
1 

 

 نمط تقدير الذات ومستوى األداء فى التمريناتب وعالقتهاألمن النفسى           
 تبعًا لمتغيرات الجنس والصف الدراسى ومكان األقامة                    

  (*)د / نجالء فتحى مهدى                                                   
 مشكلة البحث وأهميته:  

األمن النفسى بإختالف المدارس فى علم النفس والباحثين ونظر كل منهم لهذا ختلفت مفاهيم إ
ة نمع المفاهيم النفسية األخرى كالطمأنيمن بعض التداخل  األمر المفهوم العام ولم يخلو

فى الدالالت السيكولوجية لهذه المفاهيم  نفعالى، فالمتمعنإلا منواأل من الذاتىألوا االنفعالية
 هستخدام مصطلح األمن النفسى فى ثنايا هذإت الباحثة أحد كبير لذا ر  ىلإيجدها متماثلة 

  0الدراسة
هم مقومات الحياة لكل األفراد إذ أ من   Psychological Security"األمن النفسى  "ويعد       

إليجابية وأول مؤشراتها والتى تكمن يعتبر الشعور باألمن النفسى أحد مظاهر الصحة النفسية ا
خرين وتحقيق التوافق قامة عالقات مع اآلإطمئنان والنجاح فى الفرد باألمان واأل ساسحإفى 

                      0خرين آللب واالنفتاح على االنفسى والبعد عن التص

األمن النفسى بأنه شعور الفرد  إلى Maslow "ماسلو "عن  "زينب شقير " نقالا ت وقد أشار       
غير محبطة  ودودة ديقةخرين له مكانة بينهم يدرك بأن بيئته صآلا بأنه محبوب ومتقبل من

 0(  3:    9)والتهديد والقلق  ويشعر فيها بالخطر
من أهم  النفسين األمن أLanderville & Main  (1981 )"لندرفيل ومين  "ويرى         

زمة للنمو الال ةيساسالحاجات النفسية ومن أهم دوافع السلوك طوال الحياة وهو من الحاجات األ
 0(  290: 21)  النفسية المتوزانةوالتوافق النفسى والصحة  النفسي
طمئنان الذات والثقة فى إن األمن النفسى مركب من أ( 2003) "حامد زهران"كما يوضح        

                              0(  86: 7)النفس والتأكد من األنتماء إلى جماعة أمنة 
حساسه باألمن إن الفرد قد يتعثر فى أى إل( 2001)"جمال حمزة "صدد يشير ال اذوفى ه       

شباع حاجاته وعدم إخفاق الفرد فى إو بصورة منفردة منها أسباب تعمل مجتمعة أالنفسى لعدة 
تماعى والقلق والمخاوف جوعدم الثقة بالنفس والشعور بعدم التقدير اإل على تحقيق الذاتالقدرة 

:    6الفشل وعدم االستمتاع بالحياة وأساليب التنشئة اإلجتماعية الخاطئة  )قع و تاإلجتماعية و 
130 )0 

                                                 

ربية تية اللبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بكأستاذ مساعد بقسم نظريات وتط ( *)
 لساداتالرياضية جامعة مدينة ا
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( أن األحساس باألمن النفسى مرتبط بالحالة البدنية والعالقات 1996ويرى " محمد جبر " )     
 حداهما داخلى يتمثل فى عملية التوافق النفسىإجتماعية وقد صنف األمن النفسى فى مكونين إلا
 اا خر خارجى يظهر فى عملية التكيف اإلجتماعى مع األخرين والتفاعل معهم بعيدلذات واآلع ام

 0(  390:  13عن العزلة والوحدة  )
للعديد من الدراسات النفسية واإلجتماعية ألنها  اا جوهري عتبر دراسة الذات موضوعاا وي       

لشخصية أو السلوك اإلجتماعى ل اا حن نحقق فهما واضأساس فى بناء الشخصية وال يمكننا األ
 0راتنا مفهوم الذات لدينا ين تتضمن متغأبوجه عام دون 

التى يحملها الفرد والذات تعد نواة الشخصية وجوهرها فهى تعكس جميع األفكار والمشاعر        
 جتماعية وتشمل معتقداته وقيمهعن خصائصه الجسمية والعقلية واإلنفعالية واإلعن نفسه وتعبر 

نها تمثل القوة المحركة والموجهه إاته وطموحاته وتتجلى فى أنماط السلوك التكيفى لديه أى خبر و 
 0(  26:  10للسلوك )
هميته فى حياة األفراد فهو أ ية لمفهوم الذات وله حد األبعاد الرئيسأويعتبر تقدير الذات        

يسهم فى قبول الفرد لنفسه ويشعره  جابىيلتقييم الفرد لذاته فتقدير الذات اإل اا واضح اا يمثل انعكاس
داء وفى قبول األخرين والدخول معهم فى بالرضا والفخر ويزيد من مستوى دافعيته لإلنجاز واأل

 0(  43:  2 تماعية مثمرة )إجتفاعالت 
الذين  األفرادن أ Bean,J & Lipka  (1984)بيين  ولبكا "  " ليهإشار أذلك ما  دعمو        

 اا على اآلخرين وهم بالتالى اكثر توافق اا نفتاحإكثر مرونة و أجابية نحو ذواتهم هم يإت اهتجاإيهم دل
عن ذواتهم فهم اكثر عزلة  ما تقدير الذات المتدنى يجعل األفراد يحملون مفاهيم سلبيةأ، اا جتماعيإ

 0(  142: 18)   يعانون من سؤ التكيفوانغالقاا وعدوانية و 
ن أاذا نحوتحقيق المزيد من النجاح واألنجاز يعمل كقوة دافعة لذات ا وعلى هذا فإن تقدير       

ن سلوكه يؤثر فى أالكيفية التى يقيم من خاللها الفرد ذاته تؤثر فى الطريقة التى يسلك بها كما 
 1الكيفية التى يدرك فيها ذاته نظراا لطبيعة العالقة التبادلية التفاعلية بين تقدير الذات والسلوك )

: 43 )(17 :711 ) 0 
ن تقدير أعلى   Vugt &Howard "فوجت وهوارد "،"محمد عالوى  "ويتفق كال من         

الذات هو وعى الفرد بالمزايا أو نواحى القوة التى يمتلكها ويتميز بها من وجهة نظره وال يقصد 
 (  100: 14مرغوبة ) بالجوانب اإلجتماعية ال اا رتباطها دائمإبالمزايا هذه 

ي ية هذان المتغيران النفسيان فقد أجريت العديد من الدراسات على المستوى العربألهم اا ونظر 
( 1( ) 2008عماد الزغول" )و ( ، "أحمد عربيات 12( )2004مثل دراسة "فهد الدليم ") يواألجنب

  Keith & Patriceباتريس " و"كيث  )Robert, John  (1996 ()22 "روبرت جون ، " 
موضوع األمن  ياك ندرة على المستوى المحلى تستدعى البحث فن هنأ الإ( ، 20( ) 1999)
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 ف شرائحه ومؤسساتهبمختل ي ظل ما يشهده المجتمع المصر  يوتقدير الذات خاصة ف  يالنفس
 يأوساط الطلبة الجامعيين الذين يعتبرون ف يوثقافية متالحقة وبالذات ف اجتماعيةمن تحوالت 

 0قابلية واستعدادا للتأثير بالتغييرات والضغوط النفسية  ألكثرا ونظر الكثير من علماء نفس النم
ن طالب الجامعة يمر بمرحلة نمو أ(  1993وفى هذا الصدد تشير " انتصار يونس " )       

غيرعادية وتحمل شخصيته الكثير من تأثيرات فترة المراهقة بما يكتنفها من صعوبات ثم أنه 
 0(  342: 4)  الشخصيةتحديد المالمح و هوية ال ثباتإيعيش مرحله بلورة الذات و 

ن الحياة الجامعية حياة مثيرة ومليئة بالتوتر والضغوط نظراا للتغيير الكامل أهذا باإلضافة إلى 
 0جتازها الطالب قبل ذلك إبينها وبين الحياة المدرسية التى 

التربية الرياضية ات يلكالتمرينات تندرج ضمن منهاج المواد العملية التى تدرس لطلبة  ورياضة
على العديد من الجمل الحركية منها الحرة ومنها ما يستخدم فيها األدوات وتؤدى بصورة  وتشتمل
بمصاحبة موسيقية ويعتبر مستوى األداء هو المحك الرئيسى لنجاح الطالب أو و جماعية أفردية 

يد من العوامل الداخلية لعدا لالطالبة فى األختبار العملى لهذه المادة والذى يعتبر محصلة تفاع
لى القدرات البدنية والمهارية مجموعة من إوالخارجية لذا تتطلب ممارسة التمرينات باألضافة 

السمات والخصائص والقدرات النفسية كشعور الطالب بدرجة عالية من األمن النفسى والتقدير 
إلنفعالى ممايزيد من مستوى ت اابثاإليجابى للذات ولآلخرين مما يشعره بالرضا والثقة بالنفس وال

  0الدافعية نحو اإلنجاز والوصول إلى أفضل أدائى متوافقاا مع قدراته وامكاناته 
وكليات التربية الرياضية لها طبيعة خاصة للعملية التعليمية تختلف عن كثير من الكليات فهى   

وتعتبر مادة  )تطبيقىال ىلمكاديمى والجانب العساسين هما الجانب النظرى األأتتناول جانبين 
تدرس لطلبة الكلية ( وقد الحظت الباحثة ان الطلبة فى دى المواد العملية التى احالتمربنات 

ولى يشعرون بزيادة العبء الملقى على عاتقهم لكى يتعلموا ويجتازوا السنوات الدراسية األ
كما أن هناك  ،رة م لو ألن كثير من هذه المواد يتعرف عليها الطالب أاالختبارات وخاصة 

لبعد سكنهم عن مكان  اا المدينة الجامعية نظر  يقامة فلى اإلإالكثير من الطلبة الذين يضطرون 
عور شالكلية كل ذلك قد يكون من شأنه ظهور بعض المشاعر السلبية مثل القلق والخوف وال

ا جاءت فكرة هن نمو  0على تقدير الذات اا بعدم األمان هذه المشاعر السلبية التى قد تنعكس سلب
هذا البحث فى التعرف على األمن النفسى وأنماط تقدير الذات وما هى طبيعة العالقة بينهما 

لجنس والصف الدراسى ومكان ا اتداء فى التمرينات فى ضوء متغير ألوبين مستوى ا
همية البحث فى الجوانب التى يتصدى لدراستها من خالل شريحة هامة من أ وتكمن ،االقامة

 0هم طلبة الجامعة قادة المستقبل  جتمعالم حئشرا
 :هذا البحث الى التعرف على يهدف : ث أهداف البح
 .الذاتوأنماط تقدير  يطبيعة العالقة بين األمن النفس -1
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 0طبيعة العالقة بين األمن النفسى ومستوى األداء فى التمرينات  -2

 0ناتريملتطبيعة العالقة بين أنماط تقدير الذات ومستوى األداء فى ا -3

مدى وجود فروق دالة إحصائيا بين عينة الطلبة قيد البحث فى مستوى األمن  -4
وأنماط تقدير الذات ومستوى األداء تبعاا لمتغيرات الجنس والصف الدراسى  النفسى

وذلك لدى عينة من طلبة  0غير مقيم ( –فى المدينة الجامعية  )مقيمومكان االقامة 
  0نوفيةملة اكلية التربية الرياضية جامع

 البحث:تساؤالت 
فى  وأنماط تقدير الذات ومستوى األداء دالة احصائياا بين األمن النفسى رتباطيةإ هل توجد عالقة -1

 وذلك لدى عينة من طلبة كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية؟التمرينات 
فى ألداء وى اتسومذات د فروق دالة إحصائياا فى مستوى األمن النفسى وأنماط تقدير الـهل توج -2

 االقامة؟ومكان  ياا لمتغيرات الجنس والصف الدراستبعالتمرينات 
  البحث:صطلحات م

  :يالنفساالمن 
هو شعور الطلبة بالسعادة والرضا عن الحياة وبانهم محبوبون ومتقبلون من اآلخرين بما      

ال بها وال يشعرون فع دورم وله بأن البيئة الجامعية صديقة رنتماء والشعو يحقق قدراا من اإل
خرين آلحترام الذات واإنفعالى والتقبل الذاتى و إلبما يضمن لهم قدراا من الثبات ا دأو تهدي بخطر

المستخدم األمن النفسى بالدرجة التى يحصل عليها الطالب أو الطالبة فى مقياس  ويعرف إجرائياا 
  0فى هذه الدراسة

 :  تقدير الذات
 0 (185: 14)" يفية تقييم الفرد لنفسه أو الحكم عليها ك"ه أنب "وى عال"يعرفه      

أو الطالبة فى مقياس أنماط تقدير الذات  ببالدرجة التى يحصل عليها الطال ويعرف إجرائياا 
  0المستخدم فى هذه الدراسة

  التمرينات :
من  ةعمجمو  منوتتض هى إحدى مقررات قسم التمرينات والجمباز بكليات التربية الرياضية      

فى إطار متناسق تربوية العلمية و السس ألللمبادىء وا تؤدى وفقاا األوضاع والحركات البدنية 
و أجماعية حرة  وأيجمع ما بين األداء الحركى والموسيقى وتتكون من جمل حركية فردية 

 ( ي)إجرائ .األدواتباستخدام 
 : مستوى األداء

 . فى اإلختبار العملى لمادة التمرينات ةبالطالو طالب أيمثل الدرجة التى يحصل عليها ال
 إجرائى ( ) 



5 

 

 
 الدراسات المرتبطة : 

الكشف عن العالقة هدفت الى Robert, John  (1995 ()22 )دراسة " روبرت جون "  -1
بين الشعور باألمن النابع من األرتباط بالوالدين وأعراض األكتئاب النفسى ودور الشعور باألمن 

( طالب وطالبة 481وشملت العينة )نخفاض مستوى تقدير الذات إو  ىلوظيفا ختاللفى األ
مقياس لألمن ستعان بإالمنهج الوصفى و دم الباحث خجامعية من ثالث جامعات امريكية واست

عداد "شيفر" وأظهرت النتائج وجود عالقة دالة بين العالقات غير الحميمة والنقص فى إ النفسى 
انعدام الشعور باألمن يؤدى الى ظهور أعراض مرض  نأالى  حثل الباالشعور باألمن وتوص

  0األكتئاب 
( هدفت الى التعرف على 1999 ( )20)  Keith & Patrice" كيث ، باتريس " دراسة -2

ستخدام المنهج الوصفى وتم تطبيق إالعالقة بين ممارسة النشاط الرياضى وتقدير الذات وتم 
حصائيا بين إأهم النتائج وجود فروق دالة  من وكان انلباحثتمقياس تقدير الذات اعداد ا

 0الرياضيين وغير الرياضيين فى تقدير الذات لصالح الرياضيين 
( بهدف التعرف على مستوى تقدير  1( ) 2008) " دراسة " أحمد عربيات و عماد الزغول -3

المستوى و  ىكاديمألتخصص االذات لدى طلبة جامعة مؤته ومدى التباين فيه تبعاا للجنس ونوع ال
عداد إ ( طالب وطالبة وتم تطبيق مقياس تقدير الذات 662الدراسى وذلك على عينة بلغت )

لى المستوى الدراسى إلى وجود فروق فى مستوى تقدير الذات يعزى إالباحثان وأشارت النتائج 
مى دياالكا تغيرى الجنس والتخصصملى إلم توجد فروق فى مستوى تقدير الذات يعزى بينما 

كاديمى ومستوى تقدير ألرتباطية دالة احصائيا بين التحصيل اإلى وجود عالقة إرت النتائج اشأو 
  0الذات 

 ت البحث : اخطة وإجراء
 منهج البحث :

 0استخدمت الباحثة المنهج الوصفى وذلك لمناسبته ألهداف البحث وطبيعة فروضه 
 عينة البحث :

نين وبنات بكلية التربية الرياضية جامعة ب ثانىوالول ألاشتملت على طلبة الصف الدراسى ا
 0توزيع العينة م والجدول التالى يوضح 2007/2008المنوفية للعام الجامعى 
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 ( 1 جدول )

 مةجنس والصف الدراسى ومكان األقاتوزيع أفراد عينة البحث تبعاا لمتغيرات ال         

 فالص
 جنسلا    

 
 مكان االقامة

 اتــات بنــطالب ينــالب بنــط
 مجموع اتغير مقيم اتمقيم مجموع غير مقيم مقيم

 60 20 40 193 63 130 العينة األساسية األول 
 12 4 8 18 6 12 العينة األستطالعية

 - - - - - - المستبعد
 72 24 48 211 69 142 المجموع

 60 22 38 180 55 125 سيةالعينة األسا الثانى
 15 5 10 15 5 10 العينة األستطالعية

 4 - 4 9 4 5 المستبعد
 79 27 52 204 64 140 المجموع

 دوات جمع البيانات :أ
 وهى :ت هذا البحث امن األدوات لجمع بياناستعانت الباحثة بمجموعة 

 (1)ق فر م          م(2005) "زينب شقير"مقياس األمن النفسى           إعداد  -1
 (   2(   مرفق )1998) "محمد حسن عالوى "مقياس أنماط تقدير الذات      إعداد  -2
 0 من واقع كشوف الدرجات بالكلية  درجات األختبار العملى فى مادة التمرينات -3

 المعامالت العلمية ألدوات جمع البيانات :
 حساب الصدق :

نماط تقدير الذات على عينة الدراسة أ سمقياى و لنفسق كالامن مقياس األمن ادتم إيجاد ص
(  60من مجتمع البحث وخارج عينة البحث بلغ قوامها )  والتى اختيرت عشوائياا  االستطالعية

طالب وطالبة وذلك بإستخدام صدق المقارنة الطرفية "صدق التمايز " من خالل ايجاد داللة 
 يوضح ذلك  ىلالتاول لجدى واألدنعلى واالفروق بين متوسطى الربعين األ
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 ( 2جدول )

 داللة الفروق بين الربيعين األعلى واألدنى فى مقياس األمن النفسى                
 20ن =          ومقياس أنماط تقدير الذات                                    

 قيمة " ت" الربيعى األدنى الربيعى األعلى المتغيرات
 حرافنا طوسمت رافانح متوسط

     األمن  
 النفسى

المحور االول 
 الرؤية للمستقبل

28,20 2,30 21,60 0,97 8,37 

المحور الثانى 
 الحالة العامة

30,80 3,65 18,30 1,83 9,69 

المحور الثالث 
 الحالة المزاجية

27,00 2,40 18,80 2,49 7,50 

المحور الرابع 
 العالقات االجتماعية

26,50 2,72 19,80 0,79 7,49 

المجموع الكلى 
 للمقياس

112,5 10,8 78,50 5,76 8,78 

انماط تقدير 
 الذات

 7,84 0,67 8,30 1,29 11,90 اإليجابى  -السلبى
 9,02 1,08 7,50 1,10 11,90 السلبى -السلبى 

 12,00 0,52 7,60 0,95 11,70 السلبى-اإليجابى 
 6,99 1,27 9,50 1,16 13,30 اإليجابى -اإليجابى

 ( 2,101= ) 0,05قيمة "ت" الجدولية عند مستوى 
بين متوسطى الربوجود فروق دالة   ( 2يتضح من نتائج جدول )      على عين األيإحصائيا ا

فى مقياس أنماط تقدير  للمقياس وأيضاواألدنى فى محاور مقياس األمن النفسى والمجموع الكلى 
  0ا وضع من أجلهمام سقيافى ان الذات مما يدل على صدق هذان المقياس

وذلك عن طريق ايجاد معامل  النفسياس األمن يلمق الداخلي االتساقكما قامت الباحثة بحساب 
  0 (3كما هو موضح فى جدول )اإلرتباط بين محاور المقياس والمجموع الكلى للمقياس  

 (  3جدول )  
 المجموع الكلى و  فسىنالن معامالت األرتباط بين محاور مقياس األم               

تكوين "المحور األول المحاور 
 "الفرد ورؤيته للمستقبل

الحالة "المحو الثانى 
 "العامه والعملية

الحالة "المحور الثالث 
 "المزاجية

العالقات  "المحور الرابع
  "اإلجتماعية

 0,660 0,735 0,844 0,62 المجموع الكلى 
 0,252=  (0,05قيمة "ر " الجدولية عند مستوى )
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وهذه القيم (  0,844،  0,62 )تراوحت بين االرتباطأن قيم معامالت   (3يتضح من جدول )
  0دالة إحصائياا مما يشير الى توافر االتساق الداخلى بين محاور المقياس والدرجة الكلية 

 حساب الثبات :
ة الدراسة ينع لىع Test –Retestتم ايجاد معامل الثبات باستخدام طريقة اعادة التطبيق       

سبوعان بين التطبيقين مع مراعاة نفس أ( بفاصل زمنى قدره 60)اإلستطالعية والبالغ قوامها 
 م 28/10/2007حد أللى اإ 14/10حد ألالشروط فى التطبيقين وذلك فى الفترة من ا

 0والجدول التالى يوضح ذلك  
 (   4جدول )                                       

  رتباط بين التطبيقين األول والثانى لمقياس األمن النفسى إل معامالت ا             
 لذات ا ومقياس أنماط تقدير                                  

 القياس           
 المتغيرات

امل ـــمع انىــق الثــالتطبي     ق األولــالتطبي   
 رافحاإلن طستو لما اإلنحراف المتوسط  االرتباط "ر"

األمن 
 النفسى 

المحوراالول الرؤية 
 0,987 3,06 24,33 3,10 24,90 للمستقبل

المحورالثانى 
 الحالة العامة

24,17 5,84 23,70 5,70 0,995 

المحورالثالث 
 الحالة المزاجية

22,67 4,01 22,17 4,12 0,990 

المحورالرابع العالقات 
 االجتماعية

22,63 3,61 22,20 3,39 0,983 

المجموع الكلى 
 للمقياس

94,37 8,76 92,40 8,81 0,977 

أنماط 
تقدير 
 الذات 

 0,850 1,20 9,73 1,75 10,10 اإليجابى  -السلبى
 0,941 1,69 6,60 2,06 9,87 السلبى -السلبى 

 0,980 1,65 9,20 1,90 9,33 السلبى-اإليجابى 
 0,950 1,82 11,07 1,86 11,33 اإليجابى -اإليجابى

 0,252= ( 0,05مة "ر" الجدولية عند مستوى )يق
بين التطبيقين تراوحت بين  االرتباطأن قيم معامالت  (4يتضح من نتائج جدول )      

 0( وهذه القيم دالة إحصائياامما يدل على ثبات هذان المقياسان 0,995، 0,850)
 :الدراسة األساسية

سية من طلبة كلية التربية الرياضية جامعة اة األسعينى التم تطبيق المقياسان قيد البحث عل
 :يالمنوفية على النحو التال

 0م 19/11/2007الى  18/11طالب الصف الدراسى األول فى الفترة من  -
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 0م 21/11/2007الى  20/11طالبات الصف الدراسى األول فى الفترة من  -
 0م 26/11/2007الى  25/11الفترة من  يف يالثان يطالب الصف الدراس -
  0م 28/11/2007الى  27/11الصف الدراسى األول فى الفترة من  باتلطا -

وقد تم الحصول على درجات األختبار العملى بالنسبة لطلبة الصف االول بعد أداء أمتحان 
مادة التمرينات فى نهاية الفصل الدراسى االول أما بالنسبة لطلبة الصف الثانى بعد أداء 

 م 2007/2008فصل الدراسى الثانى ال نهاية فى مريناتامتحان مادة الت
  0وذلك من كشوف الدرجات المعدة لهذا الغرض من الكلية 

 عرض نتائج البحث ومناقشتها :
 (5جدول )                        

 التوصيف اإلحصائي لعينة البحث في المتغيرات قيد الدراسة
 

فالص  
 60بنات  ن= 193بنين ن =  المتغيرات

 التواء إنحراف وسيط متوسط التواء افحرنإ وسيط سطمتو

ل
و
أل
 ا
ف

ص
ال

 

ي
س

نف
 ال

ن
ألم

ا
 

المحور األول الرؤية 

 للمستقبل 

24.83 24.00 3.99 0.62 24.17 24.00 5.57 0.09 

المحور الثانى الحالة 

 العامةوالعملية 

25.86 24.00 4.72 1.18 26.52 27.00 6.43 -0.22 

حالة المحور الثالث ال

 اجية لمزا

18.78 21.00 2.55 - 2.62 18.40 19.00 4.43 -0.41 

المحور الرابع العالقات 

 االجتماعية 

23.61 27.00 4.29 - 2.37 24.42 22.00 4.24 1.71 

 2.12 13.50 89.00 98.55 0.01 8.07 100.00 100.03 المجموع الكلي 

ط 
ما

أن

ر 
دي

تق

ت
ذا

ال
 

 1.44- 1.60 11.00 10.23 0.70 1.83 10.00 10.43 اإليجابي  –السلبي 

 1.18- 2.10 11.00 10.17 0.90 2.66 9.00 9.80 السلبي  –السلبي 

 0.32 2.18 10.00 10.23 0.22 - 2.01 10.00 9.85 السلبي  –اإليجابي 

 1.10- 1.90 12.00 11.30 0.24 1.73 11.00 11.14 اإليجابي -اإليجابي 

 0.35 1.95 19.00 18.77 0.59 - 2.22 19.00 18.56 اء ى األدتوــــــمس       

 =
ن

ني
 ب

ن
ي 

ان
لث

 ا
ف

ص
ال

1
8

0
 

 =
ت 

نا
 ب

ن
6

0
 

ي
س

نف
 ال

ن
ألم

ا
 

المحور األول الرؤية 

 للمستقبل 

29.32 30.00 3.09 -0.66 28.92 29.0 3.92 -0.06 

المحور الثانى الحالة 

 والعملية  العامة

29.88 29.00 3.69 0.71 30.38 31.00 4.31 -0.43 

ور الثالث الحالة محلا

 المزاجية 

20.92 19.00 4.13 1.39 20.25 18.50 3.58 1.47 

المحور الرابع العالقات 

 االجتماعية 

26.52 23.00 4.00 2.64 25.88 24.00 3.80 1.48 

103.2 المجموع الكلي 

6 

101.00 6.73 0.89 102.3

2 

104.0

0 

9.78 -0.51 

ط 
ما

أن

ر 
دي

تق ذا
ال

ت 
 

 2.61- 1.38 11.00 9.80 1.72 1.62 9.00 9.93 جابي ياإل – لبيالس

 2.14- 1.39 9.00 8.01 0.43- 1.33 8.00 7.81 السلبي  –السلبي 

 1.63- 1.05 10.00 9.43 0.40 1.63 9.00 9.22 السلبي  –اإليجابي 

 1.63 1.66 11.00 11.90 1.08 1.70 11.00 11.61 اإليجابي -اإليجابي 

 2.26 2.06 19.55 19.55 0.24 2.28 19.00 19.18 وى األداءــتـــــــــــمس

مما يشير  3-، 3أن قيم معامالت االلتواء قد تراوحت ما بين + (5يتضح من نتائج جدول )    
 ليه البيانات بين أفراد عينة البحث في األمن النفسي وأنماط تقدير الذات. اعتدإ إلي 

ًا لما يلي: ال تم عرضضه ث وفرو وفي ضوء أهداف البح  نتائج وفقاا
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النتائج المرتبطة بدراسة العالقة بين مسـتوى األمـن النفسـي وأنمـاط تقـدير الـذات ومسـتوى  (1
 األداء في التمرينات. 

 (6 جدول )
 معامالت االرتباط بين األمن النفسي وأنماط تقدير الذات

 "ومستوى األداء لطلبة الصف األول " بنين وبنات

 الصف

 سيالدرا

 –السلبي  اترالمتغي

 اإليجابي

 –السلبي 

 السلبي

 –اإليجابي 

 السلبي

 –اإليجابي 

 اإليجابي

مستوى 

 األداء

( 
ن

ني
 ب

ل
و
أل
ا

1
9

3
)

 

ي
س

نف
 ال

ن
ألم

ا
 

 0.259 0.252 0.275 0.225- 0.295 المحور األول الرؤية للمستقبل 

 0.319 0.263 0.253 0.299- 0.253 المحور الثاني الحالة العامة 

 0.215 0.288 0.278 0.222- 0.275- الحالة المزاجية الث ثال حورالم

المحور الرابع العالقات 

 االجتماعية 

0.201 -0.217 0.321 0.386 0.232 

 0.289 0.255 0.244 0.291- 0.239 المجموع الكلي 

  0.273 0.275 0.208- 0.205 توى األداء ــــــــــــمس                      

أل
ا

و
بن

ل 
ا

( 
ت

6
0

 )
 

ي 
س

نف
 ال

ن
ألم

ا
 

 0.301 0.367 0.364 0.322- 0.267 المحور األول الرؤية للمستقبل 

 0.326 0.302 0.358- 0.331- 0.388 المحور الثاني الحالة العامة 

 0.376 0.393 362. 0.308- 0.306 المحور الثالث الحالة المزاجية 

المحور الرابع العالقات 

 ة جتماعياال

0.326 -0.379 0.309 0.332 0.361 

 0.327 0.365 0.361 0.306- 0.302 المجموع الكلي 

  0.352 0.345 0.334- 0.311 وى األداء ـتـــــــــــــمس

  0.250(=60)ن ،0.195=  0.05ومستوى  (193 ن)قيمة " ر" الجدولية عندما 
 ( 6يتضح من نتائج جدول ) 

اا بـين األمـن النفسـي )كمحـاور وكمجمـوع كلـي( ئيالة إحصدا موجبة رتباطيهإوجود عالقة  -
اإليجـابي( وعالقـة  –)اإليجـابي  –السـلبي(  –)اإليجـابي  –اإليجـابي(  –وأنماط )السلبي 

وكمجموع كلـي( وبـين الـنمط  –رتباطيه سالبة دالة إحصائياا بين األمن النفسي )كمحاور إ
 . (اإليجابي – سلبيلا) والنمطوبين المحور الثالث  (السلبي  –السلبي )

كمجموع كلي(  –رتباطيه موجبة دالة إحصائياا بين األمن النفسي )كمحاور إوجود عالقة  -
 وبين مستوى األداء. 

رتباطيـه موجبـة دالـة إحصـائياا بـين أنمـاط تقـدير الـذات ومسـتوى األداء فيمـا إوجود عالقة  -
 ة.الباطيه سرتبكانت العالقة اإل (السلبي –السلبي )عدا النمط 
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 (7 جدول )

 معامالت االرتباط بين األمن النفسي وأنماط تقدير الذات
 ومستوى األداء لطلبة الصف الثانى " بنين وبنات"

 راتـــــالمتغي الصف الدراسي
 –السلبي 

 اإليجابي

 –السلبي 

 السلبي

 –اإليجابي 

 السلبي

 –اإليجابي 

 اإليجابي

مستوى 

 األداء

ا
ى

ان
لث

 
( 

ن
ني

ب
1

8
0

)
 

ألم
ا

 ا
ن

ي
س

نف
ل

 

 المحور األول

 الرؤية للمستقبل  
0.231 -0.159 0.267 0.277 0.252 

 0.290 0.272 0.216 0.210- 0.283 المحور الثاني الحالة العامة 
 المحور الثالث 

 الحالة المزاجية 
-0.250 -0.222 0.217 0.238 0.275 

 المحور الرابع 

 العالقات االجتماعية 
0.242 -0.233 0.220 0.246 0.202 

 0.246 0.207 0.282 0.220- 0.208 المجموع الكلي 

  0.277 0.196 0.205- 0.281 توى األداء ـــــــــمس                          

ا
ى 

ان
لث

 
( 

ت
نا
ب

6
0

 )
 

ي 
س

نف
 ال

ن
ألم

ا
 

 المحور األول

 الرؤية للمستقبل  
0.263 -0.287 0.226 0.314 0.271 

 0.282 0.351 0.292 0.255- 0.322 ة مالعا الةني الحالمحور الثا
 المحور الثالث 

 الحالة المزاجية 
-0.355 -0.353 0.299 0.256 0.265 

 المحور الرابع 

 العالقات االجتماعية 
0.260 -0.320 0.262 0.257 0.251 

 0.258 0.344 0.313 0.330- 0.284 المجموع الكلي 

  0.315 0.369 0.275- 0.264 داء األ ىتوــــــــــــــــمس              
 

 0.250= 60.  عندما ن = 0.195=  0.05ومستوى  180عندما ن = قيمة " ر" الجدولية 

 ( 7تضح من نتائج جدول )ي           
رتباطيه موجبة دالة إحصائياا بـين األمـن النفسـي )كمحـاور وكمجمـوع كلـي( إوجود عالقة  -

 -والـــنمط )اإليجـــابي ( يالســـلب –الـــنمط )اإليجـــابي و  (ييجـــاباإل –ســـلبي ويبـــين الـــنمط )ال
 –اإليجابي( فيما عداا المحور الثالث لألمن النفسي كان ارتباطه سالباا مع النمط )السلبي 
ـــنمط )الســـلبي  ـــة بـــين المحـــاور األربعـــة وال  –اإليجـــابي ( وكانـــت العالقـــة االرتباطيـــه الدال

 السلبي (عالقة سالبة. 

كمجموع كلي(  –ة دالة إحصائياا بين األمن النفسي )كمحاور جبو مطيه باتر إقة وجود عال -
 وبين مستوي األداء. 

وجود عالقة ارتباطيـه موجبـة دالـة إحصـائياا بـين أنمـاط تقـدير الـذات ومسـتوى األداء فيمـا  -
 رتباطيه سالبة. إلكانت العالقة ا (السلبي -السلبي ) عدا النمط
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توسطات قياسات الطلبة في األمن النفسي وأنماط م ق بينفروة الاسالنتائج المرتبطة بدر ( 2
 . تقدير الذات ومستوى األداء تبعًا لمتغيرات الجنس والصف الدراسي ومكان اإلقامة

 (8 جدول )
 في األمن النفسي داللة الفروق بين متوسطات قياسات طلبة الصف األول

 سر الجنلمتغي اً تبع وأنماط تقدير الذات ومستوى األداء 
 253 ن=    

 المتغيــــــــرات
قيمــة  60بنات الصف األول ن=  193بنين الصف األول  ن= 

 انحراف متوسط انحراف متوسط ت

ي
س

نف
 ال

ن
ألم

 ا

 1.53 5.57 24.17 3.99 24.83 المحور األول الرؤية للمستقبل 

 1.31 6.43 26.52 4.72 25.86 المحور الثاني الحالة العامة 

 1.76 4.43 20.25 4.13 20.92 لمزاجية ة الالحا الثور الثالمح

المحور الرابع العالقات 

 االجتماعية 

26.52 4.29 25.88 4.24 1.68 

 1.49 13.5 98.55 8.07 100.03 المجموع الكلي للمقياس

ر 
دي

تق
ط 

ما
أن

ت
ذا

ال
 

 1.31 1.60 10.23 1.83 10.43 اإليجابي  –السلبي 

 1.73 2.10 10.17 2.66 9.80 السلبي –السلبي 

 1.50 2.18 10.23 2.01 9.95 السلبي – اإليجابي 

 1.79 1.90 11.90 1.73 11.61 اإليجابي – اإليجابي

 1.13 1.95 18.77 2.22 18.56 توى األداء ـــــمس                

 

  1.96( = 0.05دولية عند مستوى )جقيمة )ت( ال
 ي :يل ا( م8)ول ائج جديتضح من دراسة وتحليل نت      
عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائياا بـــين متوســـطات قياســـات طلبـــة الصـــف األول الطـــالب  -

 البنين والطالبات البنات في محاور األمن النفسي وكذا المجموع الكلي للمقياس. 

عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائياا بـــين متوســـطات قياســـات طلبـــة الصـــف األول الطـــالب  -
 ط تقدير الذات. نماأقياس ي مبنات فالبنين والطالبات ال

عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائياا بـــين متوســـطات قياســـات طلبـــة الصـــف األول الطـــالب  -
 البنين والطالبات البنات في مستوى األداء في التمرينات. 

 
 
 
 
 

 



13 

 

 

 

 (9 جدول )
 في األمن النفسي  الثانى داللة الفروق بين متوسطات قياسات طلبة الصف 

 240ن=     تبعًا لمتغير الجنس الذات ومستوي األداء  تقدير طوأنما                     

 المتغيرات
 60بنات الصف الثاني ن=   180بنين الصف الثاني ن= 

 قيمة ت
 ع م ع م

ي
س

نف
 ال

ن
ألم

 1.24 3.92 28.92 3.09 29.32 المحور األول الرؤية للمستقبل  ا

 1.36 4.31 30.38 3.69 29.88 المحور الثاني الحالة العامة 

 1.34 3.58 18.40 2.55 18.78 المحور الثالث الحالة المزاجية 
 1.43 3.80 24.42 4.00 23.61 المحور الرابع العالقات االجتماعية 

 0.70 9.78 102.32 6.73 103.26 المجموع الكلي للمقياس

ر 
دي

تق
ط 

ما
أن

ت
ذا

ال
 

 0.94 1.38 9.80 1.62 9.93 اإليجابي  –السلبي 

 1.61 1.39 8.01 1.33 7.81 السلبي –بي السل

 1.67 1.05 8.43 1.63 9.22 السلبي – اإليجابي 

 1.04 1.66 11.30 1.70 11.14 اإليجابي – اإليجابي

 1.68 2.06 19.55 2028 19.18 توي األداءــــــــــــــمس         

 1.96=  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى 
 يلي:  ام (9)ل و ائج جديتضح من نت

عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائيا بـــين متوســـطات قياســـات طلبـــة الصـــف الثـــاني )البنـــين  -
 والبنات ( في محاور األمن النفسي والمجموع الكلي للمقياس.

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات قياسات طلبة الصف الثاني البنين والبنات  -
 في مقياس أنماط تقدير الذات. 

الة إحصائياا بين متوسطات قياسات طلبة الصف الثاني البنين والبنات دد فروق و عدم وج -
 في مستوى األداء في التمرينات.
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 (10جدول )

 ن النفسي ـفي األم الطالب البنينة الفروق بين متوسطات قياسات ــدالل
    تبعًا لمتغير الصف الدراسي    وأنماط تقدير الذات ومستوي األداء

 373ن=                                                                               
 المتغيــــــــرات

 180بنين الصف الثاني ن=  193بنين الصف األول ن= 
 انحراف متوسط انحراف متوسط قيمــة ت

ي
س

نف
ال
ن 

ألم
ا

 

 17.16 3.09 29.32 3.99 24.83 المحور األول الرؤية للمستقبل 

 12.94 3.69 29.88 4.72 25.86 ر الثاني الحالة العامة والمح

 8.50 4.13 20.92 2.55 18.78 المحور الثالث الحالة المزاجية 

المحور الرابع العالقات 

 االجتماعية 

23.61 4.29 26.52 4.00 9.57 

 5.93 6.73 103.26 8.07 100.03 المجموع الكلي للمقياس

ير
قد

 ت
ط

ما
أن

 

ت
ذا

ال
 

 3.94 1.62 9.93 1.83 60.43 اإليجابي –السلبي 

 12.90 1.33 7.81 2.66 9.80 السلبي –السلبي 

 5.44 1.63 9.22 2.01 9.95 السلبي  –اإليجابي 

 3.74 1.70 11.61 1.73 11.14 اإليجابي –اإليجابي 

 3.76 2.28 19.18 2.22 18.56 توى األداء ــــــــــــــــــتمس               

 

 1.96=  (0.05 )الجدولية عند مستوى "ت "ةمقي
 ( ما يلي:  10 يتضح من نتائج جدول )

وجود فروق دالة إحصـائيا بـين متوسـطات قياسـات طـالب الصـف األول وطـالب الصـف  -
الثاني في محاور األمن النفسي والمجموع الكلي للمقيـاس وذلـك فـي اتجـاه طـالب الصـف 

 الثاني. 
توسـطات قياسـات طـالب الصـف األول وطـالب الصـف ماا بـين يإحصـائ وجود فروق دالة -

 الثاني في أنماط تقدير الذات وذلك في اتجاه طالب الصف الثاني.

وجود فروق دالة إحصـائياا بـين متوسـطات قياسـات طـالب الصـف األول وطـالب الصـف  -
 الثاني في مستوى األداء في التمرينات وذلك في اتجاه طالب الصف الثاني. 
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 (11 جدول )
 ن النفسيـــات في األمــة الفروق بين متوسطات قياسات الطالبات البنــلال د
  تبعًا لمتغير الصف الدراسي  وأنماط تقدير الذات ومستوي األداء            

                                    120ن=                                                                         

 متغيــــــــراتلا
قيمــة  60الصف الثاني ن= بنات  60الصف األول ن=  بنات

 انحراف متوسط انحراف متوسط ت

ي
س

نف
 ال

ن
ألم

ا
 

 7.61 3.92 28.92 5.57 24.17 المحور األول الرؤية للمستقبل 

 5.44 4.31 30.38 6.43 26.52 المحور الثاني الحالة العامة 

 3.54 3.58 20.25 4.43 18.40 جية الة المزالث الحالمحور الثا

المحور الرابع العالقات 

 االجتماعية 

24.42 4.24 25.88 3.80 2.80 

 2.47 9.78 102.32 13.50 98.55 المجموع الكلي للمقياس

ر 
دي

تق
ط 

ما
أن

ت
ذا

ال
 

 2.22 1.38 9.80 1.60 10.23 اإليجابي –السلبي 

 9.36 1.39 8.01 2.10 10.17 السلبي –السلبي 

 3.61 1.05 9.43 2.18 10.23 السلبي  –اإليجابي 

 2.59 1.66 11.90 1.90 11.30 اإليجابي – اإليجابي

 3.00 2.06 19.55 1.95 18.77 توى األداء ـــــــــــــــمس    

 

 1,96=  (0,05)الجدولية عند مستوى "ت "قيمة 
 ( ما يلي:  11 يتضح من نتائج جدول )

ياا بين متوسطات قياسات طالبات الصف األول وطالبات الصف ئلة إحصاافروق دوجود  -
الثاني في محاور األمن النفسي والمجموع الكلي للمقياس وذلك في اتجاه طالبات الصـف 

 الثاني. 
وجود فروق دالة إحصائياا بين متوسطات قياسات طالبات الصف األول وطالبات الصف  -

 طالبات الصف الثاني.  هفي اتجا ت وذلكالثاني في أنماط تقدير الذا

وجود فروق دال إحصائيا بين متوسطات قياسات طالبات الصف األول وطالبات الصف  -
 الثاني في مستوى األداء في التمرينات وذلك في اتجاه طالبات الصف الثاني.
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 (12جدول )
 ت ادير الذقنماط تداللة الفروق بين متوسطات قياسات طلبة الصف األول في األمن النفسي وأ

 ومستوى األداء تبعًا لمتغير مكان اإلقامة

 راتـــــــــــالمتغي
قيمة  الصف األول بنين

 ت

قيمة  الصف األول بنات

 ت
 (20غير المقيمات ) (40المقيمات ) 63 )الغير مقيمين (130)المقيمين 

 ع م ع م ع م ع م

ن
ألم

ا
 

ي
س

نف
ال

 

المحور األول الرؤية 

 للمستقبل 

25.59 3.77 23.27 4.01 5.84 24.95 4.42 21.60 7.23 3.04 

 2.15 6.58 23.80 6.48 26.38 6.24 3.32 23.03 5.04 25.75 المحور الثاني الحالة العامة 

المحور الثالث الحالة 

 المزاجية 

22.85 3.79 25.21 4.41 5.63 16.10 5.31 18.83 4.84 2.92 

المحور الرابع العالقات 

  تماعيةاالج

26.28 4.24 27.60 4.29 3.03 20.50 4.3 22.6 4.15 2.70 

 3.53 6.4 88.00 7.3 92.60 9.40 6.50 99.11 8.71 106.48 المجموع الكلي للمقياس

ير
قد

 ت
ط

ما
أن

 

ا
ت

ذا
ال

 
 

 6.64 1.18 11.35 1.64 10.13 4.84 1.83 10.24 1.77 9.35 اإليجابي  –السلبي 

 2.99 1.74 11.20 2.23 10.10 2.50 2.15 9.14 1.84 8.63 السلبي –السلبي 

 7.69 1.79 11.95 1.84 9.38 4.92 1.90 10.44 1.72 9.53 السلبي –اإليجابي  

 3.46 1.66 10.75 2.03 11.93 4.63 1.73 11.35 1.61 12.14 اإليجابي –اإليجابي 

 5.20 2.50 17.45 1.65 19.48 12.46 2.13 18.70 2.27 21.50 توى األداء ـــــــــــــــمس

 

 2.00( = 60عند ن ) 1.96(= 193عند ن ) ( 0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى )
( وجود فروق دالة إحصائياا بين متوسطات قياسات طلبة 12 يتضح من نتائج جدول ) 

الصف األول المقيم وغير المقيم في كل من المحور األول والمحور الثاني والمجموع الكلي 
تجاه الطلبة إبة المقيمين بينما في المحور الثالث والمحور الرابع كان في لجاه الطتإس في للمقيا

 غير المقيمين.
وجود فروق دالة إحصائياا بين متوسطات قياسات طلبة الصف األول المقيم وغيـر المقـيم  -

 تجاه الطلبة المقيمين. إفي أنماط تقدير الذات وذلك في 

ت طلبــة الصــف األول المقيمــين وغيــر اات قياســطن متوســوجــود فــروق دالــة إحصــائياا بــي -
 المقيمين فى مستوى األداء وذلك في اتجاه الطلبة المقيمين.
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 (13 جدول )
 داللة الفروق بين متوسطات قياسات طلبة الصف الثاني في األمن النفسي وأنماط تقدير الذات 

 ومستوى األداء تبعًا لمتغير لمكان اإلقامة

 ــراتـــــــالمتغيــ

 صف الثاني بنينلا

 قيمة ت

 الصف الثاني بنات

 (20غير المقيمات ) (40المقيمات ) 63الغير مقيمين  130المقيمين  قيمة ت

 ع م ع م ع م ع م

ي
س

نف
 ال

ن
ألم

ا
 

المحور األول الرؤية 

 للمستقبل 

30.27 2.75 29.36 3.69 2.56 28.79 3.68 27.20 3.27 2.48 

الة حاني الالمحور الث

 مة االع

30.09 3.33 28.34 3.73 4.68 32.89 4.28 30.14 3.85 3.67 

المحور الثالث الحالة 

 المزاجية 

19.70 2.41 18.98 2.86 2.57 19.76 3.48 17.59 3.83 3.22 

المحور الرابع العالقات 

 االجتماعية 

25.98 3.27 22.56 3.86 9.04 27.55 4.11 24.18 3.26 4.93 

104.0 6.67 6.57 99.87 6.34 104.42 ياسقكلي للملجموع االم

1 

7.40 99.40 6.08 3.68 

ر 
دي

تق
ط 

ما
أن

ت
ذا

ال
 

 2.16 1.18 10.82 1.47 10.29 4.68 1.62 9.37 1.57 8.58 اإليجابي  –السلبي 

 2.61 1.58 10.73 1.23 10.05 2.63 1.27 7.91 1.46 7.53 السلبي –السلبي 

 3.74 1.22 11.34 0.94 10.59 6.38 1.71 9.78 1.58 8.67 السلبي –اإليجابي  

 4.76 1.51 11.12 1.70 12.53 7.71 1.07 10.30 1.74 11.65 اإليجابي –اإليجابي 

 7.91 2.11 18.91 1.95 21.87 6.13 1.95 18.53 2.38 19.95 توى األداء ــــــــــــمس    

  2.00(= 60ا ن )م، عند1.98(= 180عندما )ن=  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى 
 (13يتضح من جدول )

وجود فروق دالة إحصائياا بين متوسطات قياسات طلبةالصف الثاني المقيمة وغير  -
المقيمة في األمن النفسي )كمحاور وكمجموع كلي( وذلك في اتجاه الطلبة المقيمة في 

 المدينة الجامعية.
ثــاني المقيمــة وغيــر لالصــف ا ةات طلبــوجــود فــروق دالــة إحصــائياا بــين متوســطات قياســ -

 المقيمة في أنماط تقدير الذات وذلك في اتجاه الطلبة المقيمة. 

وجــود فــروق دالــة إحصــائياا بــين متوســطات قياســات طلبــة الصــف الثــاني المقيمــة وغيــر  -
 تجاه الطلبة المقيمة. إالمقيمة في مستوى األداء وذلك في 

 مناقشة النتائج :

القة بين مستوى األمن النفسى وأنماط تقدير الذات عراسة الدرتبط بمناقشة النتائج الم -1
  0ومستوى االداء فى التمرينات 

( وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة  7، 6نتائج جدولى ) يتضح من دراسة وتحليل      
والتى تتمثل فى المحور األول األمن النفسى  إحصائياا بين األمن النفسى كمحاوروكمجموع كلى

لفرد ورؤيته للمستقبل والمحور الثانى المرتبط بالحالة العامة والعملية والمحور ابتكوين  لمرتبطا
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بالعالقات األجتماعية وبين أنماط تقدير الثالث المرتبط بالحالة المزاجية والمحور الرابع المرتبط 
 – يجاباإلي)والنمط  (السلبى  – ياإليجاب)والنمط  ( ياإليجاب –السلبى )الذات كالنمط 

السلبى )رتباطه سالباا مع النمط إزاجية كان مفيما عدا المحور الثالث المرتبط بالحالة ال( يبااإليج
لى وجود عالقة إرتباطية سالبة دالة إحصائياا بين محاور إ نتائجهذا وأوضحت ال ،(اإليجابى –

 0 (السلبى –السلبى )األمن النفسى والنمط 
كان الفرد مطمئناا نفسياا وكلما كانت رؤيته للمستقبل  نه كلمااائج بوتفسر الباحثة هذه النت      

اآلخرين وشعر بأنه واضحة يتسمها األستقرار وعدم الخوف وكلما استطاع إقامة عالقات مع 
بصورة إيجابية محبوب ومتقبل من اآلخرين وأن البيئة المحيطة بيئة صديقة كلما انعكس ذلك 

ث أن صورة الفرد عن ذاته لها أثراا كبيراا وأهمية ي، حخرينولآله ذاتل هقيمتكيفية على الذات و 
بالغة فى مستقبل حياته وذلك لما تعكسه فى تصور ورؤيه للفرد عن ذاته وما لهذا الذات من 

 0احترام وتقبل 
Ditammaso,e., et al  (2002 )"ديتاماسو وآخرون "ما أشاراليه  وتتفق هذه النتائج مع      

يمتلكون مشاعر إيجابية عن أنفسهم وفى عالقاتهم باآلخرين  فسياا نئنين مالمط فى أن األفراد
نسيابياا إرتقاء طبيعياا وتحوالا إجتماعية متوازنة يحققون من خاللها إإضافة الى تمتعهم بمهارات 

 0(  310:  19نموهم ) خالل مراحل 
( من 16) (1987) "عطامحمود "مع ما توصلت اليه نتائج دراسة  اا كما تتفق مضمون       

بين مفهوم الذات ومستويات األمن النفسى وأن درجة الشعور باألمن  ةرتباطية دالإوجود عالقة 
كلما كانت المفاهيم عن الذات أكثر إيجابية حيث ان الطلبة الذين يقدرون أنفسهم النفسى تزداد 

فى تكوين  صعوبة يجدون تحقق لهم التقبل والتقدير والإيجابياا يميلون الى السلوك بطريقة 
  0صداقات وهذه ظروف تحقق الشعور باالمن النفسى 

( عن  1996 ( )22)  Robert , Jonروبرت جون " " وتعضدد هذه النتائج ما أشار اليه      
حيث أن هناك بمستوى تقدير الذات  االحتفاظ يف يأهمية الدور الذى يلعبه الشعور باألمن النفس

  0 االكتئابقات غير الحميمة وظهور أعراض مرض الالع يالنفسعالقة دالة بين األمن 
( أن هناك عالقة بين تقدير الذات والحالة 1994وفى هذا الصدد فقد أشار "أيمن غريب " )

الى ان التغيرفى حيث أشار  الدراسة(تمثل أحد محاور األمن النفسى فى هذه  )والتىالمزاجية 
 Self Report ofلذى يكتب تقريراا ذاتياا عن نفسه الفرد و لاجية تقدير الذات يرجع الى الحالة المز 

Mood  (5 :95 )0  
موجباا دال احصائياا بين األمن  اا ( إلى وجود أرتباط 7،  6كما تشير نتائج جدولى )        

توافر بأن الباحثة ذلك  تفسرالنفسى كمحاور وكمجموع كلى وبين مستوى االداء فى التمرينات و 
والتى تبلورت فى مكاناتهم إاعدت الطلبة على استغالل اقصى قدراتهم و سلنفسى ااألمن مقومات 
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حصائيا بين األمن النفسى ومستوى إرتباط الدال إلرتقاء بمستوى االداء وظهرت واضحة فى اإلا
ن األحساس باألمن النفسى مرتبط ألى إ( 1996)"محمد جبر  "وفى هذا الصدد فقد أشار0األداء 

 "على سعد"جة مع ما توصل اليه يوتتفق هذه النت0ات االجتماعية قوالعال لبدنيةبالحالة ا
ن أحصائياا بين مستوى األمن النفسى والتفوق الدراسى و إرتباط دال إ( فى وجود 11( )1998)

 0شعور الطالب أو الطالبة باألمن النفسى يحفزه على التحصيل الدراسى
بين أنماط باطية موجبة دالة احصائياا تر إقة الوجودع (7، 6ظهرت نتائج جدولى ) أكما        

 –اإليجابى )والنمط  (السلبى –اإليجابى )والنمط ( االيجابى  –السلبى )تقدير الذات النمط 
ومستوى األداء ( السلبى  –السلبى )ومستوى األداء بينما جاء األرتباط بين النمط  (اإليجابى

ى يكون لديه تقديراا إيجابياا عن ذاته وقدراته ذالالب طبأن الوتفسر الباحثة ذلك 0رتباطاا سالباا إ
يمتاز بأنه أكثر جهداا وتحصيالا لكى يحقق األنسجام بين هذه التقدير واألداء ، وأن الطالب ذو 

نسجاماامع التقدير إنخفاض مستوى الدافعية إالتقدير السلبى نحو ذاته واآلخرين يتميز بالضعف و 
  0نفسه  يحمله عنالسلبى الذى 

( 1( )2008)"أحمد عربيات وعماد الزغول "ليه دراسة إوتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت      
األكاديمى  بمستوى االداءفى وجود عالقة ارتباطية دالة احصائياا بين مستوى تقدير الذات 

( أن تقدير 2002) Adam ,d & Jennifer"آدم وجينيفر " وفى هذا الصدد يشير 0والتحصيل 
نسجاماا مع تقييم الفرد األيجابية إدافعة نحو تحقيق مزيد من النجاح واألنجاز  ةمل كقو علذات يا

لذاته وتقييم اآلخرين له ، وفى الوقت الذى يسهم النجاح األكاديمى فى تعزيز صورة الذات لدى 
  0(  711:  17فرد وتقييماته لذاته وقدراته )ال

ا إنجازهم الدراسى سيئاا و ة الذين يكونبن الطلأالنفس ويعضد ذلك ما أشار اليه علماء       
تجاهات سلبية نحو الذات أما الطلبة الذين يحققون نجاحاا دراسياا إيشعرون بالنقص وتكون لديهم 

 8تقدير اإليجابى للذات لديهم )القوياا بالرضا واألطمئنان مما يسهم فى تنمية اا تتولد لديهم شعور 
:60  )0 

ارتباطية داله ة توجد عالقعلى التساؤل االول للبحث بأنه  الجابةايمكن  ومن خالل ما سبق
داء فى التمرينات لدى عينة من ألنماط تقدير الذات ومستوى اأمن النفسى و بين األ احصائياً 

 0طلبة كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية 
اط مسى وأنفمن النمناقشة النتائج المرتبطة بدراسة الفروق بين عينة الطلبة فى األ -2

تقدير الذات ومستوى األداء فى التمرينات تبعًا لمتغيرات الجنس والصف الدراسى 
 0ومكان األقامة 

دم وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات ع( 9، 8يتضح من نتائج جدولى )      
 ثة هذهوتعزو الباح 0قياسات الطلبة البنين والبنات فى األمن النفسى كمحاور وكمجموع كلى 
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لى أن عينة الطلبة من الجنسين ينتمون لمرحلة عمرية واحدة يتشابهون الى حد كبير إ جالنتائ
ضغوط التى تكتنف فى السمات والخصائص النفسية كما انهم يتعرضون لنفس المثيرات وال

 0الحياة الجامعية 
 نى عبداوأم"( 12( )2004) "فهد الدليم"اسة كال من وتتفق هذه النتائج مع نتائج در       

( والتى 13( )1996) "محمد جبر"و (11)( 1998) "على سعد"و (3)(1999) "المقصود
اشارت الى عدم وجود فروق دالة احصائياا بين الجنسين البنين والبنات فى درجة الشعور باالمن 

 0والطمانينة النفسية 
 تتوسطامياا بين وجود فروق دالة احصائ ( عدم9، 8)كما يتضح من نتائج جدولى       

 (ياإليجاب –السلبى  ) الذات والمتمثلة فى النمط قياسات الطلبة البنين والبنات فى انماط تقدير
 0 (اإليجابى –اإليجابى )والنمط (السلبى  –اإليجابى  )والنمط (السلبى–السلبى )والنمط 

لبيئة  نتمون يلجامعى فى المستوى ا وتعزو الباحثة هذه النتائج لكون هؤالء األفراد جميعا      
اختالف  عنة لدى جميع الطلبة بغض النظر نمتشابهة أى أن لهذه البيئة الجامعية تأثيرات متواز 

 0تهم سواء بين البنين أوالبنات والذ يرهممر الذى قلل من وجود الفروق فى مستوى تقدألالجنس ا
 "غولز اد المربيات وعأحمد ع"ليه نتائج دراسة إوتتفق هذه النتائج مع ما توصلت       

 0لى عدم وجود فروق فى مستوى تقدير الذات بين الجنسين إوالتى أشارت  (1( )2008)
( عدم وجود فروق دالة احصائياا بين متوسطات 9 ،8شارت نتائج جدولى )أهذا وقد       

 0قياسات الطلبة البنين والبنات فى مستوى االداء فى التمرينات 
بين متوسطات  ( وجود فروق دالة احصائياا 11 ،10ولى )دة وتحليل جيتضح من دراس       

قياسات طلبة الصف األول وطلبة الصف الثانى فى مستوى األمن النفسى كمحاور وكمجموع 
 0فى اتجاة طلبة الصف الثانى وذلك كلى 
ن تعزو الباحثة ذلك فى أن طبيعة الدراسة بالكلية قد ساعدت فى زيادة الشعور باالمو      

خلق فرص لالحتكاك والتعامل بين الطلبة بعضهم وبعض وكذلك التعامل  خالل نالنفسى م
عداد الطلبة بكليات التربية أ ن أالمباشر عن قرب بين الطلبة وعضو هيئة التدريس وخاصة 

 0رنت بالكليات اآلخرى و غيرة اذا قصالرياضية تعتبر 
مستوى األمن  نأ (13)( 1996) "رمحمد جب" هليإشار أوتتفق هذه النتائج مع ما       
 0يتأثر بالعمر الزمنى فالفئات العمرية االقل سناا هى األقل شعوراا باألمن النفسى  يالنفس
قياسات  ( وجود فروق دالة احصائياا بين متوسطات11، 10ويتضح من نتائج جدولى )       

 – بيلالس) طلذات كالنمنماط تقدير اأالطلبة فى الصف االول والطلبة فى الصف الثانى فى 
 (اإليجابى –اإليجابى )والنمط  (السلبى –اإليجابى ) والنمط (السلبى –السلبى )والنمط  (ياإليجاب

 0وذلك فى اتجاة طلبة الصف الثانى
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وتعزو الباحثة ذلك إلى الدور الذى تلعبه خبرات النجاح االكاديمى فى تحسين مستوى          
ثناء دراستهم األمر الذى أات نجاح متراكمة ر ا بخبو انى قد مر تقدير الذات فطلبة الصف الث

نتائج دراسة  إليهوتتفق هذه النتائج مع ما اشارت 0نعكس بصورة ايجابية فى تقديرهم لذواتهم إ
فى وجود تباين فى مستوى تقدير الذات تبعاا  (1( )2008)"أحمد عربيات وعماد الزغول "

عنه لدى طلبة السنة األولى عة ثالثة والرابلسنة الدى طلبة اللمستوى الدراسى حيث كان مرتفعاا ل
 0والثانية
( وجود فروق دالة احصائياا بين متوسطات قياسات 11، 10كما يتضح من نتائج جدولى )      

الطلبة فى الصف االول والطلبة فى الصف الثانى فى مستوى األداء فى التمرينات وذلك فى 
 0اتجاة طلبة الصف الثانى

لباحثة ذلك الى أن خبرة ممارسة التمرينات فى الصف األول أثر إيجابيااعلى اترجع  وقد        
مستوى األداء فى الصف الثانى حيث نالحظ أن طلبة الصف األول ال زالوا فى بداية الطريق 
وربما كانوا يمارسون نشاط التمرينات ألول مرة أنما فى الصف الثانى لعبت التغذية الرجعية 

 0سترجاع دورااهاما فى تطوير مستوى األداءر واالكليات التذوعم
(  وجود فروق دالة إحصائياا بين متوسطات قياسات طلبة 12يتضح من نتائج جدول )و      

الصف األول المقيمين وغير المقيمين فى محاور األمن النفسى كالمحور األول المرتبط بتكوين 
ضا فى المجموع الكلى يأو العامة والعملية  ةالحالبالمرتبط  يته للمستقبل والمحور الثانىؤ الفرد ور 

حور الثالث المرتبط بالحالة مللمقياس وذلك فى اتجاه الطلبة المقيمين ، بينما كانت الفروق فى ال
بينما ،ر المقيمين يالمزاجية والمحور الرابع المرتبط بالعالقات الجتماعية كانت فى اتجاه الطلبة غ

دالة إحصائياا بين متوسطات قياسات طلبة الصف الثانى  فروق  د( وجو 13)أشارت نتائج جدول 
المقيمين وغير المقيمين فى األمن النفسى كمحاور وكمجموع كلى وذلك فى اتجاه الطلبة 

  0المقيمين
لم  لى أن طلبة الصف األول المقيمين فى المدينة الجامعيةإوتعزو الباحثة هذه النتائج      

الظروف والبيئة الجامعية الجديدة لذا كانت هناك بعض المحاور  لم معقيف والتأيحدث لديهم التك
 0فى االمن النفسى كانت الفروق فى اتجاه الطلبة غير المقيمين 

سباب دراسية كما هو ن تغير البيئة السكنية ألإ( 2004)"فهد الدليم "وفى هذا الصدد فقد اشار 
جعل الطالب يعيش حياة مضطربة  ىدى الؤ مرة قد يول الحال مع الطلبة الجامعيين وخاصة أل

  0(222:  12ه باألمن والطمأنينة النفسية )  يقل فيها إحساس
لى وجود فروق دالة إحصائياا بين متوسطات قياسات ( إ13، 12كما تشير نتائج جدولى )       

 ووتعز  نالمقيمي الطلبة المقيمين وغير المقيمين فى أنماط تقدير الذات وذلك فى اتجاه الطلبة
الباحثة هذه النتائج الى أن األقامة فى المدينة الجامعية تزيد من دافعية الطالب نحو الدخول فى 
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تفاعالت اجتماعية مثمرة مع اآلخرين وتحقيق التوافق النفسى والبعد عن الوحدة واألنفتاح على 
يقيم من  التى ةى الكيفياآلخرين مما يشعره بأنه محبوب ومتقبل من اآلخرين مما ينعكس ذلك ف

 0لى التقدير اإليجابى عن التقدير السلبى لنفسه ولآلخرين  إخاللها ذاته ويتجه اكثر 
لى وجود فروق دالة إحصائياا بين متوسطات قياسات ( إ 13، 12كما أشارت نتائج جدولى )

 قيمينملطلبة الالطلبة المقيمين وغير المقيمين فى مستوى األداء فى التمرينات وذلك فى اتجاه ا
وتفسر الباحثة ذلك بأن األقامة فى المدينة الجامعية قد يكون أثر إيجابياا على مستوى األداء من 
خالل توفير الوقت والفرص للممارسة والتدريب مع الزمالء وخاصة أن نشاط التمرينات من 

 ىاعملجااألداء  لى تدريب جماعى لخلق االنسجام والتناغم فىإالتى تحتاج  ةاالنشطية الرياضي
  0للجمل الحركية 

عدم وجود فروق دالة ومن خالل ما سبق يمكن اإلجابة عن التساؤل الثانى للبحث فى       
إحصائيًا بين متوسطات قياسات الطلبة فى االمن النفسى وانماط تقدير الذات ومستوى األداء 

ت قياسات امتوسط إحصائيًا بين دالةروق توجد ف فى التمرينات تبعا لمتغير الجنس ، بينما
الطلبة فى االمن النفسى وانماط تقدير الذات ومستوى األداء فى التمرينات تبعا لمتغير الصف 

 0الدراسى ومكان االقامة
  

فى ضوء أهداف البحث وطبيعة فروضه وفى حدود العينة تم التوصل الى األستخالصات :
 االستخالصات التالية : 

وأنماط تقدير الذات ومستوى األداء  األمن النفسى  بيناا دالة احصائي ةرتباطيا توجد عالقة .1
 .لدى عينة من طلبة كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية وذلكالتمرينات فى 

عدم وجود فروق دالة إحصائياا فى مستوى األمن النفسى وأنماط تقدير الذات ومستوى  .2
 0األداء فى التمرينات تبعا لمتغير الجنس 

ياا فى مستوى األمن النفسى وأنماط تقدير الذات ومستوى األداء فى ئإحصا ةوجـد فروق دالت .3
  0الصف الدراسى ومكان االقامة  ى التمرينات تبعاا لمتغير 

محدودة بإجرائتها وعينتها ومتغيراتها لذا توصى الباحثة ن نتائج هذه الدراسة إ التوصيات:
  بالتالى:
وحدات األرشاد النفسى فى الجامعات  بناهاتشادية النفسية تإعداد برامج للخدمات األر  .1

لمساعدة الطلبة وخاصة المستجدين على تحقيق التوافق الدراسى واالجتماعى كما 
يمكن زيادة فاعلية االنشطة والبرامج الثقافية والترويحية والرياضية واالجتماعية التى 

االنشطة من و رامج بشتراك فى هذه الاالأن  ذاإتقوم بها وحدات رعاية الشباب بالكليات 
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شانه المساعدة فى تفاعلهم واندماجهم مع زمالئهم وإضفاء جو من االلفة مما يزيد من 
  0مستوى أمنهم النفسى ويزيد ايجابية تقديرهم لذواتهم ولآلخرين 
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