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نظريه التعمم  -يطفال مرحمة الطفولة المبكرة ومنها نظرية التحميل النفسأمن النفسى لدى لأل
 . هدداتحوحاجاته وم ين النفسماأل مظاهركما تناول البحث  ،اإلنسانية النظرية –جتماعياال

 ، مرحمة الطفولة المبكرةاألمن النفسي الكممات المفتاحية:
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Abstract:  

     The aim of the current research is to identify the theoretical trends 

explained for psychological security of children in early childhood. The 

research dealt with the pace of the concept of psychological security, as well 

as a presentation of the most important theories explaining the 

psychological security of early childhood children, including the theory of 

psychoanalysis, the theory of social learning, and the study dealt with the 

symptoms of psychological security and its needs and threats.  

 

Keywords: Psychological Security – Early Childhood  
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 مقدمة:

حياة ىادئة مطمئنة اإلنسان تي يجب توفرىا لئلنسان فبو يعيش يعد األمن النفسي أحد أىم المطالب ال   
الكريم لمفرد والمجتمع, وقد أولى القرآن أىمية بالغة واليناء وبغيابو ال يتوفر العيش ر ار يسودىا االستق

 .(4ريش, اآلية : )ق" لذي أطعميم من جوع وآمنيم من خوفلؤلمن النفسي لقولو تعالى "ا

وقد أولى ماسمو أىمية بالغة لؤلمن النفسي حيث يرى ان األمن النفسي ىو شعور الفرد بأنو محبوب 
يا بندرة ومتقبل من اآلخرين ولو مكان بينيم, ويدرك أن بيئتو صديقة وودودة غير محبطة  يشعر في

 (.4004 العقيمي, عادل) الخطر والتيديد والقمق

تياجات اإلنسانية إلى خمس احتياجات يحتل فييا األمن النفسي المرتبة الثانية بعد ويصنف ماسمو االح 
كما أن الحاجة لؤلمن ة الفرد لؤلمن النفسي في حياتو. االحتياجات الفسيولوجية, مما يدل عمى حاج

عجمة السموك البشري, و من الحاجات النفسية  استمرارية وراءالنفسي من ابرز الحاجات التي تقف 
األساسية البلزمة لمنمو النفسي, وتحقيق التوافق و الصحة النفسية حيث يعد أيضا من المطالب األساسية 
لجميع األشخاص في كل فئات المجتمع باختبلف خصائصيم, ومن بين الحاجات اليامة لبناء الشخصية 

الشك فيو أن و تستمر حتى الشيخوخة, و مما  المراىقةلطفولة إلى اإلنسانية حيث أن جذوره تمتد من ا
جميل ارتباطا وثيقا بجميع مجاالت الحياة و أىميا الجانب التعميمي األكاديمي,) ,األمن النفسي يرتبط

  .(4006وي, اطير ال

آمنة وان  ن بيئتووبتحقق األمن النفسي داخل األسرة أو المؤسسات التعميمية والمجتمع ويدرك الطالب أ
مرجع ) ير معرضة لمخطر يتحقق التوازن والتوافق لديوالمقومات األساسية لحياتو غحاجاتو مشبعة و 

قد اتسعت وظيفة المدرسة لتشمل إكسابيم  ومحيطوفاألمن ينتج عن تفاعل الفرد مع بيئتو سابق(,  
ت الحاضر لبناء المستقبل, استثمار معطيااآلمن, و  شالتي تمكنيم من العي والقدرات المياراتوتعميميم 

فالمدرسة مكان صغير يشترك مجموعة من األعضاء يؤثرون و يتأثرون يبعضيم البعض, تيدف إلى 
 بعيدا عن كل الضغوطات النفسية و واالطمئنان النفسي االستقرارإعداد الطفل لحياة يسودىا األمن و 
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ما قد يجعل منو طفبل عنيدا عنيفا مع  سموكية لديو اضطراباتاالجتماعية التي قد تؤدي بو إلى ظيور 
 كل األشخاص المحيطين بو. 

من النفسى نتيجة تفاعل االنسان مع البيئة المحيطة بو من خبلل الخبرات التي يمر بيا والعوامل وينشا األ
 (4004زيدانى ,سعيد البيئية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية التي توثر فى الفرد )

حيث ان جذوره تمتد الى الطفولة  ,الميمة لبناء الشخصية االنسانية ى من الحاجاتمن النفسويعد األ
لى إن المرء يصبح ميددا اذا ما تعرض وام ,خة عبر المراحل العمرية المختمفةوتستمر حتى الشيخو 

لى االضطراب لذا فان ضغوطات نفسية واجتماعية ال طاقة لو بيا في مرحمة من تمك المراحل مما يؤدى ا
بعد تحقق الحاجات الدنيا  وال يتحقق اال بلنسانلمن النفسى يعد من الحاجات ذات المرتبة العميا األ

 (.6996 ,جبرمحمد لبلنسان)

 : يمن النفسمفهوم األ

ىو شعور الفرد بحالو من االرتياح والرضا نتيجو إلشباع حاجاتو النفسيو المتمثمو في الحاجو الي األمن , 
النتماء, وىي حاجات تتطمب إشباعا متزايدا دون تاجيل او نقص او اختبلل , حتي والحب , والمحبو, وا

اليؤدي ذلك الي ظيور اضطرابات سموكية او وجدانية اكتسبت نتيجو لشعور الفرد بحالو من النقص 
النفسي , الذي يظير في شكل حالو انفعاليو يصاحبيا نوع من التوتر والضيق اليزول اال عندما تمبي 

 (.  4065و ) خالد ابراىيم , الحاج

حاجة من حاجات الفرد يشعر من خبلليا انو محبوب , ومتقبل من اآلخرين , ولو مكان بينيم , كما انو 
, عور بالحماية من األخطار)عمى سعد( فيتولد عنده الش6987,ك أن بيئتو صديقة لو )محمود حسينويدر 

 (. 6997, ن الخوف واأللم ) تغريد التتنجيم( , ويجعمة أكثر تقببًل لآلخرين كما يتحرر 6999

الشعور باألمن النفسي ىو حاجة نفسية دائمة و مستمرة لمفرد لمواجية ما ييدده من مخاطر ومخاوف ان 
 (4004, بدير) كريمان  خل تكون مصحوبة من ذاتو نفسيا.تأتيو من الدا
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لؤلمن النفسي عمى أنو شعور الفرد  تعريفًا إجرائياومن خبلل أطبلع الباحثة يمكن أن تستخمص 
باالطمئنان والبعد عن القمق والتوتر واالضطرابات النفسية ويحدث ذلك من خبلل شعور الفرد بالتقبل 
والحب واالىتمام ممن حولو ووجودة وسط جماعة تحسسو باألمان وشعور بالسبلم واألمن وأيضًا من 

 خبلل ثقتو فى نفسو 

 فى التالي :  اعراض األمن النفسيوتتمثل 

 الميل نحو السعاده والقبول والرضا . -6
 الشعور باليدوء والسكينو واالسترخاء والثبات االنفعالي . -4
 الشعور بالود والثقو في االخرين  -3
 الشعور باألنتماء وااللفو مع العالم. -4
 الشعور بالتسامح والتعاطف مع االخرين.  -5
 دفيء وحب لمخير.ادراك الناس اآلخرين عمي أنيم طيبون ولدييم ود و  -6
 النزعو نحو االىتمامات االجتماعيو كالتعاون , والشفقو, والتعاطف , واالىتمام باالخرين.  -7

 حاجات األمن النفسي : 

 اشار ماسمو أن لؤلمن النفسي حاجات ومن اىميا : 

 الحاجو الي الطمأنينو : وىي حاجو الفرد لمحمايو من الخطر والتيديد والمعاناه االقتصاديو.  -

الحاجو الي النظام : وىي الحاجو الي ضوابط وقواعد لمسموك والعبلقات وكذلك وضع االشياء في  -
 ترتيب ونظام ونظافو , وكذلك الحاجو الي قانون. 

 ر جو اسري أمن وىاديء, والحمايو من االنفصال والطبلق .الحاجو الي االستقرار : وىي توفي -

 الحاجو الي االستقبلليو : اعطاء الفرد فرصو التخاذ القرارات وتحمل المسئوليو والشعور بالثقو .  -
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, وتجنب االعتداء التخفيف من االلم الجسمي والنفسي, واليرب من المواقف الخطرهالحاجو الي  -
 .(4003مخيمر, لذل والسخريو من االخرين ) عماد الجنسي والجسمي وتجنب ا

 من النفسي : مهددات األ

المناخ االسري غير السوي : إن المناخ االسري غير السوي بمن يحمميا في ثنايو من اضطرابات  -6
في العبلقات االسريو بين افراد االسره الواحده , وتذبذب التربيو في عدم اتفاق الوالدين في تربيو 

وكذلك العبلقات العاطفيو الخجولو بين افراد االسره , وغيرىا من عوامل اضطراب المناخ الطفل , 
االسري كل ذلك بطبيعو الحال سوف ييدد األمن النفسي لمفرد الذي يعيش في مثل ىذا المناخ 

 االسري المضطرب .
وف والقمق الخطر او التيديد : إن شعور الفرد بالخطر او التيديد من اي جانب سو يشعره بالخ -4

مما يؤثر في امنو النفسي , ومن اشكال الخطر والتيديد التي تيدد األمن النفسي : الحروب بما 
تحممو من ويبلت ودمار , عدم االمان الميني الذي ييدد الفرد في رزقو وقوتو , ضعف الحصانو 

 الفكريو والثقافيو لدي الفرد , اما بجيمو أو عدم تمقيو قدرا من التعميم .
الوازع الديني : إن االسبلم ومنيجو الرباني الذي يعمق األيمان في الفرد ويجعمو متوكبّل  ضعف -3

عمي اهلل في كل شئون حياتو مؤمنا بقضاء اهلل وقدره , ويعمم إن ما اصابو لم كن ليخطأه وما 
في اخطأه لم ليكن ليصيبو فأذا فقد الفرد ىذا االيمان سيشعر بالقمق والخوف واالكتئاب ويجعمو 

 حالو دائمو من عدم االمن النفسي. 

  

 : النظريات المفسرة لألمن النفسى

 : بناءات لمشخصية و تتمثل فييرى سيغموند فرويد أن ىناك   أوال: نظرية التحميل النفسي:

  نا" العمميات العقمية الواعية.الشعور: ويمثل الجزء الواعي من العقل, ويشمل الجزء األكبر من "األ 
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ت التي ال تكون في مركز الوعي إال انو يمكن استرجاعيا بشيء من راالشعور: ويحوي تمك الخب ما قبل
 الجيد وأيضا الخبارت في طريقيا إلى الكبت.        

البلشعور: يعد الجزء األىم من وجية نظر فرويد, حيث يمثل الجزء األعمق من العقل و البعيد عن 
و عادة ما ترتبط الرغبات باإلحداث الماضية و التي ترتبط عادة الوعي حيث تكون محتوياتو ال شعورية 

بالمركبات االوديبية المرتبطة بالجن و العدوان, التي حولت عن طريق ميكانيزمات الدفاع )الكبت( من 
حيز الوعي إلى حيز البلوعي أو البلشعور. و بذلك فان الفرد يولد مزودا بغارئز و دوافع معينة, و إن 

ع بين رااحباطات, وعميو فان الفرد في ص رة عن سمسمة من الصارعات تعقبيا اشباعات أوالحياة عبا
 دوافعو الشخصية التي ال يقبميا المجتمع من جية و المطالب االجتماعية من جية أخرى, و يذكر:  

 : تمثل دوافع الحياة و البقاء و يتبمور حول الدوافع الجنسية.الدوافع األولى 

 .(4007مي, السيماجد ) : تمثل دوافع الموت و يتبمور حول الدوافع العدوانيةيةالدوافع الثان 

ع و ليست عبلقة انسجام, و اإلنسان الذي يكون باستطاعتو ار بلقة بين ىذه الدوافع ىي عبلقة صو الع 
أن يحب و أن يعمل, و من ذلك نرى أن محور التوافق النفسي عند أصحاب ىذه النظرية ييمل دور الفرد 
في الجماعة كما أنو يبعد الفرد عن إنسانيتو و يجعمو عبدا إلشباع حاجاتو, و يسمب الفرد إاردتو فيجعل 
سموكو مقترنا باستجابة تتعدل وفق المتغيارت الخارجية , و يجعل اإلنسان طوال حياتو أسير نفسو 

ع غريزي, إذ أن األنا تواجو ار قام فرويد نظريتو ىذه عمى أساس صالغريزية و العدوانية و األنانية, وقد أ
ع داخمي في أعماق راعن نفسيا, و يترتب عن ذلك ص النازعات الغريزية لميو التي تحاول التعبير

البلشعور, و نتيجة لخشية األنا من تقير النازعات الغريزية لميو فإن الشخصية تعي  في قمق دائم و ذلك 
بين األنا و األنا األعمى عن طريق إصدار ع راو كذلك وجود صمن مسببات عدم الشعور باألمن. 

ممحة الىتمام الذات بعدم  األوامر و النواىي الذي قد يأخذ شكبل مرضيا, و تستحوذ عمى الفرد أفكار
حسين و عبد الحميد , باألمن و الطمأنينة نتيجة لقمق الضمير الذي يصبح شيئا ال يطاق.) الشعور

 ( ,  4006, وغسان حسين
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ع غريزي بين األنا الذي ىو بمثابة راالنظرية )نظرية التحميل النفسي( أن ىناك صنستخمص من ىذه 
قب و مطالب اليو, و األنا األعمى و الذي يتمثل في الضمير, مما يؤدي إلى انعدام الشعور باألمن ار لما

ألعمى, و النفسي, حيث انو كي يتحقق الشعور باألمن فإنو عمى األنا أن يوفق بين مطالب اليو و األنا ا
 األنا األعمى.و  ,ألنا, و ايتحقق من خبلل االنسجام بين اليوبذلك فإن الشعور باألمن النفسي 

ظيرت ىذه النظرية عمى يد عالم النفس الشيير " ألبرت بان دوار "   ثانيا: نظرية التعمم االجتماعي: 
اعل الحتمي المتبادل و المستمر األمريكي بجامعة ستانفورد, حيث تؤكد نظرية التعمم االجتماعي عمى التف

ية تشكل نظاما لمسموك و المعرفة و التأثيارت البيئية, و السموك اإلنساني و محدداتو الشخصية و البيئ
مكانة متميزة و تتضح ىذه  ت المتبادلة و المتفاعمة فإنو ال يمكن إعطاء أي منيماار متشابكا من التأثي

 (4007مي, السيماجد )و الداللو. ت المتبادلة من خبلل السموك ذار التأثي

نستخمص من نظرية التعمم االجتماعي أنيا تتصور كل سموك متعمم عن طريق التعمم بالمبلحظة      
فبالنسبة لمفيوم األمن النفسي فيو سموك متعمم وذلك بتعمم األطفال من آبائيم, أو المحيطين بيم األمن 

ذا كانوا يشعرون بالتيديد و الخطر ون في استقارر وأمان فالدين يعيشالنفسي. فإذا كانت األسرة أو الوا
فإنيم ا األطفال يتعممون األمن النفسي عن طريقيم و سيتعممون ىذا السموك ومنو يشعرون بعدم األمان 

 أي أن شعور األمن النفسي سموك متعمم يتعممو فرد عن أفارد آخرين.

يقوم تصور األمن النفسي عند أصحاب االتجاه اإلنساني ومن بينيم   :ثالثا: النظرية اإلنسانية 
"روجرز", "ألبرت", "ماسمو"....الخ عمى تحقيق الفرد لذاتو, وان الفرد يشعر بالتيديد و العجز عن عدم 
استطاعتو إشباع حاجاتو و مواجية مشكبلتو بمعنى آخر فقدان األمن النفسي وفقا ليرم "ماسمو" 

قوم ىذه النظرية عمى أساس أن اإلنسان لديو رغبات يسعى إلشباعيا حسب التسمسل لمحاجات, حيث ت
اليرمي حيث انو رتب الحاجات وفقا لمتالي: الحاجات الفسيولوجية, الحاجة إلى األمن, الحاجة لمحب, 

  مرجع سابق(الذات )الحاجة لبلنتماء, الحاجة لمتقدير الذات, الحاجة لتحقيق  
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ذه الحاجات مرتبة ترتيبا ىرميا عمى أساس أسبقيتيا و إلحاحيا أو عمى أساس قوتيا افترض "ماسمو" أن ى
رغم أنيا كميا حاجات فطرية فان بعضيا أقوى من البعض اآلخر, حيث انو كمما انخفضت الحاجات في 
التنظيم اليرمي كانت أكثر قوة و كمما ارتفعت كانت اضعف, و قد وضع "ماسمو" الحاجة إلى األمن تمي 

 (4004بدير, كريمان الحاجات الفسيولوجية مباشرة نظار ألىمية ىذه الحاجة كدوافع مسيطرة. )

أطمق "ماسمو" عمى الحاجات األربع األولى بالحاجات الحرمانية في حين سمى الحاجات التي يسعى  
فة إلى الفرد من وارئيا لتحقيق أقصى طاقات النمو ليصبح فردا متكامبل بالحاجات النمائية باإلضا

 الحاجات الجمالية و الحاجة إلى العمم و المعرفة.  

بدونيا  ش: الحاجات الفسيولوجية: وىي الحاجات الضرورية و التي ال يمكن لئلنسان العيالمستوى األول
حة, النوم...الخ, وىي ار لب, ارامثمتيا: الحاجة إلى الطعام, الشوالتي تعمل عمى الحفاظ عمى الفرد و من أ

منيا يجعميا تستحوذ عمى تفكير الفرد, مما يتطمب من حاحا في اإلشباع, إذ أن الحرمان جات إلأكثر الحا
الحاجات  الفرد العمل عمى توفيرىا لمتخمص من ىذا التوتر وتساعده في التقدم إلى المستويات األخرى من

 (       4006, حسين و وغسان حسينعبد الحميد النفسية و الجسمية. )و إشباعيا لضمان الصحة 

الحاجة إلى األمن: حيث تشبع الحاجات الفسيولوجية األساسية إشباعا كافيا, تظير المستوى الثاني: 
ر, و الحماية, و النظام و التحرر من ار شعور الفرد بالطمأنينة, و االستقالحاجة إلى األمن و تتضمن 

ىي ترتبط بغريزة البقاء, و تتضمن و, و من ىي محرك الفرد لتحقيق أمنالخوف و القمق. والحاجة إلى األ
يتقبمونو الحاجة إلى األمن شعور الفرد بان بيئتو صديقة و مشبعة لمحاجات و بان اآلخرين يحبونو و 

ر و األمن األسري, و التوافق االجتماعي, و القدرة عمى حل المشكبلت النفسية ار داخل الجماعة, و االستق
 (4008,خالديلا عطا اهلل فؤادو االجتماعية.  )

الحاجة إلى االنتماء و الحب: كما ىو معروف أن اإلنسان كائن اجتماعي لذا فعندما  المستوى الثالث:  
يكون ىناك توافر لمحاجات الفسيولوجية و حاجات لبلمان تبرز حاجات اإلنسان إلى االرتباط باألصدقاء 

النتماء لمجماعة, إذ أن االستجابة و الجماعات و تتمثل في الحصول عمى الحب و العطف و السند و ا
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د مجتمعو فيعي  معو بود وتفاىم. ويتأتى ار عة تجعمو عنصار مقبوال من قبل أفااليجابية لمفرد اتجاه الجما
, حسين و وغسان حسينعبد الحميد ذلك من خبلل توافقو مع معايير الجماعة التي ينتمي إلييا. )

4006    ) 

ز بنفسو, از مة يسعى الفرد إلى االعتم الذات: في ىذه المرحار الحاجة إلى التقدير و احت :الرابع  المستوى
م اآلخرين لو, و المكانة االجتماعية ار لعمل الذي يؤديو و الكفاءة و احتوتكوين الثقة بنفسو و االعتناء با

عيداهلل رموقة. )العالية التي يمكن تحقيقيا في مجال العمل من خبلل الوصول إلى وظائف و مواقع م
 ( د س مي,السي

  المستوى الخامس:

في ىذه المرحمة يسعى اإلنسان الن يتميز عن غيره بأعمال مجتمعة و يحاول  الحاجة إلى تحقيق الذات: 
أن يكون وضعو ذا خصوصية و تحقيق شيرة أعمى أو مستوى معينا, وذلك من خبلل استغبلل الظروف 
المتوفرة لو و إمكانياتو الذاتية, و يتصف من يسعون لتحقيق ىذه الحاجة باستعدادىم لمحصول عمييا 

 ( 4006,  حسين و وغسان حسينعبد الحميد من صعاب. ) ميما واجيتم

تتمثل بالرغبة في اكتساب المعمومات, و الشغف المعرفي و الفيم و حب  : الحاجة لممعرفة و الفيم
االستطبلع و المغامرة, و تظير ىذه الحاجات في الرغبة في االستكشاف معرفة حقائق األمور و حب 

يجاد العبلقات بين األشياء.االستطبلع و تبدو ىذه الحاجة أيضا في التحميل و التنظيم و الر  مريم )بط وا 
وتتمثل بما يرتبط باإلحساس بالجمال و االرتياح  : الحاجات الجمالية( 4006, شعرانىليام السميم, ا

 (  4006, حسين و وغسان حسينعبد الحميد  النظام.)و  لؤلشياء الجميمة والخيال و التناسق

نستخمص من النظرية اإلنسانية ل "ماسمو" عمى أنيا تقوم عمى تحقيق الفرد لذاتو وذلك من خبلل إشباع  
رغباتو حسب التسمسل اليرمي الذي يقوم عمى أساس إلحاحيا و أسبقيتيا بدءا من الحاجات الفسيولوجية 

طاعتو إشباع حاجاتو و وصوال لحاجات تحقيق الذات و الفرد الذي يشعر بالتيديد و العجز عن عدم است
 مواجية مشكبلتو و ىذا ما يؤدي إلى فقدان األمن النفسي.
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البحوث والدراسات السابقة التي تناولت األمن النفسي لدى عينة من هناك العديد من 
  :أطفال مرحمة الطفولة المبكرة

  ,ي ( إلى معرفة مستوى كل من األمن النفس4068ىدفت دراسة )فريحة صافي ومحمد داودي
والذكاء األنفعالي ألطفال األميات العامبلت و طبيعة العبلقة بين ىذين المتغيرين لدى أطفال 
الروضة بمدينة االغواط , و قام الباحثان باعداد مقياس لؤلمن النفسي والذكاء االنفعالي ألطفال 

عمارىم طفل و أمياتيم , تتراوح أ 60الروضة , حيث تم تطبيق المقياسين عمى عينة تكونت من 
سنوات ( ثم تطبيق المنيج الوصفي باسموبو التحميمي وأظيرت نتائج الدراسة أن  6-4بين )

مستوى كل من األمن النفسي و الذكاء االنفعالي كان متوسط لدى عينة البحث , كما أظيرت 
 النتائج وجود عبلقة ارتباطية ودالة احصائية بين االمن النفسي و الذكاء االنفعالي لدى اطفال

 األميات العامبلت.
 

 , ( الى دراسة آداب التصرف عند األطفال 4067كما ىدفت دراسة ) نيبال فيصل و رشا رشاد
طفل  350بمحاورة واألمن النفسي لدييم بمحاورة وذلك عمى عينة من األطفال تصل الى 

فى ( سنوات من مدن وقري محافظة كفر الشيخ ووتمثمت ادوات الدراسة 6-3) وأعمارىم ما بين
مقياس األمن النفسي, واتباع المنيج الوصفي  –مقياس آداب التصرف  –أستمارة البيانات العامة 

التحميمي وقد اكدت النتائج عن معنوية تأثير األمن النفسي عمى آداب التصرف عند األطفال وقد 
ل تشكل األمن النفسي من خبلل المستوي التعميمي لؤلباء ولم تظير معنويتة من خبلل الدخ

 االسري وال مكان السكن والالمستوي التعميمي لؤلميات.
  ,( إلى التعرف عمى العبلقة بين أساليب معاممة الزوج كما 4065ىدفت دراسة )دعاء محمد

تدركيا الزوجة واألمن النفسى لؤلبناء فى مرحمة الطفولة المبكرة , ويتحقق ىذا من خبلل أىداف 
من ربات األسر مع أبنائين فى مرحمة ما قبل المدرسة تم  350فرعية. أجريت الدراسة عمى :
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ىم بطريقة صدفية, وتم تطبيق إستمارة البيانات العامة لؤلسرة, استبيان أساليب المعاممة اختيار 
 ىم نتائج الدراسة :أالزواجية, استبيان األمن النفسى لطفل ما قبل المدرسة. 

بين بعض متغيرات المستوى  0.006توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند  -6
وأساليب المعاممة الزواجية بأبعادىا الستة واألمن النفسي  االجتماعى واالقتصادى لؤلسرة

 لؤلبناء بأبعاده الثبلثة فى مرحمة الطفولة المبكرة. 
توجد فروق ذات داللة احصائية بين الزوجات العامبلت وغير العامبلت فى أساليب ال -4

لؤلبناء  فى األمن النفسي 0.006المعاممة الزواجية, بينما وجدت فروق دالة إحصائيًا عند 
 فى مرحمة الطفولة المبكرة لصالح أسر غير العامبلت.

بين األطفال الذكور واإلناث في األمن النفسي في  0.006توجد فروق دالة إحصائيًا عند  -3
 مرحمة الطفولة المبكرة.

 
  كما(ىدفت دراسة أنجم وأجازAnjum&Aijaz, 2014 )لى التعرف عمى مشاعر األمن وعدم إ

المراىقين فى عبلقتيا بالنوع والمستوى االجتماعى االقتصادى.تكونت عينة الدراسة األمن لدى 
واظيرت النتائج (.Shah, 2010مراىقا طبق عمييم مقياس الؤلمن_وعدم الؤلمن) (400من)

ووجود فروق  وجودفروق دالة احصائيا فى مشاعر عدم االمن تعزى الى النوع لصالح االناث,
عدم االمن تعزى الى المستوى االجتماعى االقتصادى لصالح ذوى فى مشاعر  دالة احصائيا

 المستوى االجتماعى االقتصادى المنخفض.
  لى الكشف عن العبلقة بين الشعور باألمان والتمايز إ ) 2014ىدفت دراسة ونجيان وأنكين )و

؛طبق طفبل من بكين وانيوى 380الذاتى والعبلقة الشخصية بين االطفال حيث تكونت العينة من 
عمييم مقياس األمن والتمايز الذاتى والتشخيص المتكامل لمعبلقات الشخصية وأشارت النتائج الى 

 أن الشعور باألمان والتمايز الذاتى  يرتبط ارتبط سالب دال مع االضطرابات الشخصية .
 ( 2002ىدفت دراسة ريتشارد,Richard إ ) لى التنبؤ بميارات حل المشكبلت االجتماعية لدى

من  460االطفال وكشف العبلقة بين تمايز الذات واالمن النفسى ,حيث تكونت العينة من 
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األطفال وطبق عمييم مقياس حل المشكبلت ومقياس تمايز الذات ومقياس األمن النفسى وأشارت 
وميارات حل المشكبلت االجتماعية النتائج الى وجود ارتباط دال موجب بين تمايز الذات 

 .لؤلطفال

 : التوصيات

 والتنشئة الذات كتقديرربما يفيد البحث في دراسو األمن النفسي وعبلقتو بعدد من المتغيرات  .6
 .الوالدية 

 كالعناد السموكية المشكبلت من والعديد النفسي مناأل بين العبلقة دراسةقد يفيد البحث في  .4
 االنتباه التى يعاني منيا األطفال.  وتشتت والعدوان

 الكشف عن عبلقة األمن النفسي والثقة بالنفس. .3

 المراجع

 أوالً: المراجع العربية:
(. بناء برنامج إرشادي لؤلمن النفسي وأثره فى التفكير االبتكاري لدي طمبة الجامعة , أطروحة دكتوراة 6997تغريد التنجى.)

 بغداد. , كمية التربية ابن راشد , جامعة
األمن النفسي وعبلقتو باألداء الوظيفي, دارسة مسحية عمى موظفي مجمس الشورى  (.4006.)اوير جميل حسن الطي

 السعودي مجمة الجامعة اإلسبلمية.
 (. اسس تشخيص االضطرابات السموكية.القاىرة : دار جامعة طنطا.4065خالد ابراىيم.) 

تدركيا الزوجة وعبلقتيا باألمن النفسي لبلبناء فى مرحمة الطفولة المبكرة ,  (. أساليب معاممة الزوج كا4065دعاء محمد.)
 .جامعة المنصورة. كمية التربية النوعية. قسم إقتصاد منزلى غير منشورة, ماجستير طروحوا

 (, فمسطين. 60(. فصيمة حقوق االنسان الفمسطنيين, ع)4004سعيد زيدانى.)
ميدانية عمى عينة من طبلب جامعة اإلمام  ى دراسةو عبلقتو باألمن النفستراب األغ. (4004.)عادل بن محمد العقيمي

محمد بن مسعود اإلسبلمية, رسالة مكممة لنيل شيادة ماجستير غير منشورة, كمية الدارسات العميا قسم العموم 
 نايف العربية لمعموم األمنية. اإلجتماعية, جامعة

 , لبنان.6عمم النفس األمني, ط (.4006.)سالمعبد الحميد حسين الحارث, غسان حسين 
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 رسالة ,األيتام رعاية طبلب لدىالدراسي  بالتحصيل عبلقتو و النفسي األمن.)س . د (.حمدان السيمي حميد اهلل عبد
 لمرعاية االجتماعية العموم قسم ,األمنية لمعموم العربية نايف بأكاديمية العميا كمية الدراسات ـ,منشورة غير ماجستير
 .النفسية اولصحة
 المنشر و التوزيع. قضايا ارشادية معاصرة, د.ط, األردن, دار اليازوري (.4008.)لخالديا عطا اهلل فؤاد
(. مستويات األمن النفسي لدى الشباب الجامعي ) بحث ميداني حضاري مقارن ( , مجمة جامعة دمشق 6999عمى سعد.)

 (, دمشق.6( العدد)65, مجمد )
 (. استبيان األمن النفسي لؤلطفال . القاىرة : مكتبة االنجمو المصرية.4003مخيمر.)عماد 

(. األمن النفسي لبلبناء كما تدركو األميات العامبلت وعبلقتو بالذكاء االنفعالى 4068فريحة صافي ومحمد داودي.) 
 دراسات جامعة. ألطفالين : دراسة ميدانية برياض األطفال بمدينة األغواط , بحث منشور , مجمة

 ,القاىرة, عالم الكتب.6(. الرعاية المتكاممة لؤلطفال, ط4004كريمان بدير.)
 رسالة السعودي, الشورى مجمس موظفي لدى الوظيفي باألداء وعبلقتو النفسي األمن (.4007 (.السيمي حمود المميع ماجد

 .األمنية عموملم نايف بجامعة العمياالدراسات  كمية ,الرياض منشورة, غير ماجستير
, 39(. بعض المتغيرات الديموغرافية المرتبطة باالمن النفسى, مجمة عمم النفس, السنة العاشرة, العدد 6996محمد جبر.)

 الييئة المصرية العامة لمكتاب, القاىرة,مصر.
(, 3األجتماعية ,العدد)(: مفيوم الذات وعبلقتو بمستويات الطمأنينة االنفعالية , مجمة العموم 6987محمود حسين.)
 الكويت.

 .دار النيضة العربيةلبنان, 6الشامل في المدخل إلى عمم النفس, ط(.  4006شعرانى.)مريم سميم, اليام ال
(. آداب التصرف وعبلقتو باألمن النفسي لدى طفل الروضة , مجمة االقتصاد المنزلي , 4067نيبال فيصل و رشا رشاد )

 (, مصر.4(,العدد)43مجمد )
 :ع األجنبية : المراجثانًيا
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