ب دددددددددد لةددددددددددالل–ل96ل69 1
تةك دددددددددددددددديلمسد دددددددددددددددديلمول
  أ ددددددددددد و لمسد ددددددددددديل ل
مةدددددددرتسلخم  فددددددد ل   ددددددد ل

ل   ل

مسالةمدددددددددددددددددددددددددددد  لل–ل6ل61 1
 سد ددددددددددددددددد لهت مددددددددددددددددد  ل
 سددددددددددددددددددد ىت لى دددددددددددددددددددتل
لدإلأس نلب      ء 

ل99 1

ىنددددددددتة لم دددددددداجلةدددددددد لل–ل39
لالب رةأو  تةك يلمش 

هندددددددد ولب ددددددددالل–ل35ل65 1
دأل ددددددداد لةدددددددنلتةك ددددددديل
مشدددددددددددددددددد الب ررتد دددددددددددددددددد ل

لرمرته  

م ددددهلةددددنلديهدددد لل–ل93ل59 1
للم لشدديف لةدد لةددنل
تةك دددديل  ددددافلودددد س خل
لةرترت لببا ا لة  

ل99 1

دإلأسدددددددد نل ل ددددددددمءلل–ل34
ةدددددددنلدألشدددددددو ءل لهدددددددرتلمأدددددددتل
دألشدددددددددددو ءلدرددددددددددد لمأددددددددددد لم ل
ومددددددرت لةرت ددددددرت هل لديمدددددد  ل

لدي رتد تل وه ل

أددددددددددددددددددددددددددد لم لمل–ل36ل44 1
مأددددددددددددددددددددد ف لاوددددددددددددددددددددد  ل
درعيف ددددددددددددو لرنفسدددددددددددديل
ب ودددددددددددتدالىدددددددددددنلةمددددددددددد  ل

ل سد   

 لمأددددددددددددددددددددددددددددد لل–ل33ل93 1
ب رادأددد لىندددتة لمذهددد ل
هرلدين  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة سل
د     ىودددددددد لد   دددددددد ل

لبمةك ي 

ل-
ل99 1

 ةددددتولللم لتةك دددديلل–ل37
ل ل سد  ل ةرت ا 

مأددددددددددددددددددددددددددد لم لل–ل38ل56 1
  دددددددافلتةك ددددددديلم دددددددال
مى ددددددددددال دددددددددد لىنددددددددددتة ل
 ل ب ةدددرت لةدددالم لمن 

للل69 1
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ى دددددددددددملهلددددددددددد لمولهلدددددددددد ل
لأل اه 

مأدددددددددد لم لمورتد ددددددددددتلل–ل99
ل لةم  لدر  لم سنل وهل ل

 كأددددددددددددددددددددددددددددددددددد لل–ل39ل69 1
تةك دددددديلم ددددددالمو ودددددد ل
ىددددددددددددددددددنلديعدددددددددددددددددد سهت ل ل
دين  ددة سلد     ىودد ل
ىندددددددتة ل ب ةدددددددرت لةدددددددال

لدحلعرتس 

للل61 1

م ىددددددتلهرلدين  ددددددة سلل–ل8
د     ىوددددددد ل ددددددد سجلةمددددددد  ل

ل سد  لة لتةك ي 

ولهن ولودأدتلمل–ل91ل99 1
مهتعددددددددددالةددددددددددنلتةك دددددددددديل

ل عارت ليب 

للل79 1

 ب دددد لةددددالتةك دددديلل–ل96
نسد ددددددديلمول  أ ددددددد و لنسد ددددددديل
ل لمةرتسلخم  ف ل    ل   

ل43 1
ل

للدحلا ددددددددددددددد ل لل–ل94
م لمش سولدإلأة بد سل
درد ل رتد ههد لةد لمأدتل
لتةك يلى تلدألقم 

للللل47 1

هندددد ولب ددددالدأل دددداد لل–ل35
ةددنلتةك دديلمشدد الب ررتد دد ل

لرمرته ل 

مبدددد ملق دددد سالل–ل98ل49 1
 هددت لىنددتة لموةدد  مل
دألةددددد هتنلةددددد لتةك ددددديل

لبأ لبا ا ل 

للل95 1

 كأدددددد لتةك دددددديلم ددددددالل39
مو ودددددددددد لىددددددددددنلديعدددددددددد سهت ل ل
دين  ددددددددددددددددة سلد     ىودددددددددددددددد ل
لىنتة ل ب ةرت لةالدحلعرتس 

مسالةمددددددددددددددددددددددددددددد  لل–ل6ل93 1
 سد ددددددددددددددددد لهت مددددددددددددددددد  ل
 سددددددددددددددددددددد ىت لى دددددددددددددددددددددتل
لدإلأس نلب      ءل 

للل99 1

للدحلا دددددددددددددددددددددددددد ل لم لل–ل94
أة بدددددددد سلدردددددددد لمشدددددددد سولدإل

ورتد ههدددد لةدددد لمأددددتلتةك دددديل
لى تلدألقم ل

م ددددهلةددددنلديهدددد لل–ل93ل94 1
للم لشددديف لةددد لةدددنل
تةك دددديل  ددددافلودددد س خل
لةرترت لببا ا لة  

للل39 1

للل74 1 لمأددددددددددددددددددددددددددددد لل–ل33ل94 1مسالةمدددددددددد  ل سد دددددددددد للل–ل6
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هت مدددددددد  ل سدددددددد ىت لى ددددددددتل
لدإلأس نلب      ء 

ب رادأددد لىندددتة لمذهددد ل
هرلدين  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة سل
د     ىودددددددد لد   ددددددددد ل

لك ي بمة
م دددهلةدددنلديهددد لللم لل–ل93

شددددددديف لةددددددد لةدددددددنلتةك ددددددديل
  دافلودد س خلةرتردت لببا ادد ل

لة ل 

ل-
ل37 1

لللل

 لمأدددددددددد لب رادأدددددددددد لل–ل33
ىندتة لمذهدد لهرلدين  ددة سل
د     ىودددددددددددددددددددددد لد   دددددددددددددددددددددد ل

لبمةك ي 

للللل48 1

ل7 5ل6 8ل7 39لدر ة  ن
نلدر ةدد  نلدرم دديالووعددة الى وددهل%علةددل7 39بفندد لد ددتوملدرسدد بالذمددتلم لدر  ةددملدألوملم دد رتى ل 

لبنتدا لوالمنلم ل ب الى تله دلدر  ةمل لدر ات ال  لل39
ل31%علةنلدر ة  نلدرم ي لووعة الى ودهل6 8هت  ل  ع لةنلذدسلد توملم لدر  ةملدرع  لد  رتى ل 

ل  ل رتد م لدردر  ةمبنتدا لوالمنلم ل ب الى تله دل
ل99%علةدنلدر ةد  نلدرم دي لووعدة الى ودهل7 5د د رتى ل لودوع لةنلد توملدرس بالم لدر  ةملدرع رل

ل  درف  رو لل بنتدا لوالمنلم ل ب الى يله دلدرة تل
ةددددنل ددددكملدرن دددد  ال سدددد بو لد ى  دددد  لى ددددتلةاودددد نلد    دددد ءلر    ددددهلب   دددد   لدرسددددومرتةة  لد وددددتهل

لر  او ن ل
 ثانياً ا مقياس الشعور باألمن النفسي. 

 لوقدد  لبإىددتد ه لر ةوئدد لدر ابودد لهتددملةددنل هددتلدرددترو لو دد سودلىةددتلMaslowوهددرتلةددنلهىددتد ل لة  دد رتل
لع 9999درسك لو ىيلحم رت لوىةتلدر م ملىةتلدرامحنلدرف  ل 

أوددللدرنسدديف لدأل دد و لةددنلهىددتد ل لة  دد رتل لراودد نل س دد لدرسددكة لدرنفسددو لر فددا  ل  مددرت لدياودد نلةددنل
ةددنلوبةواددهالوم عدد الالمددنلوبةواددهل ا  دد المولىةدد سهالوقددتل دد  لدياودد نلاوددلل دد  منلديفنددرتصلذدوددهلل75

 قددد  ال لدي رت ددد لربدددكملد  ة ددد  لو ددد  لو دددنو لل91ا ىوددد  لأودددللوسددد  ادلدإل  بددد لى دددتلدياوددد نل
 ادددادسلدياوددد نل لدجتددد ول س ددد لدألةدددنلدرنفسددديلم لم ل س ددد سلدر  روددد ل لهددد دلدياوددد نلودددتملى دددتلىدددت ل

ديفنرتصلودر م ل دنو  لهد دلوو بديلدردتس  سلدر  رود لدرسكة لدرنفسو لوىت لدرب أ ون لدرنفسو لرتال
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المبدتدالل3ال د  سدال=لل9المأو  د ال=ل4   ج ب سلديفنرتصلى تلهتملىة سهلةدنلىةد سدسلدياود نل  د  د ال=ل
لع 9=ل

ل37الل36الل35الل31الل97الل95الل99الل93الل6الل4الل3الل9وذردددرتلب  ددد عن ءلدر ةددد سدسلدر  روددد ل 
الل59الل58الل57الل56الل53الل49الل48الل45الل49الل41الل97الل94الل99الل91الل38ال
لعل إ لو نونه ل   لب رتسهلىمسو  ل73الل79الل67الل65الل63

و  مرت لةاو نلدألةنلدرنفسديلةدنلسسد لمب د  لوهديلرتلدرا داالدرب أ وند الدر فد نملالدرنفسديالدرعاد الدرعاد ل
ل لدر كق سلد     ىو  ل

ال93ال95ال55ال39ال69ال66ال98ال64ال69ال39ال49ال33ال61ووعددد ملدرةندددرت لمسقددد  ل لدرا دددارت
لع 9ال47ال59ال51ال98

لع96ال97ال49ال45ال63ال54ال49ال44ال68ال53 لدرب أ ون رت
لع9الل91ال79ال58ال65ال99ال93ال73ال57 لدرنفسيرتدر ف نمل
لع64ال38ال56ال43ال67ال34ال71ال99ال47ال35درعا لرتل 

لع3ال4الل99الل94الل99الل31الل8 لدرعا ل لدر كق سلد     ىو لرت
  املقياش:ثباث 

ع لوة  ةدملد وسد دلدردتد  يلأودلل94 1ق  ل هتلدرترو لون او لاس ملدرعة سلببا اد لمرفد لهتاو ةد خل 
عل978 1علوددةدواللةدد لبدد لم دد القو دد ل 15 1و ددتلم لة دد ةكسلد سوةدد إل دردد لهأ دد  و الىنددتلةسدد رتال 

لاو ن لهت  ل تملى تل تقه لعل حهتتلتة سلدي651 1ومهتربلقو  ل 
وهدرتلل89 1و لدرتسد  لدحل رو لبلد  يفادجلة  ةملدرعة سلبرتد ب لهتاو ة خلمرف لأودللب د لة  ةدملدرعةد سل

لة  ةملتة سل وتل فيلبأةادىللدرتسد   ل
 صذق املقياش : 

بلعلياوددد نلدألةدددنلدرنفسدددي ل9999ب إلضددد   لهرله دددادءدسلدر دددتدلدرددد لقددد  ل ددد ل هدددتلدردددترو لون ددداو ل 
در أهتتلةنل تدلدياو نلب   يفتد لدر ن ودملدر د ة يل لدرتسد د لدحل رود  ل دتفلدر  دافلى دتلدرةندرت لدرد ل
ودداوة لبتس دد لهتةددجلهلةدد لب عدده  لوقددتلم ددفالدر ن وددملدر دد ة يلرةنددرت لةاودد نلدألةددنلدرنفسدديلىددنلد دد يفادجل

لذررتلب تلدر تو ا ل%علةنلدر ة  نلدرم ي لود تدوملدر  رو لورتض لل41 96سس لىرتدةملد  رتىةال 
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 (6جدول رقم )
 التحليل العاملي لعوامل ملقياس األمن النفسي

 العامل اخلامس العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاين العامل األول
رقمممممممممممممممم  التشبع رقم البند

 البند
رقمممممممممممممممم  التشبع

 البند
رقمممممممممممممممم  التشبع

 البند
رقمممممممممممممممم  التشبع

 البند
 التشبع

ل699 1ل8ل793 1ل35ل679 1ل57ل679 1ل53ل668 1ل61
ل539 1ل31ل597 1ل47ل678 1ل73ل648 1ل68ل651 1ل33
ل595 1ل99ل539 1ل99ل696 1ل93ل647 1ل-ل44ل693 1ل49
ل515 1ل94ل595 1ل71ل517 1ل99ل619 1ل49ل691 1ل39
ل488 1ل99ل485 1ل34ل499 1ل65ل699 1ل54ل595 1ل69
ل463 1ل4ل465 1ل67ل491 1ل58ل613 1ل63ل565 1ل64
ل491 1ل3ل456 1ل43ل467 1ل79ل567 1ل45ل574 1ل98
للل434 1ل56ل456 1ل91ل599 1ل49ل596 1ل66
للل414 1ل38ل493 1ل9ل599 1ل97ل599 1ل69
للل419 1ل64للل459 1ل-ل96ل597 1ل39
للللللللل599 1ل55
للللللللل519 1ل95
للللللللل515 1ل93
للللللللل519 1ل98
للللللللل441 1ل51
للللللللل439 1ل59
للللللللل491 1ل47
للللللللل496 1ل9

ل97 4ل99 5ل91 6ل47 7ل65 99ل سة لدر ة  ن
%علةدنلدر ةد  نلدرم ديالووعدة الى ودهل65 99بفن لد توملدرس بالذمتلم لدر  ةملدألوملد د رتىةال 

لىة سه لوالمنلم ل ب الى تله دلدر  ةمل لدرا ال  لل98
%علةدنلدر ةد  نلدرم دي لووعدة الى ودهلل47 7 د رتى ل هت  ل  ع لةدنلذدسلد دتوملم لدر  ةدملدرعد  لد

لبنرت  لوالمنلم ل ب الى تله دلدر  ةمل لدرب أ ون ل  ل91
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%علةددنلدر ةدد  نلدرم ددي لووعددة الى وددهلل91 6ودوعدد لةددنلد ددتوملدرسدد بالم لدر  ةددملدرع رددللم دد رتى ل 
لبنرت  لوالمنلم ل ب الى تله دلدرة تل لدر ف نملدرنفسيل  لل9

%علةدددددنلدر ةددددد  نلدرم دددددي ل99 5سددددد بالم عددددد الذمدددددتلم لدر  ةدددددملد ددددد ة لد ددددد رتى ل وبفنددددد لد دددددتوملدر
لبنرت  لوالمنلم ل ب الى تله دلدرة تل لدرعا ل  لل91ووعة الى وهل

بندرت الوالمدنلل7%علةدنلدر ةد  نلدرم دي لووعدة الى ودهلل97 4هت  لموع لم لدر  ةملد  ة لد  رتى ل 
ل    ىو ل ل م ل ب الى تله دلدرة تل لدرعا ل لدر كق سلد 

لةنل كملدرن   الدرس با لالمنلد ى    لى تلدياو نلر    هلب      لدرسومرتةة  لد وتهلر  او ن ل
ل    الدرفاىللدألومرتل

ل لورت تلةس رت  سلة ة  ن لد     ءلربكملهت و لدر  ا ال ل
لود توملدر  لل رتض لةس رتالد     ءلرتالدربكملو ا الرةنرت لةاو نلد     ء ل

 (7جدول رقم )
 مستو. اتننتماو لد. طالب كلية التمريض

لدرنسة لديئرت  لد رمادفلدي و س لدي رت  لىت لدرةنرت لمب   لد     ء
ل97 86ل69 5ل33 91ل39لوات الدر دس
ل95 76ل9ل7 41ل31لدر رتد م

ل98 76ل87 99ل49 96ل99ل   رو لدر دس
ل64 81ل4 36ل9 915ل94لدرتس  لدرم و 
 ددتوملدرسدد بالواوودد لدرددرتت لدرنسددالليسدد رتالد    دد ءلرددتالبددكملهت ودد لدر  ددا ال ل  ة دد ل  عدد لةددنلد

%ع لمثل دد ءل97 86دينود  لوهتد  لدرةوودد لهت ر د لرتل د ءل لدرةوودد لدألومل لوادت الدرد دسل لبددرتت ل سدالل 
 رتد دددمل ل%ع لو ددد ءل لدرةووددد لدرع ردددلل لدرل98 76 لدرةووددد لدرعددد  ل ل   روددد لدرددد دسل لبدددرتت ل سدددالل 

ل%ع للل95 76برتت ل سالل 
علبد رمادفلة ود س ل9 915وة ل    الدرتسد  لم لدي رت  لدحلس يبلدر   لرك    ءلردتالدربدكملقدتلب د ل 

ل%ع لوه دل  ربلىنلةس رتالةاوف لةنلد     ء 64 81علس تملى  ل 4 36قرتدةهل 
لوالمنلوفسجلله ولدرن   ال و  ل  يلرتل

 لهرلم لدرعدديف لجيدد لم ل مددرت للMaslow, 1986مشدد سل لة  دد رتلب رنسددة ل لر اددت الدردد دسل ل
رت هل ربهلد     ءلودراةرتملهتعاوسهلرةتد  لون و لوات الدر دسالو  افل لوات الدرد دسل لبأ دهلجم رتىد لةدنل
دي  ادددتدسلدرفبا ددد لودرادددو لود جت هددد سلدي   اددد لودلللدددالةدددنل دددكملدر ف ىدددملةددد لدرةوئددد لدرددد ل  دددال دددرتسهل

و عدد ملواددت الدردد دسلدإلجيدد يبلدأددةد للself – Image. (Bandura, 1997)دردد دسل
درد دسلودرعاد لبدد رنف لوقةدرتملدردد دس لووادت الدردد دسلدرسد اللةداد فلرم  دد لدرتو ود لوةعدد ىالىدت لد ددتدسهل
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 لوقدددتلم هددداسل  ددد  الدرتسد ددد لدحل روددد لم لوادددت الدرددد دسل(Burns,1979)وقةدددرتملدرددد دسلدرعددد و  ل
 لى ددتلةاودد نلد    دد ءلودردد لد  ربوهدد ل لضددرتءلو دد ةك  لةدد لتةك هدد  لةاوفدد لوذرددرتلةددنل ددكمل س دد  

وذهتاودلم  لملل اأ ل  لةنلتةك ه ل إ له دلة رة الة ل ح  لهرل درتسهلذدسلضد وف  لوم د ل  دربو لىدنل
نسد ه لةنل كملوف ىك  لةد لتةك هد  لوهد دل رتضد لم لدر  دجلدسل لوادت الدرد دسلالمدنلم ل سد يفتةهلل

ل ات القتس  لى تلدهت س ملد ربهلأ ل  رترتلرت ه لدإلأس نلب      ء لهت نرتلر
 لر  ف ىددمللHagerty; et al , 1993مةدد لب رنسددة لر  رتد ددم ل إ ددهلوة دد الرنظا دد ل لهدد  جل ل

دإل سدد  ال ددإ لدر رتد ددمل ددتتلىنددتة ل ددت ملدرعدديف ل لىكقدد ل   ردد لةدد لشدديف لن ددالبأ دد رتمل رترددتل
 ه لو فالدرا ا لو ربهلدرفدا لب ر رتد دملو   دتلى دتلديدتالدرد  ل مدرت ل ودهلرت هلدإلأس نلب رادأ لودرا 

رددددتالدألشدددديف صل ددددربهلد    دددد ءلوةعدددد سهت لدر  ةدددد ل لدآلسدءلودألهددددتدفلودراددددو لدرعيف ددددو لوديهنودددد  لو ل
درتسد دد لدحل رودد لو دد لربددكملهأس  دده لب ر رتد ددملبأ ددهل ددم د لىنددتة ل اددرت لتةكنهدد لدرسدد بارت لهلدد ل ل

 الةددنلموقد   لر مو ددته لبدد  ربهل لدودد ملو ى هد  لوقددتل سددالدربدكملهدد دلدرسدديف ءلدربددكيبلدرتسد د لب عدد
وديهالبأ لتةكءه ل   قرت لورت ه لقدو لوهد دلةد ل اتسو دهلهلد  لوقدتلو دفرتدلهد ولدر كقد سلبدأ لهلد ل وسدال

لأاواو الهترتض لمة  لهل  لوم لة ل ع او لبهلهرتلدإلأس نلب ر ف ىملودألة   ل
رت ل ل   رودد لدردد دسل ل اددتلبلةن قعدد هلهتعددجلدال لم بودد سلى دد لد    دد الوى دد لدرددنف لىنددتة ل عددالمةدد لةفهدد

ةفهرت لدرتد  و لو ل ظا  سلدر     لوو افل ل   رو لدر دسل لبأ  لدإل سدولدحلسيلراتسهلدرعيف لبأ هلردهل
 لمولم دءلةهدد  لالوهدديلدرعادد لديتسهتدد لردد   (Kear, 2000) وسلةددحتال لدردد نم لبدد ألةرتسلو    جهدد  ل

 لودأل ددداد لدرددد  نلردددت ه ل(Jeffreys, 2004)ة وندد لمولةهددد سدسلضددداوس  لر رت دددرتملهلددتفلحمدددت  ل
   رودددد لذدسلةاوف دددد ل   اددددتو لم لرددددت ه لدراددددتسهلى ددددتلدررت ددددرتملألهددددتد ه لوو ة هدددد لب ددددافلدرنظددددالىدددددنل

  وجد لر فعدمل إ د لدر  رتب سلدر ل ا ب رت   لوى تلدرناوالةنلذررتل إ لدي  اتدسلدر او  لودر ل  جدال
رددد ررتلو  دددربل   روددد لدرددد دسلل(Bandura, 1997)و دددرتدلدرفدددا لىدددنلديعددد باهلر رت دددرتملألهتد ددده ل

  ن ةومود ل لبةو  هدد لوهدديلة ددأتاهل ددرتدءلب إلجيدد ملمولدرسد  لبدد رظاوفلدرةوئودد لدحملوبدد  لو   رودد لدردد دسلهلدد ل
بسد    لدرعيف دو لو دربد  لدرسد با للم و ل    لرتالدربكمل لدرتسد  لدحل رو لوذمدتلم د لودأتاسلبادرته

بدمةك ه لو س د لد   د  ه لر  مد  لدي رتد دت نل وده لوةع هد لةعدمل لوادت الدرد دسل ل دإ ل   رود لدرد دسلوددحتال
وو أتالستالة ل ع البهلدأل اد لةنلد    ء لودربكملدر  نلردت ه ل س د لةاوف د لةدنل   رود لدرد دسلردت ه ل

لتةك ه لو لدهت س مل اصلدر     للتا لهتةجلهلوقتسهلى تلدر ف ىملة 
وواالدرة أع   لةنل كملد  اا ه  لررت ه سلدرنظالدر لبلىاضه لأرتملد    د ءلودحل  د الم لديفهدرتة ل
 ل فةق  لب رنسدة لر  سد  ال مك د ل  دربلىدنلأ  د لدإل سد  لدرتد  ود لب   دتة جلةد لدآل دا نلودر   ةدمل

ىو لودررتأتهلو ةنللىنلوف ىمل عة له ولدحل   لردتالدرفدا  ل هند ولة ه  لهتك  ل ا الدر مر لد     
أ  ودد لو ب دد لد    دد ءلرفئدد لة وندد لمولجم  دد لوحمددو لب دوددهلم دد الهتدد  لهدد دلدو  دد لمولديا  ودد لد     ىودد ال
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 درتدءلهتدد  لةتس دد لمولأمبد المولةسددجتدالمولم دداهالوهدد ولدحل  د ل ل دد  لهشددة ىه لس دمملىددنلدآل ددا نال مددمل
ل  جلآل ال ن  يلرهلروس  الب ر رتد ملودحلو ه  ا ل 

ود     ءل   ىد لة وند ل ل  دالذوبد  لمولضدو الشيف دو لدرفدا الود د اكرو هالبدملى دتلدر مد لةدنلذردرتل
 إ لد     ءل   ى لة ل م تلةدنلمت  درتلوقدرتهلهد ولد   ىد الو م دتلدرفدا لمةند الومة  د الود د اك الو ا دملةدنل

ل  لروع الم هل مءلةنلهتم لأتهلورتواوال  رفا لا 
هت دد ل  عدد لم لدحل  دد لهرلدإلشددة االمولهشددة الدحل  دد سلرددتالدرفددا ل لوقددالةةمددالةددنلأو وددهالو  ددو  ل
دحل   سلدرةورتررت و لدر لوعمملدياوممدسلدألورلحلو وهلوم  نلدحلف ظلى دتلو درت و لوم لسهتد  ملدحل  د سل

 لوم لهن ولىكقد سل  ن ةومود لبد لدإلشدة الود    د ءالود     ءلة تس  ل لد وس ا لة نرتى ل لةمرت    
      دد ءل ددح  لهرلهشددة الدحل  دد سالوهشددة الدحل  دد سل ددح  لهرلدراضدد لودألةددنالو دد ل  ددمتد لد    دد ء ل
وم لدحل   سلود     ءلةس  اهلة جت هلق    لى دتلد د  ادسلدإلشدة االمةد لىدت لدإلشدة الدين  د ل ودح  ل

 دد ءلوسسدد لهرللددرتلدأل   ودد لودرفا  دد لوسددرتملدر ف ىددملودر ددتدق سلوديعدد سهت  لوم لد    دد ءلهرلورتقدد للددرتلد   
 عددة لأ  دد سلدرفددا لو  دداللأ  دد سلدو  دد  لوم لد    دد ءل ددح  لهرلد سوة بدد سلهت ر عددرت  ل لد   ىدد ال

 ل ددح  لهرللوومددرت نلدر ددتدق سلودر ج دد لودر    ددرتلو  ددو  لىنددتلدألتةدد سالود ر ددمد لب يع رودد سلورمندده
در ب بالدر   لب لدرفا لوقتسوهلى تلدإلبتدالودر برت االو رت الر  ج   لد سوا ءلودر برتسلب وتدالىنلد   دكدل
ود  ددرت  لوم لد    دد ءلرا ددا نل   ددملى ددتل فددالدر ددرتوادسلد  ف  رودد لدردد لو ددة لدرفددا لىنددتة ل ن ددمملمول

لوو اللدرنفسيلةنل كملد     هلرا ا ن ل نأالىنلد   ى  لوم لدرفا لدين  يل ع الب  سل
وهدد دلةدد لمشدد سلهروددهل لم ا ددرتل دداو ل لبددأ لو ددرت لدإل سدد  لرم ددهلىددت لةددنلدحل  دد سلدإل سدد  و ل   ددتسه ل

لع لل9979دحل   لهرلد     ء ل هرتملورنتت ال
 الفرض الثاينا

ل لورت تلةس رت  سلة ة  ن لرألةنلدرنفسيلربكملهت و لدر  ا ال ل
ل رتض لةس رتالدألةنلدرنفسيلرتالدربكملو ا الرةنرت لةاو نلدألةنلدرنفسي لود توملدر  لل

 (8جدول رقم )
 مستو. األمن النفسي لد. طالب كلية التمريض

لدرنسة لديئرت  للد رمادفلدي و س للدي رت  للىت لدرةنرت للمب   لدألةنلدرنفسيل
ل%99 65ل66 7ل97 54ل98لدرا ال

ل%لل97 83ل98 6ل95 95ل91لدرب أ ون ل
ل%لل95 79ل994 8ل117 99ل9لدر ف نم
ل%لل99 71ل94 5ل95 96ل91لدرعا ل
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ل%لل99 66ل835 4ل765 36ل7لدرعا ل لدر كق سلد     ىو ل
ل%لل71 78ل58 93ل73 89ل75لدرتس  لدرم و ل

  ع لةنلد توملدرس بالواوو لدررتت لدرنسالليس رتالدألةنلرتالبكملهت ود لدر  دا ال ل  ة د لدينود  ل
%ع لمثل د ءل لدرةوود ل97 83  لدرةوو لهت ر  لرتل  ءل لدرةوو لدألومل لدرب أ وند ل لبدرتت ل سدالل وهت

%عل99 71%ع لو  ءل لدرةوو لدرع ردلل لدرعاد ل لبدرتت ل سدالل 95 79درع  ل لدر ف نمل لبرتت ل سالل 
ع لو دددد ءل لدرةوودددد ل%99 66و ددد ءل لدرةوودددد لدرادبدددد ل لدرعادددد ل لدر كقدددد لد     ىوددد ل لبددددرتت ل سددددالل 

ل%ع لل99 65د  ة لودأل جلل لدرا ال لبرتت ل سالل 
عل73 89وةدد ل  دد  الدرتسد دد لم لدي رت دد لدحلسدد يبلدر دد  ليسدد رتالدألةددنلدرنفسدديلرددتالدربددكملقددتلب دد ل 

%ع لوهدد دل  ددربلىددنلةسدد رتالةاوفدد لةددنلدألةددنل71 78علة ددتملىدد  ل 58 93بدد رمادفلة ودد س لقرتدةددهل 
لدرنفسي ل

فسدداولم لدرسدد رتولدإل سدد  ل  ددتلةددنلحمددت دسلدألةددنلدرنفسدديلر فددا ل هددرتلحم دد  لر  ف ىددملبدد لور ددملذرددرتل 
بةو  لدرفا لوديرتق لدر  ل رت تلبهال  ألةنل ظهال  وج لر  ف ىملبد لدردتود  لدرتد  ود لودردتود  لد  س ود ل

 لورددالل لم لدر ددن لدردد ل ددأ ل لةاددتة ه لدرعدد رتسلب رب أ وندد لودألةددنلدرنفسددي لوهدد دل حهتددتولةدد لمشدد سلهروددهل
درنفسدددو لدإلجي بوددد لهددديلدأل ددد نل لبنددد ءلدألةدددنلودرب أ ونددد لدرنفسدددو لدرددد لهددديلةنب دددالد  ف ددد اللى دددتلدردددت و ل

عالوهتد ررتلةد لمشد سسلهرودهل جمدتهلممحدتل3115ودرعا لب ر دسلب وتدالىدنلد   مدرود لودررتأدته ل  هدتلدردترو ال
دألةدنلدرنفسدديلودر دن لدرنفسدو  ل ند لوعددة لم للعلبدأ لهند ولىكقد لدسوة بودد لهجي بود لبد 9999حم درت ال

أ   لر فا ل وهيلدإلأس نلب ألةنعل إ لدرفا ل عد الب سوود اللوب أ وند لوب ر د لل عد البد ألةن ل  د و   ل
لع لل9985درا   ال

وبدد ررتلذمددتلم لةددنلديحشددادسلدرتدردد لى ددتلدر ددن لدرنفسددو لدإلجي بودد لدردد لودداوة لبدد ألةنلدرنفسدديرتلدرعدد رتسل
لن لودرنج الل لهق ة لىكق سلة لدآل ا نلوراوالدر رتد الدرنفسيلودرة تلىنلدر     لب رب أ و

 الفرض الثالثا 
هندد ولىكقدد لدسوة بودد ل دردد لهأ ددد  و البدد لةسدد رتالد    دد ءلودألةددنلدرنفسددديلرددتالبددكملهت ودد لدر  دددا ا ل

لالمنلورتضو له ولدرن   ال لد توملدآلوو لرت
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 (9جدول رقم )
 بني أبعاد اتننتماو واألمن النفسي لد. الطالب معامالت اتنرتباط

لمب   لدألةنلدرنفسيللللللللللل
لمب   لد     ءل

درعاددددددددددددددد ل لدر كقددددددددددددددد سللدرعا للدر ف نمللدرب أ ون لدرا ال
لد     ىو ل

لدرتس  لدرم و ل

ل**64 1ل**51 1ل**51 1ل**44 1ل*91 1ل*35 1-لدر ات ال
ل**44 1ل**53 1ل**53 1ل*94 1ل**96 1ل**93 1-لدر رتد مل
ل**64 1ل**65 1ل**65 1ل**51 1ل**55 1ل**35 1-لدرف  رو ل

ل**55 1ل**47 1ل**69 1ل**44 1ل**51 1ل**97 1-لدرتس  لدرم و ل

ل15 1*ل در لىنتللللل19 1**ل در لىنتل
 كأددد لةدددنلد دددتوملدرسددد بالم لهنددد ولىكقددد لذدسل  رددد لهأ ددد  و لبددد لمب ددد  لد    ددد ءلومب ددد  لدألةدددنلل-
لعلوهرتلةس رتال  ر لةاوف  ل19 1ل–ل15 1نفسيلهن ولىنتلةس رتال  ر ل در
هت د ل كأد لم لهند ولىكقد لةرت ةد لبدد لمب د  لدألةدنلدرنفسديل ةد لىددتدلب دتلدرا دال مد  لىكقد ل دد ةو عللل-

لوهرتلةس رتالذول  ر لهأ   و  ل19 1ودرتس  لدرم و لرك    ءلىنتلةس رتال  ر ل
 البد لدرتس د لدرم ود لر بدكملى دتلد  ةد سلد    د ءلوبد لدرتس د لدرم ودد لىكقد ل درد لهأ د  ولتهت د لورت دلل-

   ةددد سلدألةدددنلدرنفسددديل ةددد لىدددتدلب دددتلدرا دددال م  دددالىكقددد ل دددةةو علوهت  دددالهددد ولدرت رددد لىندددتلةسددد رتال
ل لل19 1

و فندد لدرة ددتلدألوملرألةددنلدرنفسدديل لدرا ددال لةددنل ددكملىكق ددهلب     دد ءلذمددتلم لدر كقدد ل دد رة  لس دد،ل
ةعد ىالدرا ددالود ددرتفلوددح  لهرل فدالد    دد ءلةددنلةنب ددالم لدرعد رتسلبدد ألةنلدرنفسدديلةددنلديب ردد للم 

دأل   و ل  و لدرةعالب   كفل     ه لأولل لالمنل ه لأ   سلدرفا لس مملىنلشد رتسولبد ألةنل
دي  عددملدرنفسدي ل د رمعجللةدنلهد ولديب ردد لوأ د لم و هد لوودربتلىندتلراوددالديب د لدأل   ديلرألشديف صل

 لدألةددنلدرنفسدديالور ددملةدد ل حهتددتلهدد دلهددرتلبدداوتلدحل  دد لهرلدألةددنلهتأأددتلدحل  دد سلدإل سدد  و لدأل   ددو ل
أوددلل دد ءسل لدياوةدد لدرع  ودد ل لدهلددا لدحل  دد سلدإل سدد  و لىنددتل لة  دد رتل ال لديا بددمل ددحتالىددت لدألةدد  ل

ب ر دد للى ددتلد   دد  ه الوى وددهل اددتلدرنفسدديلوىددت لد ب ئندد  لب ددرتسهلةة شدداهلى ددتلدر ددن لدرنفسددو لر فددا لول
م ة لدألةنلدرنفسيلرأل اد لةنلديرتضرتى سلدر ل   ل  لدينظ د سلدييف  فد  لهت د لمشد سسل  د  الدرتسد د ل
هرلم لمب ددد  لدرب أ ونددد الودر فددد نمالودرعاددد الودرعاددد ل لدر كقددد سلد     ىوددد لةدددنلمب ددد  لدألةدددنلدرنفسددديلهلددد ل

ءلودرتس د لدرم ود لى وده لودر فد نملهند ل  مد لةدتالو درت ل ظداهلوفد نملرمدرتلىكق لهجي بود لةد لمب د  لد    د 
ديس اةملجت ملدربكمل  رتق درت لدأل عدملو ن ظداو لأدتوتلد دجللو ا درت لهرلدرنجد اللو سد ة تو لةد ل دكل

 لودردد لمبدداتل وسلد   ىدد ل ل فددالل Schachterذرددرت لوهدد دلةدد لمهتددتول  دد  الاددرتتل لش شددةل
هدددرتلوتةدددكنولهرلم لدر هت دددتلدياوفددد ل سدددة لقدددتسدالهتةدددجلدالةدددنلد  ذبوددد لألىعددد ءلل س ددد لدرا ددداالوقدددتلورت دددم

ل للل(Barkouitz, 1989: 25)د   ى لب يا س  لب ر هت تلدينيففال
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وأولله لدحل   لهرلد     ءل نعألةنلهشة الدحل   لهرلدرب أ ون لودحلد ل مدملهتد  نلبعدا ل سد تلأل ل
علبدددأ ل9989ع لوهدد دلةدد لمهتدددتول ىددكءلدرددت نلهتفدد  ال3119ل مددرت لىعددرتدال لا ىدد  ل ىفددد فلىددرت  ا

هأسدددد نلدرفددددا لبدددد ألةنل عدددد اولب أل ودددد لود    دددد ءلرةوئ ددددهلو دددداوة لب رسدددد   هلوه سدولدرندددد نلب ددددرتسهلهجي بودددد ل
ودر   ةملة لدآل ا نلب تدالهت  ل  س لب ر ف نملودراض لىنلدر دسلودآل دالودر سد ة لة هد الهت د ل  اةدمل

دإل س  لدر  ل ع البد ألةنل سد تل لى  دهلو ند الوالد سنلأو ودهلدربةو ود  ل د ألةنلذدوهلو  س ة لة ه  لول
 ع نلر فا لأا  هلهت  ل    لى تل كة لدو   لةنلدر رتدةملدر ل ت لةارتة وهل ع نلر فدا لأا  دهلهت د ل

 د   لى دتللل    لى تل كة لدو   لةنلدر رتدةملدر ل ت لةارتة وهلدرنظ و  لوب رنسة لر تور ل إ لدألةدن
علوهدد دلةدد ل ددتملى ددتلد    دد ءلةددنل  أودد لدرفددا ل3113هتو  دد لود دد اادسلدحلدد مل لسبرتىهدد  ل أ ةددتلتهدداد ال

جتدد ولدو  دد لودرتوردد لودردد  لم الهروددهلدإلأسدد نلبدد ألةن لهت دد لم لدألةددنل ددحتالى ددتلدرعدد رتسلب     دد ءلهرل
هتاال الهت د لم لد    د ءلهرلم لا ىد ل م دتلد   ى لوديم   ل وه لوراوالدر دسلودر  ملدر  ل مفيلحلو هلل

ل لل(Bates, et al, 1985)درع رتسلب ألةنلدرنفسي ل
وةنلهن لالمنلم ل  هتالبأ ل  وج له دلدرفاىللقتلرااالأوللو تسلىكق لبد ل س د لدألةدنلدرنفسديل
ةدنلردتالدربدكملوبد لشد رتسه لب     د ءالأودللو دتلم لدربدكملدرد  نلردت ه ل س د لةنيففعد لةدنلدأل

درنفسددديلال مدددرت لةسددد رتالةنيففعددد الةدددنلدرعددد رتسلب     ددد ءالمةددد لدربدددكملدرددد  نلردددت ه ل س ددد لةاوف ددد لةدددنل
لدألةنلدرنفسيل إ  لال مرت لش رتسدالةاوف  الب      ء ل

هت دد لوددداالدرة أع ددد  لم لد  دددتد لديسددئرترو لد     ىوددد لةدددنلةظددد هالمتةدد لد    ددد ءالوهتددد ررتلىدددت لد هتدددةدتل
 لدو  د الود ابد الدر د  لبد لدرفدا لوةح سد سل دمولدررتبنالود  د ه   لباةدرتتلوتا    لودركةة  هلجت ولدو

لدو   لودرع رتسلب  ةةدملدر  لهرتلضتلد     ء ل
 الفرض الرابعا 

لدرنرتاعلر  ون لدرم و لر تسد   لل–خي   لد     ءلب   كفلدي  جلدسلدرتالرت اد و لر  ون ل در  ال
لاىللدرادب ل لد تدوملدر  رو رتوالمنلورتضو ل    الدرف

لةنلأوللدر  ارتلل-9
 (12جدول رقم )

 الفروق يف أبعاد اتننتماو لد. الطالب من حيث العمر
للدي  جلدسل ل=لل31ل–ل98    

لعلل993
  لل39ل–ل39ةددددنل
لعلل967=ل

لس
ل

لدرت ر ل

لال لال 
ل دملل94 9ل5 39ل335ل9 34ل311لد     ءل

لم ل دمل89 1ل13 99ل99 89ل19 99ل95 91لدألةنلدرنفسي
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لةنلأوللدرنرتال-3
 (11جدول رقم )

 الفروق يف أبعاد اتننتماو لد. الطالب من حيث النوع
لسلعلل971ه  تل  =لعلل989ذهترتسل ل ل=للدي  جلدسل

ل
لدرت ر ل

لال لال 
ل دملل48 3ل9 39ل93 319ل5 33ل54 396لد     ءل

ل-ل97 99ل91ل13 99ل79 88لدألةنلدرنفسي
ل976 1

لم ل دم

و  عد لةددنل دكملدر دداىللدرسد بالر ن دد  الم لهند ول اوقدد الذدسل  رد لهأ دد  و لبد لدرفئدد سلدر  ا د لدييف  فدد ل ل
 س  ه لى تلد  ة سلد     ءلأوللو تسل داودلذدسل  رد لهأ د  و لر د  لدأل د ال دن الىندتلةسد رتال  رد ل

لوهرتلذول  ر لهأ   و لةاوف   لل19 1
رت ل دداودلذدسل  ردد لهأ دد  و لبدد لدرفئدد سلدر  ا دد لدييف  فدد ل لدإلأسدد نلبدد ألةنلوهتعددفالم عدد الىددنلىددت لو دد

لدرنفسي ل
هت د لهتعدفالدرن دد  الىدنلو درت ل دداودلذدسل  رد لهأ د  و لبدد لدرد هترتسلودإل د تل لد    دد ءلوهتد  لهد ولدرفدداودل

وهتعدفالم عد الىدنلل19 1ر   لدربكملدر هترتسلوهت  لدرف سدل د الم ع االأوللهت  لدرفادلىنتلةس رتال  رد ل
لىت لو رت ل اودلذدسل  ر لهأ   و ل لهأس نلدربكملودرب رة سلب ألةنلدرنفسي ل

 مناقشة نتائج الفرض الرابعا 
وعجللدرن   الدرس با لبعمملى  لهرلم لجم رتى لدرب ة لر سن لدألورلودرع  و لمهتعالد   د ءلةدنلبدكملدرفاقد لدرع رعد ل

دمل لةنظرتةد لدر   دو لد د ة يلودرد  ل فدةىللم ل  دمتلد    د ءلردتالب ةد لودرادب  لوه دل تملى تل  ملودضدبال
 لودرد لمشد سسلهرلو درت ل داودل درد لل9994د  ة  الوه ولدرن وج لدوفادالةد ل  د  ال سد د ل ل د ءلدردت نل د  مل

بد لة رت دد ل س د سلبددكملدر ددفرتفلدردت و لوة رت دد ل س دد سلبدكملدر ددفرتفلدر  ودد لر د  لدر ددفرتفلدرددت و ل
علودرد لمشد سسلهرل9993ةاو نلد     ءلر درتبن لوهتد ررتلدوفادالةد ل سد د ل ةداتودلىةدتلدوودتلةداتوداللى ت

لو رت ل اودل ل س  لد     ءلر رتدرت نلب لبكملدر  لدألوملدإلىتد  لودرع  لر   لبكملدإلىتد   ل
هلد  ة ود لة ن سد الو عدوب الورت دهلووفسالدرة أع لدرن وجد لدرسد با لهرلم لدرب رد لد د ة يل مدرت ل لبتد د لسأ  د

ب ق لرمرتلدر  ملوسواللة نرت  لى رو الو مرت له دلدرع رتسلب إلأة إلةنلدررتدقد لدرد  ل  وعدهل ادتلهتد  ل  د لبرتدقد ل
و رت ل سد يلمهت  اليلم عملدم لو تولى تلمسىللدررتدق لبسة لدرظداوفلدر د ة لدرد ل  وعده لدرعدة ملوشد رتسه ل

 هرت دد الهضدد   لهرلم ددهلبددتمل فمددال لدر  ددملب ددتلدر يفدداجل و ددبت لب رةب ردد لدردد لبدد ر جملمةدد  لدر نددت  سلدردد ل رتد
ل%لدم لجي  هلةجللق  سلى تلراوالب رتأ وهلومأكةه ل7وم تل سة ه لىنل

مة لة لهتعفالىنهلدرن   الب ت لو رت ل اودلب لدألى  سلدييف  ف ل لدألةنلدرنفسيل إ له ولدرن وج لوداوة لبدأ ل
در   لودي  عمل لض  لةس رتالدألةنلدرنفسيلدو   يلمتالى تلهت   لمبو فلدو   لودر ل  تللدر ع بهل لدين خ
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درب ة لد  ة ورت لمأدتل ئ  د لديه د الوقدتلهتد  لهد دلدر دأتجللى دتلهت  د لمبود فلدو  د لودرد ل  دتلدرب ةد لد د ة ورت ل
رت  سلدرتسد دو لأودللالمدنلم ل ادرتمله لدو  د لمأتل ئ   لديه  الوقتلهت  له دلدر أتجللة ع   الى دتلهت  د لديسد 

و دداىللر دددتة ل فسدددو لجم   وددد لم  دددالسسددد رتالدألةدددنلدرنفسددديلرم  ددد ل ئ ودددهالهضددد   لهرلم ل ددداوفلدحلوددد هلدرددد ل
ل  وعه لدرب ة لد  ة ورت لوديعجلدسلدر ل   اضرتولهل ل لأو   لدرورتةو لهيلودأته 

    ءلةنلجم رتى لدرب رة سالوو فالة لدرن وجد لدرسد با ل سد د للهت  لمهتتسل    الدرفاىللم لدر هترتسله لدألهتعالد
علودر لمش سسلم لدر هترتسلهد لدألهتعدالهد لدألهتعدالد   د ءلةدنلدإل د تل9993هتملةنل ةاتودلىةتلدووتلةاتودال

 لودردد لمشدد سسلهرلىددت لو ددرت ل دداودل دردد لل9994رمددرتلدررتدرددت ن لود   فددالةدد ل  دد  ال سد دد ل ل دد ءلدرددت نل دد  مل
رت ددد ل س ددد سلدربدددكملدرددد هترتسلوة رت ددد ل س ددد سلدرب رةددد سل لديدددتدسنلدرع  رت ددد لى دددتلةاوددد نلد    ددد ءلبددد لة 
لر رتبن 

ةدنلدرد هترتسلبون د لل–على دتلم لدإل د تلمهتعدالد   د ءلرأل داهلودردرتبنل9998وو فالةد ل سد د ل  دنالدرمنمديال
 لهد ولدراعدو  لووداالدرة أعد لدر هترتسله لدألهتعالد   د ءلر  هند  لودمد ل دةال  عد لم لدرتسد د سلدرسد با لمللرسد

م هلةنلمه لديربسدسلهيلم لدو   ل   ربلجم   د الذهترتس د ال هدرتلالدن لدر دكأو لود ة ود تدسلودحلادرتدلر د هترتسلودرد ل
وفددرتدلدرسددوتدسلودرف ودد س لوسسدد ل ةددتولذرددرتلبةو ودد ال معددجللةددنلدو   دد سلدر ابودد لودرعدداقو لو ددتلجم   دد سلذهترتس دد ل

رتسالهت دد لم لهندد ول عددو ل لدو  دد لةددنلد بددكدلدرف ودد سل لدحلودد هلدر  ةدد لبددتد  لد ددرتفل  رسددوباهلودر  ةدد لر دد هت
ى تلدرس   لودرعافلدم لجي ملدرف و سلمقملد تة   الةد لدو  د لوةح سد وهلهت د لم لبةو د لدو  د لهتةوئد لحم  ظد ل

  لوةددنلهندد لالمنندد لدراددرتملبددأ لهرلأددتلهتةددجللجت ددملدرف دد هلمقددملد  عدد سدالووفدد ىكالةدد لديح سدد سلدو   ودد لودررتبنودد
لد     ءل  أتالب   كفلبةو  لدي  جلدسلدرتالرت اد و لأل اد لدو    ل

علأودللمشد سسلهرلىدت لو درت ل داودل درد لهأ د  و ال9996وقتلدوفاال  د  الدرتسد د لةد ل سد د ل حم دتل دربال
عالو سد  ل ممحدتلد  ودمال9998 لدألةنلدرنفسيلب لدر هترتسلودإل  ت لوهت ررتلدوفاالة ل سد  ل ى يل  تال

علودردد لهتعدددفالىددنلو دددرت ل دداودل درددد لبدد لدرددد هترتسل9999ع لود   فددالةدد ل سد ددد ل  دد ةو لدحل فددد و ال9999
علم لدإل دد تلمهتعددادال9985ودإل دد تل ل س دد لدرب أ وندد لد  ف  رودد لر دد  لدردد هترتس لو ل سد دد ل  دد و   لدرا دد  ال

لش رتسدالب ألةنلةنلدر هترتس ل
 ولدرن وجد لبدأ لديند خلدر د  لردتالدرب ةد لودرب رةد سلةدنلأودللد بد لدرتسد دو لودرنظد  لودأل ظ د لوالمنلوفسجللهد

ودرارتد  ل د ملد  ة  لةرتأتهلرم   لدرب ة لب افلدرنظدالىدنل نسده  لهت د لم لدرظداوفلدر  ةد ل لدو  د لمتدال
درعد رتسلبد ألةنلبد لدرد هترتسللبعمملى  لى تلدألةنلدرنفسيلرتالدرب ة لوهتدأ لهند ول رتىد الةدنلدر رتأدتلةدنلأودل

ودإل  ت لأوللم ةنالديسدئرترو لةعدةهت لودراى  د لةعدةهت لرمدملةدنلدرد هترتسلودإل د تل لدر مود لةد لدرظداوفل
درادهن  لوهت ررتلمت  لهتكلد نس لب راتسهلى تلأدملديعدمكسلدرد لودرتد هه لمتند ءل دةهلدرتسد د لد  ة ود لبم  د ل

لسو  دو  سلدر نو لود ق      لودرنف
 تىصياث الذراست:

 يف ضوو النتائج اليت توصلت إليها نتائج الدراسة فإن هناك بعض التوصياتا 
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 نة يلم لو رترلوتدسهلدر   و لدر  لل ب لر  برت الاوللو اللأ   سلدربكملدي ن لدم ل حةنلودرت جللم دة ملل-9
لد   اادسلودألةنلود     ءلرتالدربكم ل

ر   ودددد لدر   و ودددد لةددددنلأوددددللديندددد هالوةجلهدددد لوهوةدددد الم دددد رو لون دددديلد    دددد ءلةعددددملهىدددد  هلدرنظددددال للدددد لدل-3
لدرتالاادبو لوأا  لدر  ةجللىنلدرام  

دراودد  لب رتسد دد سلدردد ل دد  لس ا دد لدأل ددة ملدحل رودد لدردد لجت ددملشددة بن ل دد لبدد  ةةدملوىددت لد    دد ءلةددنلل-9
لاهلةجللديعاوى لر يف سج أوللم له دلم ال ح ءلدرعة ملب تلدر يفاجلهرلدهلج

ى دددملبدددادةالهسشددد    لر رتىوددد لدأل دددالوديح سددد سلو وس ددد ل لوأهتودددتلد    ددد ءلمح  ددد لر عدددة ملةدددنلدرعددد رتسلل-4
لب  ةةدم ل

ضدداوسهلة  ب دد لدربددكملبددإ ادءلدردددربدةالود   ةدد سدسلدر   ودد لدحلت عدد ل دددنرت  الي ا دد لةسدد رتالشدد رتسلدربدددكملل-5
لن  ة لر  يففو لةنلنت سلدإلأس نلب  ةةدم لب      ءلوورت وهه لب حل رتملدي

د ه    لب حمل ضدادسلودرندتودسلوىادتلدر اد ءدسلةد لدربدكملودرد لوعد  ملى دتلةرتدضدو لوند قللةعدمك  لل-6
لووة اه لوونجللهل لبا الديس اةملوذررتل تفلراوالدألةنلدرنفسيلهل لدم ل م تلةنلش رتسه لب      ء ل

تالدربكملةنل كملهجي  لبوئ لةن  ة لةعج  لى تلدرع رتسلب  ب ئن  لود   اادسلو م ملدألةنلدرنفسيلرل-7
لدرنفسيل لبوئ لد  ة  الوه دلب ر  لل ح  لهرلدرع رتسلب      ء ل

 املراجع:
لع لةرت رتى لم كدلدراان لدرماتالبجلوسال دسلدراد تلدر ايب ل9979درعاب  يالممحتل ل-9
لة ج لة ب ن سلدر  رت لد     ىو البجلوسرتلةم ة لرةن   ع ل9987بتو الممحتلتهتي لل-3
ل ل99ع لم رتملى  لدرنف لدر   الدرا هاهال دسلدي  سفالإل9993ممحتلىمسلسد  ل ل-9
ع لدي دة اللديندجلل لةا د لدرعدااللدرمةدجللر اد  ديالة داالةبة د ل9919درفورتةيالممحتلحم تلى ديلديادا ل ل-4

لة بفتلدرة يبلدحل اللومو  و 
هتاد د لدر   و د سالدراد هاهرتللل–ع لةاود نلدحل  د سلدرنفسدو ل3119درسا ديرتلممسد ءلوىةدتلديا درت المةد  ل ل-5

لةم ة لدألذم رتلدي ا   
ع لد    د ءلرأل داهلوىكق دهلبأ د رو لدر نعدئ لد     ىود الس د ر ل هت درتسدول ةدجلل9987ىةتلدر م مالههل ةيل ل-6

لةنعرتسهعالهت و لدآل دمال  ة  لى لمش  ل
لع لدرس رتولدإل س  الدإل منتس  رتلديم ة لد  ة و لدحلت ع  3111 رت  الد    سل ل-7
ع له سدولدإلىددمدتلد    دد ىيلو دد رتولد    دد ءلر بددكملبم ودد لدرةبودد لدأل   ددو ل9995ىةددتلدر فدد سالم ددرتسل ل-8

ل ل35ب رمرت االجم  لهت و لدرةبو ال ةو إال
بدد لدإلأسدد نلبدد  ةةدملوضدد  لد    دد ءالس دد ر لة  سدد جلللع لدر كقدد 9994 دد  مال دد ءلدرددت نلحم ددرت ل ل-9

ل ةجللةنعرتسهعالة هتلدرتسد  سلدر  و لر بفرتر ال  ة  لى لمش  ل
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ع ل سد ددد سل لدر دددن لدرنفسدددو لودإلسشددد  لدرنفسددديالدراددد هاهرتلىددد ملل3113تهددداد الأ ةدددتلىةدددتلدرسدددك ل ل-91
لدرم   ل
 ر مد لدردت الوىكق دهلبد ألةنلدرنفسديلردتالب ةد لع لد3119ىةتلدر بو الأم االود  و يال  و ل ل-93

ل  ة  ل ن  ءالس  ر لة  س جلل ةجللةنعرتسهعالدرو نال  ة  ل ن  ء ل
ع لدرع رتسلب ألةنلدرنفسيلىنتلدرب ة لديادها ل لدأل الة  دت هلدرمو د سالس د ر ل9999دي وجيالمحتل ل-99

ل الى   الدألس   ة  س جلل ةجللةنعرتسعالهت و لدرةبو الد  ة  لدألس  و
ع لدرب أ وندد لدرنفسددو لرددتالب ةدد لد  ة دد سالس دد ر لة  سدد جلل ةددجللةنعددرتسهعالل9999دحل فدد و ال دد ةو ل ل-95

لهت و لدرتسد  سلدإل س  و ال  ة  لدألتهاالدرا هاه 
عال ود  لد     ءلرتالب الدرعاد  لد     ىو الس  ر لة  س جلل9988درمنميال نالىةتلدحل وتل ل-96

لنعرتسهعالهت و لدآل دمال  ة  لى لمشي ل ةجللة
ع لمتدداللدد لدر نعددئ لدأل ددا  ل لدرعدد رتسلبدد ألةنالجم دد ل سد دد سلدر  ددرت لدرةبرت دد ال9985درا دد  ال دد و   ل ل-97

ل ل3193ل–ل999عال99 ل93د  ة  لدألس  و ال
اددد هاهال دسلعالوااددد رتلحم دددتلىع ددد  لذمددد  الدر4ع لدرمددد لوديددداىللودرا دددال إ9989 او دددتال دددوج رت تل ل-98

لدرعاود ل
لع لديت ملهرلدرةنرتتل لدر  رت لدرس رتهتو الدرا  ىلرتلةم ة لدر ةوم   ل9996   لدر س فل ل-99
ع ل دومرتررت و لد    د ءرتل سد د ل   ىد ل درت و لسدهند الس د ر ل9989در نتوسالدر  سفلب  لحم تلأسدنل ل-31

لة  س جلل ةجللةنعرتسهعالهت و لدآل دمال  ة  لى لمش  
ع ل وسلهت و سلدرةبو ل لوأهوملدررت ءلدررتبالرتالبك  الجم  ل9999ىةتلدر رتدمالىةتلدر رتدملىةتل ل ل-39

ل ل919ل–ل56عال966 ل8 سد  سلوابرت  ال
لع ل ومرتررت و لدر نعئ لد     ىو الدإل منتس  رتل دسلدرفمالد  ة ي ل9985در وسرت الىةتلدرامحنل ل-33
لرن رتلدرنفسيلر بفمالدرا هاهرتل دسلدرفمالر بة ى لودرنعالودر رتت   لع لد3119ىرت  الىف فلممحتل ل-39
 سد  ل لى و لل–ع لوات الدر دسل لىكق هلب ر نعئ لدررتدرت  لودألةنلدرنفسيل9989هتف  الىكءلدرت نل لل-34

ل ل937ل-911عال95 ل9وات الدر دسالدو  لدر ابو لر   رت لدإل س  و ال
سلدألةدددنلدرنفسددديلردددتالدرعدددة ملد ددد ة يرتلادددللةودددتد لىدددربلأعددد س لع لةسددد رت  9999 ددد تالى ددديل ل-35

ل ل53ل–ل7عال9 ل95ةا س الجم  ل  ة  ل ةعاال
ع لةسدد رت  سلدألةددنلدرنفسدديلرددتالدرعددة ملد دد ة يالجم دد ل  ة دد ل ةعدداال ةعدداال9999 دد تالى دديل ل-36

لع ل9 ل95 رتس  ال
الةمد لديماةد رتل  ة د لدي درتلىةدتلدر م دماللع لدراو لوىكق ه لبد ألةنلدرنفسدي9978ىةتلدرسك ال  سودل ل-37

لهت و لدرةبو  
ع لدرب أ وندددد لدرنفسددددو لوىكق هدددد لب ررتأددددتهلدرنفسددددو لرددددتالىوندددد لةددددنلب ةدددد ل3115درددددترو ال هددددتلىةددددتل ل ل-38

ل ل963-939ال98د  ة  الجم  لدر  رت لدرةبرت  لودرتسد  سلدإل كةو ال  ة  لدي رتل  رت ال
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ع لةاو نلدرب أ ون لدرنفسو ال  س  لةا  و لةس عفتلدرب   الدربد   ال9999درترو ال هتلىةتل ل ل-39
لع ل9ةس عفتلدر ن لدرنفسو ال 

لع لذ جلهلى رت لدرنف الدرا هاهرتلدرتدسلدرتورو لر نعالودر رتت   ل9988درت رتقيالهت  مل ل-91
دإلرمدةود لوشد رتسلدي   د لع لدر كق لب للد لدراود  هليدت ا لديدتدسنل9989 ود الهت  مالو  اد الىوتل ل-99

ل ل969ل–ل919عال6 ل99ب ألةنالجم  ل سد  سلدر  رت لدرةبرت  الد  ة  لدألس  و ال
لع ل وسلدر   و ل لو م ملد     ءالدرا هاهرتلى مللدرم   ل3111 عاالربوف لهبادهو ل ل-93
لى مللدرم   لع لدرتالاادبو لب لدحلاوا لودررته الدرا هاهرتل3119 عاالربوف لهبادهو ل ل-39
عالدرادد هاهرتل3ع لقددادءدسل لى دد لدرددنف لد    دد ىيل لدرددةك لدر ابودد ل ةددال9979ة ومدد الرددرت  لهت ةددمل ل-94

لدرتدسلدرارتةو لر بة ى لودرنعا 
ع لوبرتسلدرس رتولد      يلرتالمبف ملدياأ  لد ب تد و الجم  ل سد د سل9999حم تالجمتهلممحتلحم رت ل ل-95

ل لدرنفسو لدي ا    فسو السدبب لدأل    و
ع لب ددالدي  ددجلدسلدرتالرت اد ودد لدياوةبدد لبدد ألةنلدرنفسدديالجم دد لى دد لدرددنف الدرادد هاهال9996 ددربالحم ددتل ل-96

لع ل3 ل91دهلوئ لدي ا  لدر  ة لر م  مال
ع لدررت ءلو ومرتررت و لدرعيف و الس  ر لة  س جلل ةجللةنعرتسهعالهت و لدآل دمال9983 اجالحم تلمسجلل ل-97
ل  لى لمش  ل  ة
ع لدر دددن لدرنفسدددو لوى ددد لدردددنف لد    ددد ىيلودرةبوددد ل3113ىةدددتلدرظددد هاالحم دددتلودردددت الىةدددتولدرسدددوتل ل-98

لدر نو الة اال  ة  لبنب  
ع لةفهدددرت لدرددد دسلوىكق دددهلسسددد رت  سلدرب أ ونددد لود  ف  روددد الجم ددد لدر  دددرت ل9987أسددد الحم دددرت لىبددد ل ل-99

ل ل938ل–ل919عال9 ل95د     ىو الدرمرت اال
ع لو دددجلل س ددد لد    دد ءلر رتدردددت نل لضدددرتءلد دد كفلد دددن لودر ددد ل9993ةدداتودالةددداتودلىةدددتلدووددتل ل-41

ل ل59-98عال33 ل6ودراتسهلى تلدر ن ومالجم  لى  لدرنف الدهلوئ لدي ا  لدر  ة لر م  مال
دو  لدررتبالر فنرت للع لد جت ه سلدر   ةو ال  س  لى مللدي ا  الدرمرت ارت9989ىةتل الة  مل وتل ل-49

ل ل997ودرعا   لودأل مال
ع لدحل  ددددد لرك   ددددد ءلودحل  ددددد لر ذمددددد تلوىكق ه ددددد لب يسدددددئرترو ل9984ةددددداتودالة ددددد وس لىةدددددتلدحل ودددددتل ل-43

لد     ىو الس  ر ل هت رتسدول ةجللةنعرتسهعالهت و لدرةبو ال  ة  لقن هلدرسرت   ل
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