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عالقتننه بالمسننؤولية االجتماعيننة لنندى الطالبننات الموهوبننات فنني المرحلننة األمننن النفسنني و 
 الثانوية بمنطقة الباحة

 وفاء محمد نوار الغامدي
جامعنننة ، كلينننة التربينننة ،برننننامع رعاانننة الموهنننوبون والمتفنننوقون ،التربينننة الخا نننةتخصننن  

 ، المملكة العربية السعوداة.الباحة
 ffoofo1413@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

 لملخ :ا
اسة الحالية إلى التعرف على درجة امتالك الطالبات الموهوبات في المرحلة هدفت الدر 

الثانوية لمهارات المسؤولية االجتماعية، ومستويات األمن النفسي، والكشف عن العالقة 
( طالبة 951بون األمن النفسي والمسؤولية االجتماعية لديهن. تكونت عونة الدراسة من )

انوية بمنطقة الباحة. استخدمت الباحثة المنهجية موهوبة في مدارس المرحلة الث
االرتباطية، ومقياس األمن النفسي، ومقياس المسؤولية االجتماعية كأدوات لتحقوق 
أهداف الدراسة بعد التأكد من الخصائ  السيكومترية للمقياسون. كشفت نتائع الدراسة 

منطقة الباحة درجة مرتفعة عما يلي: تمتلك الطالبات الموهوبات في المرحلة الثانوية في 
من مهارات المسؤولية الشخصية والمسؤولية األخالقية، ودرجة متوسطة من مهارات 
المسؤولية الجماعية والمسؤولية الوطنية، تتمتع الطالبات الموهوبات في المرحلة الثانوية 
في منطقة الباحة بمستوى مرتفع من األمن النفسي االجتماعي، ومستوى متوسط من 

من النفسي االنفعالي واالقتصادي. أااا وجود عالقة دالة موجبة بون مستوى األمن األ
النفسي والمسؤولية االجتماعية لدى الطالبات الموهوبات في المرحلة الثانوية. وال توجد 
فروق ذات داللة إحصائية بون متوسطات درجات الطالبات الموهوبات على مقياسي األمن 

  جتماعية تعزى لمتغوري )الصف الدراسي، ومع من تعيش الطالبة(.النفسي والمسؤولية اال
الكلمات المفتاحية: األمن النفسي، المسنؤولية االجتماعينة، الطالبنات الموهوبنات، المرحلنة 

 الثانوية.
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Responsibility of Gifted Students in High School in Al - Baha. 

Faculty of Education, Albaha University, Alburaydah, Al Bahah , 
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Email: ffoofo1413@yahoo.com 

Abstract: 

The present study aimed to identify the degree of gifted students 
in the high school of social responsibility skills, and levels of 
psychological security, and reveal the relationship between 
psychological security and social responsibility. The study sample 
consisted of (159) gifted students in high school in Al-Baha region. 
The researcher used the correlation methodology and used also 
psychological security and social responsibility scales as a study 
instrument to achieve the objectives of the study after confirming 
the psychometric characteristics of the two measures. The results 
of the study revealed the following: gifted female students in high 
school in Al-Baha region have a high degree of personal and 
moral responsibility skills and a medium degree of collective and 
national responsibility skills, high level of social psychosocial 
security and a medium level of emotional and economic 
psychological security. and there is a positive relationship between 
the level of psychological security and social responsibility of 
gifted female students in high school, there are no statistically 
significant differences between the mean scores of gifted female 
students on the psychological and social responsibility security 
scales due to the two variables (grade, and with whom the student 
lives  

Keywords: Psychological security, social responsibility, gifted 
female students, high school. 
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 مقدمة:
لقننند أدركنننت المؤسسنننات التربوينننة بكافنننة مراحلهنننا أهمينننة المشننناركة فننني مجتمعاتننننا 
المحلية من خالل المساهمة بالموارد بطريقة تؤثر تأثورا إاجابيا على تنمية الفنرد )الطالن ( 
للمجتمع؛ وتعزز هنه  المشناركة و نع المؤسسنات التربوينة ومكانتهنا كمؤسسنات رائند  فني 

الطنننالا والطالبنننات الموهننوبون منننن الف نننات التننني أولتهنننا المؤسسنننات  المجتمننع. وتعننند ف نننة
التعليمينننة والمجتمعينننة أقصنننى اهتمامهنننا، ألنهنننا تشنننكي حجنننر أساسنننا فننني عملينننة التنمينننة 
المجتمعيننة والوطنيننة، عننن طريننق تحقوننق األمنناه النفسنني لهننه  الف ننة، وتفعونني دورهننا فنني 

 ديها.المجتمع من خالل تنمية حس المسؤولية االجتماعية ل
( علننى عنندم وجننود مجتمننع 22، 2192وفنني هننها الصنندد فقنند أكنندت ع)نند الننرحي  )

إنساني ال يرتبط بقي  معونة تجعي حياته هادفة، وأنه برغ  اختالفات القي  بنون المجتمعنات 
إال أه وجودها من أسس بنناء المجتمعنات ومكوننا هامنا منن مكوننات الثقاعينة وتعمني علنى 

 الحفاظ على المجتمع.
األمن النفسي أحند الجوانن  الهامنة للصنحة العقلينة واالحتياجنات الهامنة ل)نناء  وُيعد

الشخصية اإلنسانية، ويتعنر  األمنن النفسني للتهديند إذا تعنر  الفنرد لانغوع اجتماعينة 
كمنننا اشنننمي األمنننن النفسننني أاانننا الشنننعور الفنننردي بنننأه ال)و نننة ُمشنننبعة ؛ ونفسنننية هائلنننة

)لننون للشننخ ، ممننا يننؤدي إلننى االسننتقرار النفسنني لالحتياجننات وأه ارخننرين ُمح)ننون ومتق
 والوئننام االجتمنناعي، وحنني المشنناكي النفسننية واالجتماعيننة وتجننن  مخنناطر الصننحة العقليننة

(Alnawasreh, 2016, 147.) 
( أه األمن النفسي اعند منن الحاجنات 259، 2199وفي هها الصدد أو ح ابريع  )

تند إلنى الطفولنة وتسنتمر حتنى الشنيخوخة الهامة ل)ناء الشخصية اإلنسانية حوث جهور  تم
ع)ر المراحي العمرية المختلفة، وأمن المرء اصبح مهددًا إذا ما تعنر  إلنى  نغوع نفسنية 

 واجتماعية ال طاقة لو بها في أي مرحلة من تلك المراحي.
كما أكد الفكر التربوي الحديث على أهمية تعلي  ورعااة الطنالا الموهنوبون، وتنوفور 

ئمة، والنظ  التعليمية التي تساعد علنى  نقي هنه  المواهن ، وتنموتهنا بهندف الفرص المال 
أقصى ما املكوه من مواه  وقدرات. ويرجع و ول  المناخ لهؤالء الطالا، لتحقوق تهو ة

دول شرق آسيا إلى مستوى متقدم من الرقى واالزدهار وتحقوق معدالت عالمية فني النمنو 
لننى امتالكهننا نظنن  تعليميننة قويننة، تتصننف بالمرونننة، االقتصننادي علننى المسننتوى العننالمي، إ

وتراعنني القنندرات الفرداننة بننون الطننالا، وتقنندم تعليمننا يننتالءم مننع قنندرات كنني طالنن ، وتننوفر 
 (.19، 2912لرعااة المناسبة الموهوبون لصقي مهاراته  وتنمية قدراته  )بغدادي، 
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تماعيننة واألمنننن وممننا سنن)ق امكنننن مالحظننة العالقنننة التبادليننة بننون المسننن ولية االج
النفسي؛ فالمس ولية االجتماعية الملقا  على عناتق األفنراد والمؤسسنات تعمني علنى إشنبا  
الحاجات االجتماعية والرقي بالمجتمع ومستوى رفاهوته؛ في حوث أه األمنن النفسني للفنرد 
يتحقننق بكننوه ال)و ننة المحيطننة بننه والمجتمننع ُمشننبع الحتياجاتننه؛ ممننا دفننع الباحثننة إلجننراء 

 .ةالحالي راسةدال
 مشكلة الدراسة:

إه الممارسات الخا ة بالمس ولية االجتماعية قد اكتسن)ت اهتمامنًا ك)ونرًا لنيس فقنط 
على المستوى المؤسسي، ولكن أاًاا على المستوى األكادامي على اعتبار أه المؤسسات 

 التربوية هي مراكز للمعرفة بترسيخ قي  المسؤولية االجتماعية بون  فوف الطالا.
وقنند واجهننت ال)و ننات التربويننة فنني ارونننة األخوننر  العدينند مننن المشننكالت المتعلقننة 
بالحداثننة والمدنيننة، وهننو األمننر الننهي فننر  علوهننا  ننرور  المشنناركة فنني إعننداد المننواطنون 

القنادرين علنى  –المجتمعات المعا ر   -باعتباره  األساس الهي ترتكز عليه  –الصالحون 
ت االجتماعي والقصور والتحداات التي تواجه مجتمعاته ، والنهين تحديد أوجه الظل  والتفاو 

بالمسننن ولية األخالقينننة والمدنينننة، والقنننادرين علنننى المسننناهمة بصنننور  فعلينننة فننني  يتمتعنننوه 
 (.Gómez Vásquez et al., 2014, 2) المجاالت المهنية المختلفة

كنر ووجنداه وانطالقا من الدور الحووي الهي تقنوم بنه المدرسنة فني تشنكوي و نقي ف
الطالبات الموهوبات فني المرحلنة الثانوينة، فنسه مسن ولية توجينه ذلنك الفكنر والوجنداه نحنو 

المدرسننة ولكننن هننناك بعنن  أوجننه  االرتبنناع بننالمجتمع وقاننااا  تقننع بشننكي أساسنني علننى
القصننور فنني دور المدرسننة حوننث أشننارت بعنن  الدراسننات إلننى ذلننك ومنهننا دراسننة بورتننوه 

( التي أكدت على وجود خلي لدى الطنالا فني اهتمنامه  Burton et al., 2010وآخرين )
اقوم بع  الطالا بالموازنة بون المس ولية االجتماعية  بالمس ولية االجتماعية، ففي حون

والمسن ولية االجتماعينة لالحتياجنات غونر االقتصناداة  في االحتياجات االقتصناداة للمجتمنع
ء االهتمام للمسن ولية االجتماعينة لالحتياجنات ويهتموه بكليمهما، اقوم البع  ارخر بسيال

 باالحتياجات غور االقتصاداة. االقتصاداة للمجتمع وال يهتموه كثوراً 
األمنن النفسنني مطلن  جمينع األفننراد ففني ونني األمنن والطمأنوننة يننؤدي كني فننرد  دوُيعن

عمله على أحسن وجه وتؤدي كني جماعنة واج)هنا بأحسنن  نور األداء وفني الجنو األمنني 
نطلننق الكلمننة المع)ننر  والفكننر الم)نند  والعمنني المننتقن والتحصننوي المسننتمر و ذا عنن  األمننن ت

النفسنني للفننرد فسنننه اصننبح مطم نننًا سننعودا يننؤدي واجباتننه فنني هنندوء واسننتقرار )السننهلي، 
2112 ،9.) 
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 ومما س)ق عر ه امكن بلور  أس لة الدراسة كالتالي:
ة الثانوينننة لمهنننارات المسنننؤولية منننا درجنننة امنننتالك الطالبنننات الموهوبنننات فننني المرحلننن .9

 االجتماعية؟
 ما مستويات األمن النفسي لدى الطالبات الموهوبات في المرحلة الثانوية؟ .2
( 1.15هني توجنند عالقننة ارتباطيننة موجبننة ذات داللنة إحصننائية عننند مسننتوى الداللننة ) .2

بننون األمننن النفسنني والمسننؤولية االجتماعيننة لنندى الطالبننات الموهوبننات فنني المرحلننة 
 ثانوية ؟ال

 أهداف الدراسة:
  التعنننرف علنننى درجنننة امنننتالك الطالبننننات الموهوبنننات فننني المرحلنننة الثانوينننة لمهننننارات

 المسؤولية االجتماعية.
 .التعرف على مستويات األمن النفسي لدى الطالبات الموهوبات في المرحلة الثانوية 
 ( بو1.15الكشف عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية عن مستوى الداللة ) ن األمنن

 النفسي والمسؤولية االجتماعية لدى الطالبات الموهوبات في المرحلة الثانوية.
 أهمية الدراسة:

 من المتوقع أه تسه  هه  الدراسة في:أواًل: األهمية النظرية: 
معرفننة درجننة المسننؤولية االجتماعيننة لنندى الطالبننات الموهوبننات فنني المرحلننة الثانويننة  (9

 لمهارات.
 األمن النفسي لدى الطالبات الموهوبات في المرحلة الثانوية.الكشف عن مستويات  (2
تأمي الباحثة في إثراء إ افة علمية للمعرفة والمكتبات العربية في مجال عالقة األمنن  (2

النفسي بالمسؤولية االجتماعية لدى الطالبات الموهوبات في المرحلة الثانوية فني وني 
 .-على حد عل  الباحثة-ندر  البحوث والدراسات العربية واألجن)ية 

مسناعد  معلمني ومشنرفي الموهنوبون فنني اختينار ال)نرامع المناسنبة لتنمينة المسننؤولية  (4
 االجتماعية واألمن النفسي لدى الطالبات الموهوبات.

 ثانيًا: األهمية التط)يقية:
قنند تسننه  نتننائع الدراسننة الحاليننة فنني تزوينند المسنن ولون التربننويون بالمملكننة العربيننة   (9

بكيفية تعزيز األنشطة الصفية والال فية التي تساعد المعلمون على تعزينز  السعوداة
 المسؤولية االجتماعية لدى الطالبات الموهوبات في المرحلة الثانوية.
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قنند تسنناعد نتننائع الدراسننة الحاليننة وا ننعي السياسننات التربويننة بالمملكننة علننى معرفننة   (2
ى الطالبننات الموهوبننات فنني أوجننه القصننور عيمننا يتعلننق بمسننتويات األمننن النفسنني لنند
 المرحلة الثانوية ومعالجتها من خالل المناهع الدراسية. 

يتوقنننع أه تسنننه  نتنننائع الدراسنننة الحالينننة بتنننوفور نتنننائع عنننن عالقنننة األمنننن النفسننني  (2
 بالمسؤولية االجتماعية لدى الطالبات الموهوبات في المرحلة الثانوية.

 حدود الدراسة:
 دراسنة الحالينة علنى مو نو  األمنن النفسني وعالقتهنا الحدود المو وعية: اقتصنرت ال

 بالمسؤولية االجتماعية.
  الحنندود البشننرية: اشننتملت عونننة البحننث الحاليننة عنندد مننن الطالبننات الموهوبننات فنني

 المرحلة الثانوية في الباحة اختارته  الباحثة بالطريقة العشوائية الطبقية.
 لمحافظننة الباحننة بالمملكننة العربيننة  الحنندود المكانيننة: اقتصننرت علننى الحنندود الجغراعيننة

 السعوداة.
  الحنننننندود الزمنيننننننة: تنننننن  تط)وننننننق الدراسننننننة خننننننالل الفصنننننني الدراسنننننني الثنننننناني مننننننن

 هن.9421/9441
 مصطلحات الدراسة:

 الطالبة الموهوبة:
اعننرف الطالنن  أو الطالبننة الموهوبننة بأنهننا الطالبننة التنني يتننوفر لننديها االسننتعداد أو 

منتجة لألفكار في شتى األنشطة، والتي امكن أه تسه  فني  اإلمكانات التي تؤهلها لتصبح
 .(21، 2192دع  الحيا  البشرية اجتماعيًا وعقليًا ووجدانيًا وأخالقيًا )جرواه، 

إجرائيننًا: هننن الطالبننات الالتنني اجتننزه اختبننار موفبننة وتنن  تصنننيفهن كموهوبننات فنني 
 إدار  تعلي  الباحة.

 المس ولية االجتماعية:
ة االجتماعية بأنها " إدراك الفرد لمس ولوته عن سلوكه والتزامه أمام تعرف المسؤولي

ذاته عن نفسه وعن الجماعنة التني ينتمني إلوهنا، وتتانمن معرفنة الفنرد لحقوقنه وواجباتنه 
 (.91، 2111نحو نفسه وأسرته وزمالئه وجامعته ودينه ووطنه" )مشرف، 

هوبننننات علننننى مقينننناس إجرائيننننًا: هنننني الدرجننننة التنننني حصننننلت علوهننننا الطالبننننات المو 
 المسؤولية االجتماعية.
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 األمن النفسي:
( األمن النفسني بأننه حالنه نفسنية داخلينة اشنعر الفنرد 219، 2194عرف مظلوم )

 من خاللها بالطمأنونة والثقة في الهات وفي ارخرين.
الدرجننة التنني حصننلت علوهننا الطالبننات الموهوبننات علننى مقينناس األمننن  وإجرائيننًا: هنن

 النفسي.
 ات السابقة:الدراس

  ،( إلننى التعننرف علننى العالقننة بننون أسننالو  المعاملننة 2194هنندفت دراسننة )الفهونندي
الوالداننة واألمننن النفسنني لنندى الطننالا والطالبننات الموهننوبون فنني المرحلننة المتوسننطة، 
استخدمت الباحثة المنهع الو في االرتباطي واالستبانة كأدا  لتحقوق أهداف الدراسنة 

( طالبننة. وأوهننرت نتننائع الدراسننة وجننود 22( طالنن  و )954علننى عونننة تكونننت مننن )
عالقننة ارتباطيننة سننالبة )عكسننية( بننون أسننالو  المعاملننة الوالداننة )التفرقننة، التهبننها، 
أسلوا التحك  والسيطر ، أسلوا الحمااة الزائد ( واألمن النفسي لندى النهكور واإلنناث 

ئع وجنود عالقنة ارتباطينة ( أو أقي مننه، كمنا أوهنرت النتنا1019عند مستوى الداللة )
موجبة )طرداة( بون أسالو  المعاملة الوالداة )المعاملة السوية، االهتمام بالموهوبون( 

 ( أو أقي منه.1019واألمن النفسي لدى الهكور واإلناث عند مستوى الداللة )
  ،( هدفت إلى معرفنة المسنؤولية االجتماعينة وعالقتهنا بمهنارات 2195دراسة )الزع)ي

نننت عو نننة  التوا نني االجتمنناعي لنندى طلبننة المرحلننة الثانويننة فنني مدينننة النا ننر ، تكو 
( طالبًا وطالبة في المرحلة الدراسية الثانوية في مدينة النا نر  فني 211الدراسة من )

فلسنننطون، واسنننتخدم الباحنننث المننننهع الو نننفي االرتبننناطي فننني دراسنننته، وتننن  تطنننوير 
قيناس مهنارات التوا ني االجتمناعي بعند مقياسون: مقياس للمسؤولية االجتماعي ة، وم

التحق ق من  دقهما وثباتهما. وأوهرت نتائع الدراسة وجود عالقة ارتباع موجبنة ذات 
داللة إحصائي ة بون مستوى المسؤولية االجتماعي ة ومهارات التوا ي االجتمناعي لندى 

جتمناعي عو نة الدراسة، وقد كاه مستوى كني  منن المسنؤولية االجتماعينة والتوا ني اال
مرتفعننًا لنندى عو نننة الدراسننة، وكانننت هننناك فننروق دال ننة فنني العالقننة بننون المسننؤولية 
ننر الجنننس )لصننالح اإلننناث( ومتغو ننر الصننف   االجتماعيننة ومهننارات التوا نني ُتعننزى لمتغو 

 المدرسي )لصالح الصف  الثاني عشر(.
  ،سنتوى (: وقند هندفت الدراسنة إلنى الكشنف عنن م2195دراسة )الصنمادي والبقعناوي

المسننؤولية االجتماعيننة لنندى طلبننة المرحلننة الدراسننية الثانويننة فنني منطقننة حائنني فنني 
السننعوداة، تبعننًا للمتغو ننرات )الحالننة االجتماعيننة فنني األسننر ، النندخي الشننهري لألسننر ، 
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( طالبنًا 9122المستوى التعليمي للوالدين، ومكاه اإلقامة(. وبلغ حج  عو نة الدراسة )
في المدارس الحكومينة بمنطقنة حائني، وقنام الباحثناه بسعنداد أدا  في المرحلة الثانوية 

الدراسننة وهنني مقينناس لمسننتوى المسننؤولية االجتماعي ننة. وبو نننت النتننائع أه مسننتوى 
طًا، ووهرت فنروق دال نة إحصنائيًا  المسؤولية االجتماعي ة لدى عو نة الدراسة كاه متوس 

ا علنى مقيناس المسنؤولية  ط درجنات الطنال  االجتماعي نة لصنالح ذوي الندخي بون متوس 
ريننال( مقارنننة مننع ذوي النندخي المتنندن ي، ووجننود فننروق  91.111المرتفننع )أكثننر مننن 

ا علنى مقيناس المسنؤولية االجتماعي نة لصنالح الطلبنة  ط درجات الطنال  دال ة بون متوس 
ا علننى  ننط درجننات الطننال  الننهين لننديه  والنندين جننامعوون، ووجننود فننروق دال ننة بننون متوس 

نننة لصنننالح الطلبنننة النننهين ينتمنننوه ألسنننر  ذات والننندين مقيننناس ا لمسنننؤولية االجتماعي 
 اعيشاه معًا مقارنة مع األسر المنفصلة.

 ( هدفت دراسةAl-Harbi, 2015  إلنى التعنر ف علنى درجنة األمنن النفسني والكفناء :)
ننت  الهاتية لدى الطلبة السوريون الالج ون داخني المخي منات وخارجهنا فني األرده، وتكو 

( طالبنًا منن الالج نون السنوريون تن  اختيناره  بشنكي عشنوائي 211نة الدراسة من )عو  
ننت منن ) ( طالبنًا سنوريًا الج نًا 224وتقسيمه  إلى مجمنوعتون: المجموعنة األولنى تكو 

فننني الصنننف  الثنننامن والتاسنننع والعاشنننر منننن مننندارس مخننني   الزعتنننري فننني األرده، أمنننا 
ننت منن ) سنوريًا الج نًا فني الصنف  الثنامن والتاسنع  ( طالبناً 222المجموعة الثانينة تكو 

 Maslowخارج المخي مات في المدارس الحكومي ة األردنينة. واسنتخدم الباحنث مقيناس 
لمستوى األمن النفسي، واستبانة لقياس الكفاء  الهاتية ت  تطوريها من ق)ي أبو غزال 

الطلبنة  م(. وأشنارت النتنائع إلنى انخفنا  درجنة األمنن النفسني لندى2191وآخروه )
السوريون الالج ون داخي المخي مات، ولكن ها كانت معتدلة للطلبة خارج المخي مات. كما 
أشارت النتائع إلى انخفنا  مسنتوى الكفناء  الهاتينة لندى الطلبنة السنوريون الالج نون 

 داخي وخارج المخي مات. 
 ( دراسنةMusa et al., 2016 رات المنراهقون عنن (: هندفت الدراسنة إلنى تحديند تصنو 

ر العناطفي فني  األمن النفسي فني بو نته  الدراسنية وعالقتهنا بناألداء األكنادامي والتطنو 
نة  المدارس الثانوية في مدينة غوم)ي في نيجوريا. وت  تط)وق الدراسة على عو نة مكو 

( طالبننًا وطالبننة فنني المرحلننة الدراسننية الثانويننة والننهين تنن   اختينناره  بطريقننة 221مننن )
ننة فنني مدينننة غننوم)ي، واسنننتخدم  عشننوائي ة مننن أربننع منندارس ثانويننة حكومينننة وخا  

الباحثوه استبانة ذاتي ة لقياس منظور األمن النفسي وارتباطه بأمن ال)و نة المدرسني ة. 
وكشننفت النتننائع إلننى أه المننراهقون اعننانوه مننن تنندن ي فنني مسننتوى األمننن النفسنني فنني 

ن انعنندام الشننعور بنناألمن بو ننته  المدرسنني ة، ووهننرت عالقننة ذات داللننة إحصننائي ة بننو
ر العاطفي واألداء األكادامي لهؤالء الطلبة.  النفسي والتطو 
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 ( هنندفت دراسننةBugdayci, 2019 إلننى التعننرف علننى مسننتوى مهننارات المسننؤولية )
االجتماعية والشخصية لدى طالا المرحلة الثانوية في الجمهورية التركينة. بلنغ حجن  

( طالنن  يدرسننوه فنني 292( طالبننة، و )215( طالنن  وطالبننة، منننه  )212العونننة )
المدارس الثانوية التابعة لمديرية التعلي  الوطني وفي مقاطعة قونينة. اسنتخدم الباحنث 
المنهع الو في في  ورته المسحية، وذلك باستخدام مقياس المسؤولية االجتماعية 

(PSRSالهي ت  إعداد  وتقنونه مسبقًا على المجتمنع التركني كنأدا  لتحقونق أ ) هنداف
الدراسننننة. كشننننفت النتننننائع عننننن وجننننود مسننننتويات مرتفعننننة مننننن مهننننارات المسننننؤولية 

( أو أقني 1015االجتماعية، ووجود فروق ذات داللنة إحصنائية عنند مسنتوى الداللنة )
منه، بون مهارات الطالا تعزى لمتغور الجنس، وذلنك لصنالح الطالبنات. كمنا أه هنناك 

ا والطالبنننات تعنننزى لمتغونننر الصنننف فنننروق ذات داللنننة إحصنننائية بنننون مهنننارات الطنننال
 الدراسي، لصالح الصف الخامس والسادس مقارنة بالصفوف السابع والثامن.

 تعقو  عام على الدراسات السابقة:
  ننت العدينند مننن الدراسننات السننابقة بنناألمن النفسنني وعالقتننه بالعدينند مننن المتغوننرات اهتم 

االجتماعينة وعالقتنه بالعديند النفسية واالجتماعينة، واهتم نت كنهلك بدراسنة المسنؤولية 
مننن المتغو ننرات النفسننية واالجتماعيننة، ممننا اعننني أه هننهين المتغو ننرين امتلكنناه أهمي ننة 

 بالغة تؤث ر في حيا  الفرد الشخصي ة واالجتماعية.
  ل  تجد الباحثة دراسات جمعت األمن النفسي والمسؤولية االجتماعية أو حاولت النربط

أه معظ  الدراسات السابقة درسنت كني متغو نر علنى حند ، بونهما في دراسة واحد ، بي 
ننة عالقننة بننون األمننن النفسنني  ف إذا مننا كنناه ثم  لننها فننسه الدراسننة الحاليننة تحنناول التعننر 

 والمسؤولية االجتماعي ة سواء كانت عالقة سل)ية أو إاجابي ة.
  تمتنناز الدراسننة الحاليننة عننن غورهننا مننن الدراسننات السننابقة بأنهننا تهننت  بالكشننف عننن

مسننننتوى األمننننن النفسنننني والمسننننؤولية االجتماعيننننة، باإل ننننافة السننننتخدامها المنننننهع 
 االرتباطي لدراسة هه  المتغو رات على عو نة من الطلبة الموهوبون بمنطقة الباحة.

  جاءت الدراسات السابقة المتعل قة باألمن النفسي والمسؤولية االجتماعي ة موز عة علنى
 ت وحتى األلفية الثالثة.عقود مختلفة بدءًا من الثمانونا

  ،اختار الباحثوه في دراسناته  مجمني المراحني التعليمينة المختلفنة )المرحلنة األساسني ة
المرحلة الثانوية، والمرحلة الجامعي نة( دوه أه تقتصنر الدراسنات علنى مرحلنة تعليمينة 

د .  محد 
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 ة النشننأ  أشننارت العدينند مننن الدراسننات المتعل قننة بمتغوننري الدراسننة الحاليننة إلننى أهمينن
 األسرية والدور التربوي في تعزيز كي من األمن النفسي والمسؤولية االجتماعية.

  أشننارت العدينند مننن الدراسننات السننابقة إلننى دور اإلرشنناد الننديني اإلسننالمي فنني تنميننة
 المسؤولية االجتماعي ة وتعزيز مستويات األمن النفسي لدى األفراد.

  والمنؤثرات الخارجينة مثني اللجنوء، والتحصنوي ربطت أغل  الدراسات بون األمن النفسي
 العلمي، والعالقات األسري ة واالتجاهات االجتماعي ة.

على حد  –وبعد االطال  على األدبيات والدراسات السابقة الحظت الباحثة 
عدم وجود دراسات تناولت متغو رات هه  الدراسة الحالي ة، كما أه عو نة الدراسة  -علمها

بون ل  تحظى بالقدر الكافي من الدراسات السابقة التي ترتبط بمفهومي من الطلبة الموهو 
 األمن النفسي والمسؤولية االجتماعية.

 اإلطار النظري:
 تعريف الطالبات الموهوبات:

امكن تعريف الطالبات الموهوبات بنأنهن أول نك الطلبنات اللنواتي ينت  التعنرف علنوهن 
ديهن قندر  علنى األداء الرعينع، وهنن بحاجنة من ق)ني أفنراد منؤهلون متخصصنون، واللنواتي لن

إلى برامع تربوية متموز  وخدمات إ اعية فوق ما اقدمه ال)رننامع المدرسني العنادي بهندف 
  (.(Coleman,2004تمكونه  من تحقوق فائد  له  وللمجتمع معا 

تعريف مكتن  التربينة األمريكني لألفنراد الموهنوبون منن أكثنر التعريفنات شنووعًا،  دويع
هي ين  على أه األطفال الموهوبون أو المتموزين ه  الهين يت  الكشف عننه  منن ق)ني وال

أشننخاص مهنوننون ومتخصصننون، والننهين تكننوه لننديه  قنندرات وا ننحة ومقنندر  علننى اإلنجنناز 
المرتفع ويحتاج هؤالء األطفنال إلنى بنرامع تربوينة خا نة، وخندمات أكثنر منن تلنك المقدمنة 

رسنننة العادانننة منننن أجننني تحقونننق مسننناهماته  لنننهواته  للطنننالا العننناديون فننني بنننرامع المد
وللمجتمنننع، وهنننؤالء الطلبنننة باإل نننافة إلنننى أنهننن  يتمتعنننوه بننندرجات عالينننة منننن التحصنننوي 
األكننادامي، فننسنه  ي)ننرزوه فنني واحنند  أو أكثننر مننن القنندرات التاليننة: قنندرات عقليننة عامننه، 

نجاز فني أو بصنري، قندر  استعداد أكادامي محدد، تفكور إبداعي أو إنتاجي، قدر  قياداة، إ
 (.21: 2111)السرور،حركية 

 الطالبات الموهوبات:خصائ  
اعنند مو ننو  الخصننائ  السننلوكية للطالبننات الموهوبننات مننن المو ننوعات التنني  

تحظى باهتمام ك)ور في مراجع عل  نفس الموفبة. وقد تركنزت دراسنات وكتابنات النرواد فني 
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علنى تجمينع الخصنائ  السنلوكية والحاجنات مجال الكشف عن هؤالء الطالبنات ورعنايتهن 
المرتبطننة بهننا لدراسننتها وفهمهننا، إذ تنبننه العلمنناء إلننى أهميننة دراسننة الخصننائ  الفرداننة 
لشخصية الموهوبات، حتى أ بحت من أكثر المو وعات تناواًل في حلقات البحث العلمني، 

والتطنننور وذلنننك اسنننتجابة إلنننى الحاجنننة الملحنننة التننني فر نننتها ونننروف االنفجنننار المعرفننني 
 (. 2192التكنولوجي، والتسار  العلمي الهي اسود العال  )الربيع، 

  ويمكن إجمال الخصائ  التي تمتاز بها الطالبات الموهوبات بما يلي:
 أ. الخصائ  النفسية:

( عددًا من الخصائ  النفسية التي تتموز بها 221: 2191أوردت والء علي )
 هه  الخصائ  ما يلي:الطالبات الموهوبات في المدارس، ومن 

 الطالبة الموهوبة تمتاز باإلنجاز واالكتفاء الهاتي. .9
 تدرك الطالبة الموهوبة األفكار بطريقة ال يدركها غورها، وال تح  الرقابة. .2
 تموي الطالبة الموهوبة إلى مصاحبة الطالبات األك)ر عمرًا. .2
 .تتمتع الطالبة الموهوبة بدافعية مرتفعة نحو التعل  واالستكشاف .4
 تتس  الطالبة الموهوبة بالمثابر  والطموح للمراكز العليا. .5
 تموي الطالبة الموهوبة بحس المرح والدعابة، وقدرتها على التكيف. .2

 ا. الخصائ  الشخصية واالجتماعية:
( أه الدراسننات التربويننة أكنندت علننى امننتالك غال)يننة 992: 2192ذكننر جننرواه )

 اعية، ومن أهمها:الموهوبات لبع  الخصائ  الشخصية واالجتم
 تستطيع الموهوبة تولي األدوار القياداة على المستوى االجتماعي. .9
 الموهوبة أقي عر ة لال طرابات العصابية والههنية من الطالبات العاداات. .2
 تسعى الموهوبة إلى الو ول إلى الكمال. .2
 تطور مبكر للمثالية من الحك  األخالقي. .4
 ديد  لما يدور في محيط المدرسة والمجتمع.تظهر الطالبة الموهوبة الحساسية الش .5
 تتمتع الموهوبة بوعي ذاتي ك)ور، وتشعر باالختالف عن ارخرين. .2
 تستطيع الموهوبة الو ول إلى مستوى متقدم من التكيف االجتماعي والشخصي. .2
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 ج. القياد  والمبادر 
هوبنات تموز الطالبات الموهوبات بخصنائ  قيادانة تمونزهن عنن أقنرانه  منن غونر المو  .9

 (:2112 تتمثي بما يلي )الزع)ي،
 القدر  على قياد  الطالبات في المدرسة و داقاتهن خارج المدرسة. .2
 القدر  على حي المشكالت الناجمة عن التفاعي مع ارخرين و دار  الحوار والنقاش. .2
 تحمي المسؤوليات، و نجاز كي ما يوكي إلوهن.  .4
 الجمهور.الثقة الك)ور  بالنفس وجرأ  التحدث أمام   .5
 مح)وبات بون زموالتهن، َاألفن الجميع.  .2
 اع)ره عما يدور في خاطرهن بو وح.  .2
 يتمتعن بالمرونة في التفكور والتعامي مع ارخرين.  .1
 اشاركن في معظ  األنشطة المدرسية واالجتماعية.  .1

 د. الخصائ  التعليمية: 
: 2192، )جرواه تظهر لدى الموهوبات العديد من الخصائ  التعليمية منها

999:) 
 حصولة لغوية تفوق مستوى عمرهن ويتقن استخدامها بشكي وا ح و حيح. .9
 حصولة ك)ور  من المعلومات في شتى المجاالت. .2
 سرعة ال)ديهة وقو  الهاكر . .2
 الفاي وكثر  األس لة عن كيفية األشياء وحْوِثيَّاتها. .4
 دقة المالحظة، ورؤية األشياء من عد  زوااا. .5

 ية: هن. الخصائ  العقل
تتمثننني أبنننرز الخصنننائ  العقلينننة التننني تتصنننف بهنننا الطالبنننات الموهوبنننات بمنننا يلننني 

 (:2112)الخطو ، 
والمثنابر  والتركونز واالنتبنا  والتفكونر الهنادف  سرعة التعل  والفهن  والحفنو وقنو  النهاكر  .9

 لفترات طويلة.
  واالسنتدالل سرعة االستجابة وحا نرات ال)دينهة، ينملكن القدر  على التحلوني والنننتركو .2

 وربط الخ)رات السابقة بالالحقة و  دار األحكام.
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حننن  لالسنننتطال  والفانننول العقلننني النننهي يننننعكس فننني األسننن لة المتنوعنننة والمتعننندد ،  .2
 واألفكار الجديد  والمنظمة، واقتراح أفكارًا قد اعت)رها البع  غريبة.

علننننى التننننهكر الخيننننال الخصنننن  والقنننندر  الهاتنننننية علننننى المالحظننننة، والقنننندر  العاليننننة  .4
 واالسنتيعاا، والتمتع بنسبة عالنية من الهكناء واإلبندا  ومستوى التحصوي.

وترى الباحثة أه امتالك الطالبات للخصائ  السابقة هو بمثابة مؤشر على 
امتالك الموفبة، وليس بالارور  أه تتوفر جميع الخصائ  في نفس الطالبة حتى 

هناك فروق فرداة بون الطالبات في توفر هه  نستطيع أه نطلق علوها طالبة موهوبة، ف
الخصائ  لديهن، فقد تتموز بع  الطالبات بوجود بع  الخصائ  لديهن بونما يتموز 

 غورهن بخصائ  أخرى.
 مفهوم األمن النفسي:

دت مفافي  األمن النفسي بون الباحثون مع اختالف زاوية نظر كي منه  لهها  تعد 
ها المفهوم مع المفافي  األخرى مثي الطمأنونة، واألمن المفهوم، باإل افة إلى تداخي ه

 (. 95، 9111االنفعالي، واألمن الهاتي، والتوازه االنفعالي )سعد، 
لألمن النفسي هو األكثر تفسورًا من الناحية النفسية، فقد  Maslowتعريف  عدوي

فه بأنه "شعور الفرد بأنه مح)وا ويتق)له ارخروه وله مكانة بونه، وي عيش في بو ة عر 
 (. 9112ودود  وغور محبطة خالية من الخطر والتهديد والقلق" )دواني وديراني، 

ويعرف األمن النفسي أااًا بأنه "الطمأنونة النفسية واالنفعالية، وهو األمن 
الشخصي، وحالة اكوه إشبا  الحاجات فوها مامونًا، وأحيانًا اكوه إشبا  هه  الحاجات 

احتاج إلى السعي وبهل المجهود لتحقيقه، واألمن النفسي يرتبط  بدوه مجهود، وأحياناً 
 (.12، 2112باطم ناه الهات، والثقة في الهات، واالنتماء إلى جماعة آمنة" )زهراه، 

ر من الخوف  ويعرف األمن النفسي كهلك بأنه "شعور الفرد باالستقرار والتحر 
ك قدراته وجعلها أكثر تكي فًا والقلق لتحقوق متطلباته ورغباته، ومساعدته على إدرا

 (. 91، 2119)الجمولي، 
وترى الباحثة بأه األمن النفسي متمثي في إحساس الطال  بالطمأنونة 
واالستقرار، وعدم الخوف أو القلق من مستق)له أو بو ته المحيطة، سواء كانت بو ة أسرية 

حاجات الفرد أم مدرسية أم اجتماعية بشكي عام، وينتع هها اإلحساس عند تحقوق 
 وتحقيقه لهاته، وانسجامه مع بو ته المحيطة.
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 العوامي المؤثر  في األمن النفسي:
 هناك عاماله رئيساه يؤثراه في األمن النفسي:

مننن غوننر المث)ننت فنني علنن  النننفس وجننود دور للوراثننة فنني تحقوننق  الوراثننة وال)و ننة: -9
إلننى أه القلننق وهننو أحنند  ( فنني دراسننتهCattell, 1966األمننن النفسنني، فقنند ذكننر كاتنني )

( منه إلنى الوراثنة، كمنا أوهنرت العديند منن الدراسنات %25أساسي ات األمن النفسي اعود )
 دور ال)و ة الصعبة والسو ة في تنمية القلق واال طراا النفسي.

اشور العديد من الباحثون النفسوون إلى دور الطفولة فني نمنو  النشأ  االجتماعي ة: -2
فسي عن طريق عند   عوامني وهني: مشناعر الخنوف والقلنق التني تصنو  الشعور باألمن الن

الفننرد قنند تكننوه ناتجننة عننن مواقننف تعننر   لهننا الطفنني مت صننلة بنننق  فنني إشننبا  حاجاتننه 
األولي ة، أو اعود ذلنك بسن)  تنأثور أسنالو  معاملنة الطفني علنى أمننه النفسني. فقند أشنارت 

حاجات الطفي ونق  الحنناه أو الخنوف الدراسات إلى التسل ط وفر  السيطر  وعدم احترام 
الزائد عليه من أه  العوامي المؤث ر  على األمنن النفسني والطمأنوننة، كمنا أه األطفنال النهين 

، 2119لننن  احصنننلوا علنننى عطنننف أسنننري  كنننافث افتقنننروه لألمنننن والثقنننة بنننالنفس )حمنننز ، 
 (.Glaser & Prior, 2002، 212، 2191السويطي، 

عد االط ال  على عد   دراسات لعوامي األمن النفسي ( ب2112فقد وجدت السو د )
مه والرعااة  أه التنش ة االجتماعي ة والمناخ األسري السلي  القائ  على احترام الطفي وتفه 
ة لتحقوق الطمأنونة واألمن لدى الطفي.  المتوازنة بون اإلهمال والاغط، تعد  شروطًا ملح 

اشبع حاجة الطفي لألمن وتبقى تؤث ر عيه  وبما إه األسر  هي المناخ االجتماعي الهي
لة لألمن  مة، فسه هه  الخ)رات في مرحلة الطفولة من أه  العوامي المشك  حتى مراحي متقد 

 النفسي لدى الفرد. 
إه الفرد الهي اشعر باألمن في مناخ أسري مشبع لحاجاته اموي إلى هها 

بعة لحاجاته، ويرى الخور والح  الشعور في الظروف األخرى، فورى ال)و ة االجتماعي ة مش
له  له  له، فونعكس هها على تق)  في الناس ارخرين ويتعاوه معه  ويفوز بتقديره  وتق) 

له لهاته )سليماه،   (.2112لنفسه، أله تق) ي ارخرين للفرد ينعكس على تق) 
ه كوه الفرد إه دور التنش ة االجتماعية في تفسور حالة األمن النفسي، حوث إ

في أمن نفسي مستقر  ما هو إال نتاج من خ)رات ال)و ة التي اعيش فوها والمواقف اعيش 
المختلفة التي جعلته اشعر باألمن، وكهلك كوه الفرد ال اشعر باألمن النفسي فهو راجع 
د  وتخيفه وتثور لداه مشاعر القلق وعدم  إلى خ)راته من ال)و ة الماط ربة التي كانت تهد 

 (.2114، االستقرار )الجزائري 
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 وسائي تحقوق األمن النفسي:
يتحق ق األمن النفسي للفرد  من مجتمعه بعد   أسالو  ووسائي مختلفة، 
فالبع  اشعر باألمن النفسي من خالل عمي ثابت اجل  له دخاًل جودًا اكفي حاجاته 

ي )زهراه،  (، 14، 2112المعيشية، والبع  ارخر من خالل الحصول على تأمون  ح 
مسكن أو التجار ... إلخ، ولكي استطيع الفرد الحصول على أمنه النفسي،  أو امتالك

 اج  عليه ما يلي:
  نننة للفنننرد )الحاجنننات الفسنننوولوجية( والتننني تسننناعد فننني إشنننبا  وتغطينننة الحاجنننات األولي 

تحقوننق األمننن والطمأنونننة، وال اسننتطيع اإلنسنناه العننيش بنندونها. ومننن أهنن  الحاجننات 
تحقوننق األمننن النفسنني: الحاجننة إلننى الطعننام والشننراا الفسننوولوجية التنني تسنناعد فنني 

والدواء والسكن والملبس، حاجة كي من النهكر واألنثنى للنزواج واالسنتقرار االجتمناعي، 
الحاجة إلى حري ة التع)ور الفكري والسياسي والنديني، الحاجنة إلنى المشناركة فني  ننع 

ننني المسنننؤولية، الحاجنننة إلنننى العننندل فننني ج مينننع المسنننتويات )ع)ننند القنننرار واإلدار  وتحم 
 (. 259، 2114المجود، 

  تعد  الثقة بالنفس من أه  وسائي تحقوق األمنن النفسني، كمنا أه فقنداه الثقنة بنالنفس
اعننني فقننداه الفننرد للشننعور بنناألمن واإل ننابة باال ننطرابات فنني الشخصنني ة )شننلهوا، 

2192.) 
  األزمننات، ثنن  اقننوم تقنندير الفننرد لنفسننه وذاتننه، وتعننني أه اعتمنند الفننرد علننى قدراتننه فنني

بتطويرهننا عننن طريننق الخ)ننرات الجدينند  والتنني تسنناعد  علننى مواجهننة  ننعوبات الحيننا  
 (.21، 9115)الصنيع، 

  كس  ر ا النناس ومح) نته  ومسناندته  لنه اجتماعينًا وعاطفينًا، بحونث اجند الفنرد منن
 (.21، 2119يلجأ إليه عند الحاجة )الدلفي، 

 عناتق المجتمنع خصو نًا وسنائي اإلعنالم التني  معرفة الحقيقنة: وهنها األمنر اقنع علنى
أ بح الفرد اعتمد علوها في معرفة الحقنائق المختلفنة، وتظهنر أهمينة معرفنة الحقيقنة 
تحدينندًا فنني حالننة الحننروا واألزمننات التنني تمننر بهننا الدولننة، حوننث أه معرفننة الحقيقننة 

النهين تن   تجعي الفرد أكثر  البة فني مواجهنة األزمنات المتوق عنة، علنى عكنس األفنراد
 (.22، 2112تالوله  وال اعرفوه الحقائق )التويجري، 

  الحاجننة إلننى اإلعمننار: وهنني حاجننة اإلنسنناه للوسننائي الالزمننة لممارسننة وويفتننه فنني
إعمننار األر  بالشننكي المطلننوا مثنني: الحاجننة للتعلنني  والتنندري ، الحاجننة إلننى فننرص 

 (.11، 2112اه، عمي مناسبة، الحاجة إلى الحوافز المعنوية والمادا ة )زهر 
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  الحاجننات الدينيننة: وهنني الحاجننات الالزمننة للفننرد لممارسننة الشننعائر الدينيننة علننى أكمنني
وجننه مثنني الحاجننة إلننى تعل نن  الفننرائ  والشننعائر الدينيننة، والحاجننة إلننى تننوفور األمنناكن 

 (.911، 9112المناسبة لممارسة العبادات )الزحولي، 
 مهددات األمن النفسي:

( أه انعنندام الشننعور بنناألمن قنند اكننوه سنن)بًا فنني حنندوث 29، 2191تننرى خننويطر )
اال طرابات النفسية، أو قيام الفرد بسلوك عدواني تجنا  مصنادر إحبناع حاجتنه إلنى األمنن 
وقيامه باتخاذ أنماع سلوكية غور سوية من أجي الحصول على األمنن النهي افتقنر إلينه أو 

تنأثور انعندام األمنن اختلنف منن االنطواء علنى الننفس منن أجني المحافظنة علنى أمننه، وأه 
شخ  إلنى آخنر، ومنن مرحلنة عمرينة إلنى أخنرى، ومنن مجتمنع إلنى آخنر، ومنن األسنباا 

 التي تهدد األمن النفسي للفرد ما يلي: 
الخطر أو التهديد بالخطر: وهمنا ممنا يثونر الخنوف والقلنق لندى الفنرد، ويجعالننه أكثنر  -9

 حاجة إلى الشعور باألمن.
يننة: للفننرد حاجننات البنند مننن إشننباعها ليكننوه متوافقننًا، إال أه عوامنني جسننمية واجتماع -2

إشباعها البد أه اكوه بصنور  اجتماعينة، وال شنك أه الظنروف االجتماعينة واألسنرية 
السو ة كالتفكك األسري، والظروف االقتصاداة السو ة والتغونرات السنريعة تمثني عوامني 

 لسوء التوافق.
امنني لسننوء التوافننق، ومثننال ذلننك: االنفعنناالت عوامنني نفسننية: فاال ننطرابات النفسننية عو  -2

الشديد ، والغور مناسبة للموقف،  را  األدوار بأه يلع  الفرد أدورًا متعندد  تبعنًا لمنا 
يتوقعننه المجتمننع، وقنند يلعنن  دوريننن متصننارعون فنني آه واحنند، ممننا يننؤدي إلننى سننوء 

 التوافق، عدم فه  المرء لهاته أو التقدير السال  للهات.
فقنداه الشنعور بناألمن النفسني العديند منن التنأثورات النفسنية السنل)ية،  ويترت  علنى

( أه شعور اإلنساه بناألمن واألمناه يدفعنه إلنى الحند 21، 2119خالق )الحوث يهكر ع)د 
واالجتهننناد، وبننندوه األمنننن واألمننناه اشنننقى اإلنسننناه ويانننطرا ويكنننوه عر نننة لال نننطراا 

 النفسي والعقلي واألمرا  السيكوسوماتية.
   األمن النفسي:خصائ

تناولت الدراسات والبحوث خصائ  األمن النفسي من عد   جوان ، ومن أه  
 (:52، 9111هه  الخصائ  ما يلي )سعد، 
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خصائ  نفسية: استند األمنن النفسني علنى الطاقنة النفسنية للفنرد، ويع) نر عننه علنى  .9
ي للقيناس شكي ك)ت أو توت ر أو ح   السيطر  أو انفعنال شخصني، واألمنن النفسني قابن

 باالقتراه مع اإلنجاز الشخصي والمجتمعي للفرد.
د الننهات،  .2 د بقيمننة األشننياء التنني تهنند  خا ننية المعرفننة الفلسننفية: فنناألمن النفسنني يتحنند 

فاالتجاهات السل)ية أو اإلاجابية وتقويمها بشكي معرفني فلسنفي يلعن  دورًا فني تحديند 
ننننت هنننه  أثرهنننا، فالشنننعور بنننالخوف والقلنننق ينننرتبط بشنننكي مباشنننر ب األسنننباا التننني كو 

المشناعر، فمننثاًل هنناك فننرق ك)وننر بنون شننخ  ينرى الحيننا  مننن منظنور إاجننابي ويننرى 
بأنها تستحق العيش فوهنا والعمني منن أجلهنا، وبنون شنخ  آخنر ينرى الحينا  ع) نًا ال 

 تستحق أه اعيش فوها.
د ،  .2 خصائ  اجتماعية: اصع  الحديث عن األمن النفسي دوه هوية اجتماعية محند 

 فالعالقة مع المجتمع تنطبع في وجداه الفرد طبقًا للنشأ  االجتماعية.
خصائ  كم ية: امكن قياس األمن النفسي النهي اظهنر علنى الفنرد علنى شنكي سنلوك  .4

أو طاقننة، حوننث امكننن تحدينند مسننتويات األمننن النفسنني فنني المجتمعننات عننن طريننق 
يننة التشننخي  أنمنناع سننلوك األمننن أو الشخصننية ارمنننة. وتسنناه  هننه   الخا نني ة الكم 

 لألمن النفسي في القياس والتشخي  والعالج.
الخا ننية اإلنسننانية: اشننترك جميننع أفننراد البشننر بخا نني ة األمننن النفسنني مهمننا كنناه  .5

عمنننره  أو مسنننتواه  االجتمننناعي أو مسنننتواه  الثقنننافي، أي أه األمنننن النفسننني سنننمة 
 بشري ة تحتاجها جميع المجتمعات.

 أبعاد األمن النفسي:
نننة،  ينطنننوي  نننة، وتربوي  األمنننن النفسننني علنننى عننند   أبعننناد منهنننا أبعننناد نفسننني ة، وثقاعي 

واجتماعي ة، واقتصادا ة، وعسكري ة. وت  تقسي  أبعاد األمن النفسي إلى نوعون وهمنا األبعناد 
 (:12، 2112األولي ة، واألبعاد الثانوي ة كما يلي )زهراه، 

 األبعاد األولية األساسي ة لألمن النفسي: -أ
 دات األمن النفسي مثي الخطر والجو  والعدواه، والعيش بسالمة وسل .غيا  ا مهد 
  التق) ي من طنرف ارخنرين والشنعور بالحن   والمنود  ، ومثنال ذلنك االسنتقرار االجتمناعي

 والزواج ورعااة األبناء.
  االنتماء إلى جماعة تتحق ق فوها حاجات الفرد، واالنتمناء إلنى العمني النهي ينوف ر دخناًل

 يًا وحيا  كريمة.كاع
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 األبعاد الثانوية لألمن النفسي: -ا
 .الشعور باالستقرار واالرتياح النفسي واالنفعالي واالبتعاد عن الصراعات 
 .إوهار التسامح مع ارخرين وتجن   التعص   بجميع أشكاله 
 . تبادل االحترام مع ارخرين و دراكه 
 حوى فوها بكرامة واطم ناه وراحة.الشعور الفرد بأنه اعيش في بو ة سعود  داف ة، وي 
  الشعور بالر ا عن النفس، وتق) ي الهات، والثقة بالنفس، والشعور بالنفع والفائد  فني

 الحيا .
 .الشعور بالمسؤولية االجتماعية وممارستها 

 مفهوم المسؤولية االجتماعية:
ة تنو عت التعريفات التي و عها المخت صوه في العلوم النفسي ة واالجتماعي  

ز علوها كي  باحث من زوااا  لمفهوم المسؤولي ة االجتماعي ة بناءًا على الزاوية التي رك 
المسؤولي ة. فقد عرفه بأنها "مسؤولي ة الفرد أمام نفسه وأمام هللا، كما أن ها الشعور 

 (.221، 9114بالواج  االجتماعي والقدر  على تحم له والقيام به" )زهراه، 
تماعي ة أااًا على أنها "استجابات نابعة من ذات الفرد وعرفت المسؤولية االج

مها في جميع النواحي  والتي تدل  على حر ه تجا  جماعته وتحقوق أهدافها ودع  تقد 
 (.24، 9111وتفه   المشكالت التي تعتر  جماعته في الحا ر والمستق)ي" )طاحوه، 

تجا  أسرته  رف أااًا على أنها "مسؤولية الفرد عن نفسه ومسؤولياتهتعو 
وأ دقائه، وتجا  دينه ووطنه من خالل فهمه لدور  في تحقوق أهدافه، واهتمامه 
بارخرين من خالل عالقاته اإلاجابي ة، ومشاركته في حي  مشناكي المجتمع وتحقوق 

 (.1، 2111األهداف العام ة" )قاس ، 
جتماعي ة وبناء على التعريفات التي سبقت، فسه الباحثة ترى بأه المسؤولية اال

هي مسؤولية الفرد تجا  نفسه وأسرته وأ دقائه ووطنه في المساهمة في مختلف القاااا 
والشؤوه االجتماعي ة حس  وروف الفرد والمجتمع، وذلك من خالل مساهمته في ال)رامع 
والنشاطات الهادفة باالشتراك مع مختلف ف ات المجتمع، مما اساه  في مواجهة مشكالت 

 الحلول المناسبة.المجتمع وطرح 
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 أهمي ة المسؤولية االجتماعية:
ال تقتصر أهمي ة المسؤولية االجتماعي ة على المستوى الفردي فقط، بي هي 
 روري ة لنهو  المجتمع بكلو ته، فالمجتمع احتاج إلى أفراد مس ولون اجتماعيًا. 

ي  مشكالت الناس فالمسؤولية االجتماعي ة تجعي الفرد فع ااًل في المجتمع، مساهمًا في ح
 (.92، 2111بعودًا عن الالمباال  واألناني ة والصفات السل)ي ة )قاس، 

كما أه المسؤولي ة االجتماعي ة تجعي الفرد يهت  بسلوكه والنتائع المترت بة عليه، 
فالطال  الهي ااي ع الوقت بدوه االنتفا  به في مهاكرته، أو الفرد الهي اعتدي على راحة 

المهاا ، أو الهي يلقي القمامة في األماكن العام ة، كي هؤالء ه   غور  برفع  وت
أشخاص غور مس ولون. فالمسؤولية االجتماعي ة تقتاي التاحية في س)وي ارخرين 

، 2119والمصلحة العام ة في حال تعار ت مصالحه مع مصلحة ارخرين )الحارثي، 
44.) 

رد والجماعة بعد   نقاع كما يلي وتفود دراسة المسؤولية االجتماعي ة بالنسبة للف
 (:24، 2111)عقي، 

  دراسة المسؤولية االجتماعية تفود في التعر ف على التحو الت السريعة التي تحندث فني
نننر شخصنني ة األفننراد فننني المجتمننع، بحوننث امكنننن ربننط هنننه   المجتمعننات وعالقتهننا بتغو 

 التحو الت بتنامي مسؤولي ة الفرد.
 م فني المجتمنع ومؤسسناته، وأه زياد  وعي األفراد بالتغورا ت اإلاجابي ة التي ترافق التقند 

 الجهي بالمسؤولي ة يدم ر المؤسسات ويعط ي مصالحها.
  إفننناد  البننناحثون التربنننويون والقنننائمون علنننى شنننؤوه المؤسسنننات التعليمينننة فننني تنمينننة

 الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة بالوسائي والطرق المباشر  وغور المباشر .
 سؤولية االجتماعية:عنا ر الم

تتكوه المسؤولية االجتماعي ة من ثالثة عنا ر رئيسي ة وهي االهتمام والفه  
والمشاركة، وكي عنصر ينم ي العنصر ارخر ويدعمه، وهه  العنا ر كما يلي )المرواني، 

 (:Oberst, 2009؛ 2111
 االهتمام: -9

الفرد سواء كانت ك)ور  وُيقصد بها االرتباع العاطفي بالمجموعة التي ينتمي لها 
رها وتماسكها، والخوف علوها من الاعف والتفك ك،  أم  غور ، والحرص على استمرار تطو 

 وهناك أربعة مستويات لعنصر االهتمام وهي:
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االنفعننال مننع الجماعننة: وهننو أبسننط  ننور االهتمننام بالجماعننة وأقل هننا ارتباطننًا، وتعننني  -أ
منن أفرادهنا بنارخر دوه قصند أو إدراك، وهننا االرتباع بالجماعة بحونث ينؤث ر كني فنرد 

 اكوه الفرد مسو رًا بانفعاالته وليس بسرادته.
 االنفعال بالجماعة: ويعني التأث ر اإلرادي واإلدراك بشكي ذاتي مع الجماعة. -ا
نند فنني الجماعننة: أي ارتبنناع الفننرد بجماعتننه بشننكي مصننوري ووجننداني، ويصننبح  -ج التوح 

 ن  ر  .خورها من خور ، و ر ها م
ر  العقلني، ويهنت   -د ي الجماعة: أي أه تصبح الجماعنة منطبعنة فني فكنر الفنرد وتصنو  تعق 

سناتها وأنظمتهنا. وبسن)  ارتباطنه  ي، وبسور مؤس  بها بمشكالتها ومصورها بات زاه وتعق 
 بنمو عقي الفرد، اعد  هها المستوى من أعلى مستويات االهتمام بالجماعة.

اعنننني وعننني و دراك الفنننرد للجماعنننة فننني و نننعها الحا نننر منننن خنننالل فهننن  الفهننن :  -2
مؤسسنناتها وعاداتهننا وقيمهننا وتركو)تهننا وثقافتهننا والظننروف المننؤث ر  علننى و ننعها الحننالي، 
وكننهلك فهنن  تاريخهننا الننهي يننؤث ر علننى حا ننرها ومسننتق)لها، و دراك الفننرد للقنني  االجتماعيننة 

فاته االج  تماعية على أهداف الجماعة ومصلحتها.ألي تصر ف اصدر عنه، وأثر تصر 
المشاركة بأنها "العملية التي يلع  فوها الفرد دورًا فني الحينا  االجتماعي نة  :المشاركة -2

نة للمجتمنع". وتسناه   لمجتمعه، وتكنوه لدانه الفنرص أله اشنارك فني و نع األهنداف العام 
، وقدرتننه علننى التنظنني  المشنناركة فنني العمنني الجمنناعي بسكسنناا الفننرد شننعورًا بقننو   الجماعننة

والتخطننيط، وتجنناوز الصننعوبات التنني تواجننه أفننراد مجموعتننه، باإل ننافة إلننى تكننوين عالقننات 
 اجتماعي ة مع ارخرين والشعور بالمسؤولي ة تجاهه .

ها مستويات المسؤولية االجتماعية:  مكن تقسي  المسنؤولية االجتماعي نة التني اسنتمد 
د  كمنننا يلننني  الفنننرد منننن التعنننالي  اإلسنننالمي ة ذات الصنننبغة اإلنسننناني ة إلنننى مسنننتويات متعننند 

 (:92، 2119)الحارثي، 
مسننؤولية الفننرد تجننا  نفسننه: ومننن األمثلننة علوهننا النندوافع الفطري ننة والحنند  األدنننى مننن  -9

الحاجات الارورية للبقناء علنى الحينا  )طعنام، شنراا، ننوم، منأوى. ..(، وكنهلك مسنؤولية 
 لعر  والهوي ة والحفاظ علوها.الفرد نحو  وه النفس والسمعة وا

مسننؤولي ة الفننرد تجننا  أسننرته: وتشننمي األسننر  األم واألا واألخننو ، والزوجننة واألبننناء،  -2
وبقي ة األقنارا. وتنطلنق مسنؤولية الفنرد تجنا  أسنرته استشنعارًا منن فانله  علينه، وتشنمي 

امه  والرفنق فني هه  المسنؤولية طاعنة الوالندين ورعايتهمنا، وتقندير الزوجنة واألبنناء واحتنر 
 التعامي معه، واحترام ك)ور األسر  والعطف على  غورها.
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 مسؤولية الفرد تجا  وطنه. -2
 مسؤولي ة الفرد تجا  جورانه وأبناء حي ه ومدينته. -4
 مسؤولي ة الفرد تجا  أ دقائه وزمالئه. -5
 بها. مسؤولية الفرد تجا  العال  وعمار  األر ، والرفق بالحووانات واالهتمام -2

 أهمية المسؤولية االجتماعية لدى طلبة المرحلة الثانوية:
أشارت العديد من الدراسات إلى عد   أمور ينبغي تن)يه طلبة المرحلة الثانوية 

 (:51، 2192علوها من أجي تنمية المسؤولية االجتماعي ة لداه، ومن أهم ها )العتو)ي، 
 . تعريفه  بدوره  تجا  دينه  وعقودته 
   نحو خدمة المصلحة العام ة.توجوهه 
 . تعزيز ثقته  واعتزازه  بنفسه 
 . تنمية السلوك األخالقي اإلاجابي لديه  وتحفوز 
 . غرس االنتماء وح   الوطن لداه، والعمي على الحفاظ عليه وتنمية موارد 

ق مؤسساته التعليمي ة وما  ق المجتمعات اعود في المرتبة األولى إلى تفو  كما أه تفو 
كوادر متمو ز . ويعود الس)  في ذلك إلى قدر  التربية في تحقونق إنسناني ة اإلنسناه  فوها من

حنون تنننجح فني إقامننة عالقننات إاجابينة متوازنننة بننون األفنراد والعننال  المحننيط بهن . كمننا تننرى 
الباحثنننة بنننأه العلنننوم والمعنننارف التننني يتعل مهنننا طلبنننة المرحلنننة الثانوينننة تسننناه  فننني بنننناء 

ه  و دراك أحننداث الحيننا  التنني تحننيط بننه، باإل ننافة إلننى قنندر  هننه  شخصننو ته  وطننرق تفكوننر 
ننة لنندى الفننرد مننن خننالل تعريفننه  المعننارف والعلننوم فنني زينناد  مسننتوى المسننؤولية االجتماعي 
بحقوقه وواجباته كي اكوه مواطنًا  الحًا على قدر المسؤولي ة تجا  نفسنه وتجنا  ارخنرين 

 وتجا  وطنه.
 :منهجية الدراسة و جراءاتها

تطل)ت ط)يعة مشكلة الدراسة وما ت  طرحه من أس لة خاللها، استخدام  منهع الدراسة:
المنهع الو في االرتباطي، كوننه المننهع األكثنر مالئمنة لط)يعنة الدراسنة وأهندافها الرامينة 

 إلى تحديد مستوى متغوريها، والعالقات المتبادلة عيما بونهما.
لحالينة فني جمينع الطالبنات الموهوبنات بمندارس تمثني مجتمنع الدراسنة ا مجتمع الدراسة:

( طالبة موهوبة وذلنك طبقنًا لمنا هنو 221المرحلة الثانوية بمنطقة الباحة، والبالغ عددهن )
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متننوفر مننن إحصنناءات منشننور  علننى بوابننة اإلحصنناءات التعليميننة )نننور( للعننام الدراسنني 
 هن(.9421/9441)

( 951مننع الدراسننة البننالغ عننددها )تنن  اختيننار عونننة عشننوائية مننن مجت عونننة الدراسننة:
 ( اشور إلى خصائ  عونة الدراسة.9طالبة، ويو ح الجدول )

 (: خصائ  عونة الدراسة9الجدول )

 النسبة الم وية التكرار الخصائ 

 الصف
 %21.4 29 األول الثانوي 
 %42.9 22 الثاني الثانوي 
 %91.5 29 الثالث الثانوي 

 الدخي الشهري 

 %5.2 1 آالف( 5منخف  )أقي من 
 91إلى  5متوسط )من 

 آالف(
21 92.2% 

 %22.2 922 آالف( 91مرتفع )أكثر من 

 المعيشة

 %5 1 مع أمي فقط

 %9.2 2 مع أبي فقط

 %12.2 941 أعيش مع أمي وأبي

 أدوات الدراسة:
ت  استخدام مقياسي المسؤولية االجتماعية واألمن النفسي لقياس العالقة ما 

لنفسي والمسؤولية االجتماعية لدى الطالبات الموهوبات في منطقة الباحة، بون األمن ا
 وعيما يلي و ف ألدوات الدراسة:
 أواًل: مقياس األمن النفسي:

( عبار  موزعة على ثالثة أبعاد، البعد 42يتكوه مقياس األمن النفسي من )
زيع العبارات وعددها ( تو 2النفسي، والبعد االجتماعي، والبعد االقتصادي، وي)ون الجدول )

 على أبعاد المقياس.
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 (: توزيع العبارات على أبعاد مقياس األمن النفسي في  ورته النهائية2جدول )

 عدد العبارات أرقام العبارات البعد م
 92 92-9 النفسي )االنفعالي( 9
 95 22-91 االجتماعي )األسري( 2
 91 42-22 االقتصادي 2

 اس:الخصائ  السيكومترية للمقي
الستخراج الخصائ  السيكومترية لمقياس األمن النفسي، ت  تط)وق المقياس 

( مفرد . 51على عونة استطالعية تحمي خصائ  عونة الدراسة، حوث بلغ عدد العونة )
 وكانت الخصائ  السوومترية للمقياس كالتالي:

 أ. الصدق:
حكمننون تنن  عننر  المقينناس علننى مجموعننة مننن الم الصنندق الظنناهري )المحكمننون(:

( 99المتخصصننون فنني مجننال التربيننة الخا ننة، واإلرشنناد النفسنني وعلنن  النننفس، عنندده  )
( وذلك لغر  تحديد مندى 2محكمًا من أعااء هو ة التدريس الجامعات السعوداة )ملحق 

و نننوح  نننياغة عباراتنننه وسنننالمتها اللغوينننة ومناسننن)تها للطالبنننات الموهوبنننات بالمرحلنننة 
المحكمون علنى تغوونر مقيناس ليكنرت منن خماسني إلنى ثالثني، الثانوية. قد أجمعوا الساد  

وقنند أبنندى بعنن  السنناد  المحكمننون مالحظننات حننول  ننياغة بعنن  العبننارات، وقنند ألتزمننت 
 الباحثة بما أبدو  من مالحظات وتعديالت في  ياغة بع  الفقرات.

للتأكند مننن الصنندق الننداخلي للمقينناس تنن  اسننتخدام معامنني  الصنندق الننداخلي للمقينناس:
رتبنناع بورسننوه، السننتخراج معننامالت االرتبنناع بننون درجننة كنني عبننار  مننن عبننارات المقينناس ا

 ( معامالت االرتباع بون العبارات واألبعاد التي تتبعها.2وأبعاد  الثالثة، ويو ح الجدول )
 (: معامالت ارتباع عبارات مقياس األمن النفسي بأبعاد 2جدول )

معامي  العبار 
 االرتباع

ي معام العبار 
 االرتباع

معامي  العبار 
 االرتباع

 **1.52 21 **1.29 95 البعد النفسي
9 1.21** 92 1.29** 21 1.92* 
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معامي  العبار 
 االرتباع

ي معام العبار 
 االرتباع

معامي  العبار 
 االرتباع

2 1.22* 92 1.21* 29 1.24** 
 **1.22 22 البعد االجتماعي *1.92 2
 البعد االقتصادي *1.92 91 **1.21 4
5 1.22** 91 1.24** 22 1.24** 
2 1.49** 21 1.54** 24 1.91* 
2 1.22** 29 1.51** 25 1.22** 
1 1.21** 22 1.22** 22 1.21** 
1 1.91* 22 1.59** 22 1.24** 

91 1.92* 24 1.22** 21 1.42** 
99 1.45** 25 1.25** 21 1.52** 
92 1.21** 22 1.51** 41 1.21** 
92 1.92* 22 1.45** 49 1.51** 
94 1.21** 21 1.55** 42 1.21** 

 ( معامالت ارتباع أبعاد المقياس بالدرجة الكلية له.4ويو ح الجدول )
 (: معامالت ارتباع أبعاد مقياس األمن النفسي بدرجته الكلية4جدول )

 معامي االرتباع البعد م
 *1.22 النفسي )االنفعالي( 9
 *1.22 االجتماعي )األسري( 2
 *1.21 االقتصادي 2
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ة ارتباطينة دالنة عنند مسنتويات ( يت)ون بأه هناك عالق4، 2من خالل الجدولون )
( أو أقنني منهننا بننون عبننارات المقينناس وأبعنناد ، وكننهلك ارتبنناع 1.15( و )1.19الداللننة )

.  األبعاد بالدرجة الكلية للمقياس، مما يدل على أه المقياس يتمتع بصدق داخلي عالث
 ا. ثبات المقياس:

خ على عبارات للتحقق من ثبات المقياس ت  تط)وق معامي الثبات ألفا كرونبا
( معامالت الثبات 5المقياس، ومعامي الثبات بطريقة التجزئة النصفية، وي)ون الجدول )

 ألبعاد المقياس بدرجته الكلية.
(: معامالت الثبات ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية ألبعاد مقياس األمن النفسي 5جدول )

 بدرجته الكلية

معامالت الثبات ألفا  البعد م
 كرونباخ

مالت الثبات معا
 بالتجزئة النصفية

 1.25 1.22 النفسي )االنفعالي( 9
 1.21 1.19 االجتماعي )األسري( 2
 1.12 1.12 االقتصادي 2
 1.12 1.11 المقياس ككي 4

( بأه معامالت الثبات ألبعاد المقياس مرتفعة، حوث تتراوح 5يت)ون من الجدول )
(. وتراوحت 1011للمقياس ككي )( عيما بلغ معامي الثبات 1012-1022ما بون )

(، وبلغ معامي الثبات الكلي 1012-1025معامالت الثبات بالتجزئة النصفية ما بون )
(. مما يدل على تمتع المقياس بثبات جود، اجعله  الحًا لتحقوق 1012للتجزئة النصفية )

 أهداف الدراسة.
 ثانيًا: مقياس المسؤولية االجتماعية:

( عبار  موزعة على أربعة أبعاد 41االجتماعية من ) يتكوه مقياس المسؤولية
في القياس، بعد مهارات المسؤولية االجتماعية المتعلقة بالمسؤولية الشخصية، وبعد 
مهارات المسؤولية االجتماعية المتعلقة بالمسؤولية الجماعية، وبعد مهارات المسؤولية 

ات المسؤولية االجتماعية المتعلقة االجتماعية المتعلقة بالمسؤولية األخالقية، وبعد مهار 
 ( توزيع العبارات وعددها في أبعاد المقياس.2بالمسؤولية الوطنية، وي)ون الجدول )
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 (: توزيع العبارات على أبعاد مقياس المسؤولية االجتماعية في  ورته النهائية2جدول )

أرقام  البعد م
 العبارات

عدد 
 العبارات

المتعلقة بالمسؤولية  مهارات المسؤولية االجتماعية 9
 92 92-9 الشخصية

مهارات المسؤولية االجتماعية المتعلقة بالمسؤولية  2
 1 22-94 الجماعية

مهارات المسؤولية االجتماعية المتعلقة بالمسؤولية  2
 94 22-22 األخالقية

مهارات المسؤولية االجتماعية المتعلقة بالمسؤولية  4
 92 41-22 الوطنية

 كومترية للمقياس:الخصائ  السي
الستخراج الخصائ  السيكومترية لمقياس المسؤولية االجتماعية، ت  تط)وق 
المقياس على عونة استطالعية تحمي خصائ  عونة الدراسة، حوث بلغ عدد العونة 

 ( مفرد . وكانت الخصائ  السوومترية للمقياس كالتالي:51)
 أ.  دق المقياس:

  المقينناس علننى مجموعننة مننن المحكمننون تنن  عننر  الصنندق الظنناهري )المحكمننون(:
( 99المتخصصننون فنني مجننال التربيننة الخا ننة، واإلرشنناد النفسنني وعلنن  النننفس، عنندده  )

( وذلك لغر  تحديد مندى 2محكمًا من أعااء هو ة التدريس الجامعات السعوداة )ملحق 
و نننوح  نننياغة عباراتنننه وسنننالمتها اللغوينننة ومناسننن)تها للطالبنننات الموهوبنننات بالمرحلنننة 
الثانوية. وقد أجمعوا الساد  المحكمون على تغوور مقياس ليكنرت منن خماسني إلنى ثالثني، 
وقنند أبنندى بعنن  السنناد  المحكمننون مالحظننات حننول  ننياغة بعنن  العبننارات، وقنند ألتزمننت 

 الباحثة بما أبدو  من مالحظات وتعديالت في  ياغة بع  الفقرات.
ي للمقينناس تنن  اسننتخدام معامنني للتأكند مننن الصنندق الننداخل الصنندق الننداخلي للمقينناس:

ارتبنناع بورسننوه، السننتخراج معننامالت االرتبنناع بننون درجننة كنني عبننار  مننن عبننارات المقينناس 
 ( معامالت االرتباع بون العبارات واألبعاد التي تتبعها.2وأبعاد  الثالثة، ويو ح الجدول )
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 (: معامالت ارتباع عبارات مقياس األمن النفسي بأبعاد 2جدول )

 االرتباع العبار  االرتباع العبار  االرتباع العبار  االرتباع العبار 
 **1.51 21 **1.22 22 البعد الثاني البعد النفسي

9 1.44** 94 1.42** 22 1.22** 41 1.21** 
2 1.52** 95 1.59** 21 1.24** 49 1.51** 
2 1.44** 92 1.52** 21 1.45** 42 1.22** 
4 1.54** 92 1.45** 21 1.59** 42 1.52** 
5 1.21** 91 1.51** 29 1.42** 44 1.54** 
2 1.22** 91 1.51** 22 1.51** 45 1.29** 
2 1.41** 21 1.22** 22 1.21** 42 1.29* 
1 1.42** 29 1.52** 24 1.44** 42 1.91* 
1 1.42** 22 1.42** 25 1.52** 41 1.55** 

 **1.24 41 **1.44 22 الثالثالبعد  **1.29 91
  البعد الرابع **1.44 22 **1.52 99
92 1.45** 24 1.59** 22 1.22** 
92 1.59** 25 1.41** 21 1.55** 

 ( معامالت ارتباع أبعاد المقياس بالدرجة الكلية له.1ويو ح الجدول )
 (: معامالت ارتباع أبعاد مقياس األمن النفسي بدرجته الكلية1جدول )

معامي  البعد م
 االرتباع

 *1.19 رات المسؤولية االجتماعية المتعلقة بالمسؤولية الشخصيةمها 9
 *1.12 مهارات المسؤولية االجتماعية المتعلقة بالمسؤولية الجماعية 2
 *1.15 مهارات المسؤولية االجتماعية المتعلقة بالمسؤولية األخالقية 2
 *1.29 مهارات المسؤولية االجتماعية المتعلقة بالمسؤولية الوطنية 4

( يت)ون بأه هناك عالقة ارتباطية دالة عند مستويات 1، 2من خالل الجدولون )
( أو أقي منها بون عبارات المقياس وأبعاد ، وكهلك ارتباع 1.15( و )1.19الداللة )

.  األبعاد بالدرجة الكلية للمقياس، مما يدل على أه المقياس يتمتع بصدق داخلي عالث
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 ا. ثبات المقياس:
بنات المقينناس تنن  تط)ونق معامنني الثبننات أللفاكرونبناخ علننى عبننارات للتحقنق مننن ث

( معننامالت الثبننات 1المقينناس، ومعامنني الثبننات بطريقننة التجزئننة النصننفية، وي)ننون الجنندول )
 ألبعاد المقياس و ورته الكلية.

(: معامالت الثبات أللفاكرونباخ والتجزئة النصفية ألبعاد مقياس المسؤولية 1جدول )
 بدرجته الكليةاالجتماعية 

معامالت الثبات  البعد م
 ألفاكرونباخ

معامالت الثبات 
 بالتجزئة النصفية

مهارات المسؤولية االجتماعية المتعلقة  9
 1.21 1.19 بالمسؤولية الشخصية

مهارات المسؤولية االجتماعية المتعلقة  2
 1.21 1.12 بالمسؤولية الجماعية

لقة مهارات المسؤولية االجتماعية المتع 2
 1.22 1.21 بالمسؤولية األخالقية

مهارات المسؤولية االجتماعية المتعلقة  4
 1.11 1.19 بالمسؤولية الوطنية

 1.11 1.12 المقياس ككي 5

( بأه معامالت الثبات ألبعاد المقياس مرتفعة، حوث تتراوح 1يت)ون من الجدول )
(. وتراوحت 1012)( عيما بلغ معامي الثبات للمقياس ككي 1019-1021ما بون )

(، وبلغ معامي الثبات الكلي 1011-1022معامالت الثبات بالتجزئة النصفية ما بون )
(. مما يدل على تمتع المقياس بثبات جود، اجعله  الحًا لتحقوق 1011للتجزئة النصفية )

 أهداف الدراسة.
 مفتاح التصحيح للمقاييس:

ات المقاييس ت  استخدام من أجي الحك  على استجابة أفراد العونة على فتر 
 (.91التدريع المو ح في الجدول )
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 (: مفتاح تصحيح مقياس األمن النفسي ومقياس المسؤولية االجتماعية91جدول )
 منط)ق بدرجة مرتفعة منط)ق بدرجة متوسطة منط)ق بدرجة منخفاة الو ف

 2 2 9 قي  التصحيح
 2.24ن أكثر م (2.24 -9.22من ) 9.22أقي من  مدى المتوسطات

 نتائع الدراسة ومناقشتها وتفسورها:
نن  السنؤال األول فني الدراسنة الحالينة  نتيجة السنؤال األول ومناقشنتها وتفسنورها:

علنننى "منننا درجنننة امنننتالك الطالبنننات الموهوبنننات فننني المرحلنننة الثانوينننة لمهنننارات المسنننؤولية 
ت واالنحرافننات االجتماعيننة؟" ولاجابننة عننن هننها السننؤال قامننت الباحثننة بحسنناا المتوسننطا

)نون يالمعيارية الستجابات الطالبات الموهوبات في أبعاد مقيناس المسنؤولية االجتماعينة، و 
( المتوسنننننطات الحسنننننابية واالنحرافنننننات المعيارينننننة السنننننتجابات الطالبنننننات 99الجنننننداول )
 مقياس المسؤولية االجتماعية. علىالموهوبات 
بات الموهوبات مرتبة تنازليا لكي (: المتوسطات الحسابية الستجابات الطال99جدول )

 عبار  من عبارات مقياس المسؤولية االجتماعية ككي

رق  
المتوسط  العبار  العبار 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الترتو  االنطباق

 9 مرتفعة 1.42 2.14 أحرص على تقدا  المساعد  لوالدي في كي وقت 4
سؤولوتنا أعت)ر أه الحفاظ على نظافة ال)و ة م 21

 2 مرتفعة 1.42 2.12 جميعاً 

أوهر االحترام والتقدير والطاعة لوالدي  عند  29
 2 مرتفعة 1.41 2.12 الحديث عنه 

أحرص على مساعد  زموالتي الطالبات من ذوي  22
 4 مرتفعة 1.41 2.21 االحتياجات الخا ة

 5 مرتفعة 1.42 2.21 أحزه ألي كارثة تقع في بلدي 41
 2 مرتفعة 1.41 2.21 أه أكوه  ادقة مع نفسيأحرص على  2

 2 مرتفعة 1.45 2.22 يهمني دائمًا مصلحتي الشخصية وأسرتي 91
 1 مرتفعة 1.41 2.22 أحرص على إتقاه أي عمي أقوم به 22
 1 مرتفعة 1.55 2.29 أحرص على إوهار الجان  المشرق ل)لدي 49
 91 مرتفعة 1.54 2.22 أتعامي مع كي من حولي بعطف وحناه 21
 99 مرتفعة 1.51 2.22 ال أتردد في قول الحق أو دفع الشر 22
 92 مرتفعة 1.51 2.25 أنا مستعد لتحمي أي واج  لخدمة الوطن 44
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رق  
المتوسط  العبار  العبار 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الترتو  االنطباق

 92 مرتفعة 1.51 2.22 أبهل قصارى جهدي إلنجاز أي عمي أكلف به 9
 94 مرتفعة 1.21 2.29 أرف  حدوث التمووز الحزبي بون أفراد الوطن 45
أعمي على تحقوق أهدافي بغ  النظر عن  21

 95 مرتفعة 1.52 2.21 الوسولة
 92 مرتفعة 1.22 2.21 أرح  بتقدا  المساعد  ألبناء وطني 21
 92 مرتفعة 1.22 2.51 ألتزم بقوانون وأنظمة المدرسة باستمرار 21
 91 مرتفعة 1.51 2.52 أنهي أي عمي أقوم به بأعلى جود  92
 91 مرتفعة 1.21 2.52 أيي في أي قاية ته  زموالتيأشارك بسبداء ر  92
 21 مرتفعة 1.24 2.54 أتنازل عن بع  حقوقي في س)وي سعاد  أسرتي 5

أشعر بأه دوري محدود في المجتمع ال اقدم وال  42
 29 مرتفعة 1.24 2.54 يؤخر

 22 مرتفعة 1.22 2.52 أهت  بتقدا  اقتراحات لحي مشاكي وطني 42
اركتي في العديد من المناسبات أشعر أه مش 42

 22 مرتفعة 1.22 2.52 الوطنية ال قيمة لها
 24 مرتفعة 1.22 2.51 أهت  بتوعية أفراد أسرتي  2

 25 مرتفعة 1.22 2.51 أنجز المهام المكلفة بها في مواعودها 91
 22 مرتفعة 1.24 2.41 ألتزم بالنظام السائد في مؤسسات المجتمع 2

ر ارخرين حتى و ه كانت أحترم وجهة نظ 94
 22 مرتفعة 1.21 2.42 تتعار  مع وجهة نظري 

 21 مرتفعة 1.22 2.45 أرى أه التعاوه أمر  روري للنجاح 91
أحرص على عدم مقاطعة زموالتي عند الحديث  24

 21 متوسطة 1.51 2.42 معهن

أقدم اعتهاري لزموالتي عند التأخر عن موعدي  25
 21 متوسطة 1.22 2.49 معهن

ااااقني استعمال الطالبات للكلمات النابية في  24
 29 متوسطة 1.21 2.21 التخاط  بونهن

 22 متوسطة 1.21 2.21 أشارك في االحتفاالت الوطنية 42
أحافو على مسناعد  جورانني والوقنوف معهن  فني  25

 22 متوسطة 1.22 2.21 جميع المواقف االجتماعية
 24 متوسطة 1.25 2.22 قيف الهاتيأخص  بع  الوقت للقراء  والتث 1
 25 متوسطة 1.21 2.25 أسيطر على انفعاالتي في المواقف المتأزمة 1
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رق  
المتوسط  العبار  العبار 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الترتو  االنطباق

 22 متوسطة 1.21 2.25 غالبًا أرد اإلساء  بالعفو والصفح 22
 22 متوسطة 1.22 2.22 أساه  في األعمال التطوعية دوماً  29
 21 متوسطة 1.22 2.22 أمنع أي شخ  اقوم بستالف المرافق العامة 22
ألتزم بالمهاكر  في الوقت المحدد وأنتهي في وقت  92

 21 متوسطة 1.22 2.91 محدد
 41 متوسطة 1.22 2.91 أترك جميع مهامي عند سما   وت المؤذه 22
أبون لزموالتي خطور  بع  المشكالت  41

 49 متوسطة 1.22 2.99 االجتماعية في بلدي

عن موعد  أشعر بالاوق الشديد إذا تأخرت 2
 42 متوسطة 1.22 2.19 لالجتما  بزموالتي

 42 متوسطة 1.22 2.19 أفاي العمي في جماعة على العمي الفردي  92
 44 متوسطة 1.21 2.11 أح  قراء  الكت  الدينية 22
 45 متوسطة 1.24 2.11 أح  القراء  عن تاريخ بلدي 21
أهت  بال)رامع واألنشطة الال فية التي تعقدها  95

 42 متوسطة 1.22 9.12 لمدرسة ا
 42 متوسطة 1.22 9.11 أشارك في فعاليات اإلذاعة المدرسية 41
أشعر بالسرور عندما تكلفني المعلمة ببحث  99

 41 متوسطة 1.12 9.14 علمي

أحرص على االستما  إلى نشرات األخبار  22
 41 متوسطة 1.244 9.29 المحلية

 2.22 الجتماعيةالمتوسط الكلي لمقياس المسؤولية ا
يتاننح مننن الجنندول السننابق أه متوسننط درجننات أفننراد العونننة علننى فقننرات مقينناس 

( 4(، حوننث جنناءت العبننار  )2.12-9.54المسننؤولية االجتماعيننة قنند تراوحننت مننا بننون )
"أحننرص علننى تقنندا  المسنناعد  لوالنندي فنني كنني وقننت " بالمرتبننة األولننى بمتوسننط حسننابي 

( "أعت)ننر أه 21يلوهننا ففنني المرتبننة الثانيننة العبننار  ) (،1.42( وانحننراف معينناري )2.14)
(، وانحنراف معيناري 2.12الحفاظ على نظافنة ال)و نة مسنؤولوتنا جميعنًا" بمتوسنط حسنابي )

( "أوهر االحترام والتقندير والطاعنة 29(، أما في المرتبة الثالثة فقد جاءت العبار  )1.42)
(. وجناء فني 1.41( وانحراف معياري )2.12لوالدي  عند الحديث عنه " بمتوسط حسابي )

المرتبة األخور  العبار  "أشعر أه مشاركتي في العديد منن المناسنبات الوطنينة ال قيمنة لهنا" 
   (.1.21(، وانحراف معياري )9.54بمتوسط حسابي )
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( ترتو  أبعاد مقياس المسؤولية االجتماعية حس  92ويو ح الجدول )
 المتوسطات العامة لألبعاد.

(: المتوسطات الحسابية مرتبة تنازليا لكي بعد من أبعاد مقياس المسؤولية 92)جدول 
 االجتماعية

المتوسط  البعد م
 الترتو  المستوى  الحسابي

مهارات المسؤولية االجتماعية المتعلقة  2
 9 مرتفعة 2.51 بالمسؤولية األخالقية

مهارات المسؤولية االجتماعية المتعلقة  9
 2 مرتفعة 2.42 بالمسؤولية الشخصية

مهارات المسؤولية االجتماعية المتعلقة  2
 2 متوسطة 2.22 بالمسؤولية الجماعية

مهارات المسؤولية االجتماعية المتعلقة  4
 4 متوسطة 2.24 بالمسؤولية الوطنية

 - مرتفعة 2.22 المتوسط الكلي لمهارات المسؤولية االجتماعية  

ه متوسطات أبعاد مقياس المسؤولية ( نالحو أ92من خالل نتائع الجدول )
(، فجاء بالمرتبة األولى البعد الثالث 2051-2024االجتماعية قد تراوحت بون )

(، وفي المرتبة الثانية البعد األول 2051)المسؤولية األخالقية( بمتوسط حسابي )
(، في حون أتى البعد الثاني 2042)المسؤولية الشخصية( بمتوسط حسابي بلغ )

(، وجاء في المرتبة 2022ية الجماعية( في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ))المسؤول
 (.2024األخور  البعد الرابع )المسؤولية الوطنية( بمتوسط بلغ )

م( والتي بونت ارتفا  في 9111وتتفق هه  النتيجة مع نتيجة دراسة )أحمد، 
ط مستوى المسؤولي ة االجتماعي ة ووجهة الابط الداخلي لدى طلبة القس  العلمي،  متوس 

م ( والتي بونت أه كي  من 2195وتتفق هه  النتيجة مع نتيجة دراسة )الزع)ي، 
المسؤولية االجتماعية والتوا ي االجتماعي كاه مرتفعًا لدى عو نة الدراسة. وتختلف هه  

( والتي بونت انخفا  مستوى الكفاء  Al-Harbi, 2015النتيجة مع نتيجة دراسة )
 الطلبة السوريون الالج ون داخي وخارج المخي مات. الهاتية لدى
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نن  السنؤال الثناني علنى "منا مسنتويات  نتيجة السؤال الثاني ومناقشتها وتفسنورها:
األمن النفسني لندى الطالبنات الموهوبنات فني المرحلنة الثانوينة؟" ولاجابنة عنن هنها السنؤال 

تجابات الطالبنات الموهوبنات قامت الباحثنة بحسناا المتوسنطات واالنحرافنات المعيارينة السن
( المتوسنطات الحسنابية واالنحرافنات 92)نون الجنداول )يفي أبعاد مقياس األمن النفسني، و 

 مقياس األمن النفسي. علىالمعيارية الستجابات الطالبات الموهوبات 
(: المتوسطات الحسابية الستجابات الطالبات الموهوبات مرتبة تنازليا لكي 92جدول )

 ارات مقياس األمن النفسي ككيعبار  من عب

رق  
المتوسط  العبار  العبار 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الترتو  االنطباق

 9 مرتفعة 1.49 2.12 أشعر بالطمأنونة مع أسرتي  91
 2 مرتفعة 1.42 2.11 أح  أه أعيش بون الناس بمحبة ومود  22
 2 رتفعةم 1.22 2.21 دخي أسرتي اكفي لسد حاجات ال)وت 22
 1 مرتفعة 1.45 2.22 أنا را ية عن مستوى معيشتي 25
 4 مرتفعة 1.55 2022 أنا را ية عن مظهري وجسمي 5
 5 مرتفعة 1.52 2022 إه وجود هدف في حياتي اجعلني مطم نة 2

 2 مرتفعة 1.25 2.25 يل)ي لي أهلي حاجاتي ومطال)ي 24
 2 عةمرتف 1.55 2.29 أعامي  داقاتي معاملة طوبة 21
 1 مرتفعة 1.52 2025 أشعر أنني شخ  له قيمة في الحيا  21
أشعر أه ارخرين يتق)لوه األسلوا الهي  22

 91 مرتفعة 1.54 2.22 أعامله  به
 99 مرتفعة 1.22 2.22 أشارك  داقاتي في السراء والاراء 29
 92 مرتفعة 1.52 2.22 أشعر بالر ا عن وروفي الحياتية 92
 92 مرتفعة 1.21 2.25 اتي مستقر  وغور مهدد  بالخطرأشعر بأه حي 1

 94 مرتفعة 1.22 2.54 أرى أنني شخ  اجتماعي ومتعاوه  24
 95 مرتفعة 1.21 2.52 أستمتع بحيا  اجتماعية سعود  21
 92 مرتفعة 1.22 2.52 أشعر بالطمأنونة في مدرستي 29
 92 مرتفعة 1.21 2.59 أح  المشاركة في الرحالت والحفالت الجماعية 22
 91 مرتفعة 1.54 2.51 أستطيع مواجهة مشكالتي بمفردي 9
 91 مرتفعة 1.29 2.42 أنا إنسانه مطم نة ومرتاحة 4
 21 مرتفعة 1.29 2.44 لدي القدر  على مواجهة الواقع الصع  2

 29 مرتفعة 1.12 2.11 أح  أه أشارك الناس في همي وفرحي 21
 22 مرتفعة 1.11 2.12 اراتي الشخصيةيزعجني تحك  أسرتي في قر  22
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رق  
المتوسط  العبار  العبار 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الترتو  االنطباق

 22 مرتفعة 1.21 2.52 أعيش في حالة من الحهر من ارخرين 94
 24 مرتفعة 1.24 2.21 أتردد في الحديث عن نفسي أمام ارخرين 91
 25 مرتفعة 1.22 2042 كثورا ما ينتابني شعور بالرغبة في البكاء 95
قوق أتمنى أه أمتلك أشياء غالية الثمن لتح 21

 22 مرتفعة 1.21 2.22 حاجاتي
 22 مرتفعة 1.22 2022 تنتابني مشاعر اليأس 2
 21 مرتفعة 1.22 2029 أشعر بالخوف من وقت رخر 1

 21 مرتفعة 1.22 2.21 أعيش في بوت أثاثه قدا  25
 21 مرتفعة 1.21 2.55 أواجه مشكلة في التركوز في الدراسة 91
 29 مرتفعة 1.19 2.52 ألسوءأرى أه الحيا  تسور من سيء  92
 22 مرتفعة 1.52 2.55 مصروفي الشخصي أقي من زموالتي 22
 22 مرتفعة 1.55 2.54 أشعر بالاغوع الماداة التي تعاني منها أسرتي 49
 24 مرتفعة 1.55 2.51 تكثر المشاكي في ال)وت بس)  قلة المال 22
 25 فعةمرت 1.52 2.41 أعتقد أنني بال قيمة ألنني فقور  41
أجد  عوبة في مطال)تي مستلزمات الدراسة من  42

 22 مرتفعة 1.42 2.42 أسرتي
 22 مرتفعة 1.25 2.22 أشعر بالقلق من المستق)ي 92
 21 مرتفعة 1.19 2.24 أفكر في عمي احقق لي ثرو  21
 21 متوسطة 1.25 2.21 أشعر أه معنوياتي مرتفعة 92
 41 متوسطة 1.22 2.22 واألميحياتي ملو ة بالحووية والنشاع  99
 49 متوسطة 1.21 2.22 أتفه  وأناقش بهدوء مشكالتي مع  داقاتي 22
 42 متوسطة 1.25 2.22 أ حو من نومي نشيطة ومرتاحة 2

 2.55 المتوسط الكلي لمقياس األمن النفسي
يتاح من الجدول السابق أه متوسط درجات أفراد العونة على فقرات مقياس األمنن 

( " أشننعر بالطمأنونننة مننع أسننرتي " 91(، حوننث جنناءت العبننار  )2042جنناءت ) سنني قنندالنف
(، يلوهننا ففنني المرتبننة 1.49( وانحننراف معينناري )2.12بالمرتبننة األولننى بمتوسننط حسننابي )

( " أحننن  أه أعنننيش بنننون النننناس بمحبنننة ومنننود  " بمتوسنننط حسنننابي 22الثانينننة العبنننار  )
( " أننا 25المرتبة الثالثة فقد جناءت العبنار  ) (، أما في1.42(، وانحراف معياري )2.11)

(. وجناء 1.45( وانحراف معيناري )2.22را ية عن مستوى معيشتي " بمتوسط حسابي )
فنني المرتبننة األخوننر  العبننار  " أجنند  ننعوبة فنني مطننال)تي مسننتلزمات الدراسننة مننن أسننرتي " 

  0.(21(، وانحراف معياري )2021بمتوسط حسابي )
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ترتو  أبعاد مقياس األمن النفسي حس  المتوسطات العامنة  (94ويو ح الجدول )
 لألبعاد.

 (: المتوسطات الحسابية مرتبة تنازليا لكي بعد من أبعاد مقياس األمن النفسي94جدول )

المتوسط  البعد م
 الترتو  المستوى  الحسابي

 9 مرتفع 2029 البعد االقتصادي 2
 2 مرتفع 2.52 البعد االجتماعي  2
 2 مرتفع 2.59 االنفعاليالبعد  9
 - متوسط 2.55 المتوسط الكلي لمقياس األمن النفسي  

( نالحو أه متوسطات أبعاد مقياس األمن النفسي قد 94من خالل نتائع الجدول )
(، فجاء بالمرتبة األولى البعد الثالث )البعد االقتصادي( 2029-2059تراوحت بون )

ثانية البعد الثاني )البعد االجتماعي( بمتوسط (، وفي المرتبة ال2029بمتوسط حسابي )
(، في حون أتى البعد األول )البعد االنفعالي( في المرتبة الثالثة 2.52حسابي بلغ )

 (.2.59بمتوسط حسابي )
( والتي بونت أه Musa et al., 2016) وتختلف هه  النتيجة مع نتيجة دراسة

سي في بو ته  المدرسي ة، وتختلف هه  المراهقون اعانوه من تدن ي في مستوى األمن النف
( والتي بونت انخفا  درجة األمن النفسي Al-Harbi, 2015النتيجة مع نتيجة دراسة )

 لدى الطلبة السوريون الالج ون داخي المخي مات.
ننن  السنؤال الثالننث فنني الدراسننة علننى  نتيجنة السننؤال الثالننث ومناقشننتها وتفسننورها:

( بنون 1.15ة ذات داللنة إحصنائية عنند مسنتوى الداللنة )"هي توجد عالقنة ارتباطينة موجبن
األمننن النفسنني والمسننؤولية االجتماعيننة لنندى الطالبننات الموهوبننات فنني المرحلننة الثانويننة؟" 
ولاجابننة عننن هننها السننؤال قامننت الباحثننة بحسنناا معامنني ارتبنناع بورسننوه بننون اسننتجابات 

ؤولية االجتماعيننة، وي)ننون الطالبننات الموهوبننات فنني مقينناس األمننن النفسنني ومقينناس المسنن
( قيمة االرتباع بون استجابات الطالبات الموهوبات في مقياس األمنن النفسني 95الجدول )

 ومقياس المسؤولية االجتماعية.
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(: معامالت ارتباع بورسوه بون أبعاد األمن النفسي والمسؤولية االجتماعية 95جدول )
 لدى الطالبات الموهوبات في المرحلة الثانوية

 قيمة االرتباع أبعاد المسؤولية االجتماعية أبعاد األمن النفسي
 **10241 المسؤولية الشخصية االنفعالي
 **10492 المسؤولية الشخصية االجتماعي
 10112- المسؤولية الشخصية االقتصادي
 **10222 المسؤولية الجماعية االنفعالي
 **10512 المسؤولية الجماعية االجتماعي

 10115- المسؤولية الجماعية ياالقتصاد
 **10244 المسؤولية األخالقية االنفعالي
 **10522 المسؤولية األخالقية االجتماعي
 10191- المسؤولية األخالقية االقتصادي
 10992 المسؤولية الوطنية االنفعالي
 **10222 المسؤولية الوطنية االجتماعي
 1029- المسؤولية الوطنية االقتصادي

 **1.552 المسؤولية االجتماعية ككي ن النفسي ككياألم
( أه العالقة بون البعد االنفعالي من مقياس األمن 95يتاح من الجدول )

( 1019النفسي وجميع أبعاد المسؤولية االجتماعية موجبة ودالة عند مستوى الداللة )
ما يت)ون من باستثناء بعد المسؤولية الوطنية الهي ل  اكن ارتباطه دال إحصائيًا. ك

الجدول أه العالقة بون البعد االجتماعي من مقياس األمن النفسي وجميع أبعاد 
(. أما العالقة بون البعد 1019المسؤولية االجتماعية موجبة ودالة عند مستوى الداللة )

االقتصادي من مقياس األمن النفسي وجميع أبعاد المسؤولية االجتماعية سالبة وغور 
 دالة.

( وجود عالقة ارتباطية موجبة )بس)  اإلشار  95من الجدول )كما يتاح 
الموجبة لقيمة االرتباع( بون األمن النفسي والمسؤولية االجتماعية لدى الطالبات 

 ( أو أقي منه. 1.19الموهوبات، عند مستوى الداللة )
( والتي بونت وجود Musa et al., 2016) وتتفق هه  النتيجة مع نتيجة دراسة

ر العاطفي واألداء عالقة ذ ات داللة إحصائي ة بون انعدام الشعور باألمن النفسي والتطو 
األكادامي لهؤالء الطلبة، وتتفق هه  النتيجة أااا مع نتيجة دراسة )قنديي وآخروه، 

م( والتي بونت وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائيًا بون المناخ األسري 2114
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ح أنه كلما زاد شعور الطالبات الموهوبات في المرحلة والمسؤولية االجتماعي ة. حوث يتا
 الثانوية باألمن النفسي كلما زاد مستوى المسؤولية االجتماعية لديهن والعكس  حيح. 

وتفسر هه  النتيجة بأه شعور الطالبات الموهوبات في المرحلة الثانوية باألمن 
تق)لية والتركوز على النفسي واالستقرار النفسي اشكي حافز لديهن لو ع أهداف مس

تحقوق هه  األهداف، وكهلك اشجعهن على تحقوق ذاتهن من خالل القيام بواج)هن اتجا  
 االسر  والمدرسة والمجتمع مما يدع  مستوى المسؤولية االجتماعية لديهن.

ولمعرفة أثر األمن النفسي على المسؤولية االجتماعية فقد ت  استخدام  
( معامالت معادلة خط االنحدار 92يد األثر، وي)ون الجدول )تحلوي االنحدار الخطي لتحد

لتحديد إسهام متغور األمن النفسي في التن)ؤ بمتغور المسؤولية االجتماعية لدى الطالبات 
 الموهوبات.

(: معامالت معادلة خط االنحدار لتحديد إسهام متغور األمن النفسي في التن)ؤ 92جدول )
 لدى الطالبات الموهوبات بمتغور المسؤولية االجتماعية

 نموذج االنحدار
المعامالت  المعامالت غور الموحد 

 الموحد 
مستوى  قيمة )ت(

 الداللة
الخطأ  (Bقيمة )

 (Betaقيمة ) المعياري 
 1.29 1.22 المعامي الثابت

1.55 
1.12 1.211 

 1.119 1.21 1.91 9.11 معامي األمن النفسي
 ابة معادلة خط االنحدار على الشكي:( امكننا كت92من خالل الجدول )

 
 ه:إحوث 

Y.هو متغور المسؤولية االجتماعية : 
X.هو متغور األمن النفسي : 
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  تو يات الدراسة:
عمي دورات تدري)ية لتوعية الطالبات الموهوبات في المرحلة الثانوية بمس ولوتهن  -9

 تجا  مجتمعهن.
للطالبات الموهوبات في المرحلنة التركوز على برامع اإلرشاد لتعزيز األمن النفسي  -2

 الثانوية.
حنننث الطالبنننات الموهوبنننات فننني المرحلنننة الثانوينننة علنننى المسننناهمة فننني األعمنننال  -2

 التطوعية دومًا.
توعينننة الطالبنننات الموهوبنننات فننني المرحلنننة الثانوينننة بأهمينننة ال)نننرامع واألنشنننطة  -4

 الال فية التي تعقدها المدرسة.
ثانويننة علننى مسنناعد  الجوننراه والوقننوف حننث الطالبننات الموهوبننات فنني المرحلننة ال -5

 معه  في جميع المواقف االجتماعية.
إرشننناد الطالبنننات الموهوبنننات فننني المرحلنننة الثانوينننة بنننالرد علنننى اإلسننناء  بنننالعفو  -2

 والصفح.
 توجيه الطالبات الموهوبات في المرحلة الثانوية لقراء  الكت  الدينية. -2
علنى المشناركة فني المناسنبات  تشجيع الطالبنات الموهوبنات فني المرحلنة الثانوينة -1

 الوطنية.
 مقترحات للدراسات المستق)لية:

إجننراء دراسننات مسننتق)لية حننول العوامنني التنني تقلنني مننن مسننتوى األمننن النفسنني  -9
 والمسؤولية االجتماعية لدى الطالبات الموهوبات في المرحلة الثانوية. 

مسننؤولية إجنراء دراسننات مسنتق)لية حننول سنن)ي تحسنون مسننتوى األمنن النفسنني وال -2
 االجتماعية لدى الطالبات الموهوبات في المرحلة الثانوية. 
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 المراجع
(. دور اإلعالم األمني السعودي في ترسيخ المفهوم 2112التويجري، ولود بن سعد )

الشامي لألمن لدى أفراد المجتمع )رسالة ماجستور غور منشور (. جامعة نااف 
 لكة العربية السعوداة.العربية للعلوم األمنية، الريا ، المم

(. الموفبة والتفوق. عماه: دار الفكر ناشروه 2192جرواه، فتحي ع)د الرحمن )
 وموزعوه.

(. االلتزام الديني وعالقته باألمن النفسي لدى طلبة 2119الجمولي، حكمت ع)د اللطيف )
 جامعة  نعاء )رسالة ماجستور غور منشور ( جامعة  نعاء،  نعاء، اليمن.

(. واقع المسؤولية الشخصي ة االجتماعي ة لدى الشباا 2119زايد بن عجور ) الحارثي،
 السعودي وس)ي تنموتها. الريا : مركز الدراسات والبحوث.

(. سلوك الوالدين اإليهائي للطفي وأثر  على األمن النفسي له. مجل ة 2119حمز ، جمال )
 .942-921(، 51)95عل  النفس، 

ة اإلنجاز لدى التالموه الموهوبون بمدرسة القبس وعالقتها (. دافعي2112الخطو ، مها )
رسالة ماجستور غور منشور  0جامعة جوبا ،  الدامغراعية، ببع  المتغورات

 السوداه.
(. األمن النفسي والشعور بالوحد  النفسية لدى المرأ  2191خويطر، وفاء حسن )

ت. رسالة ماجستور )غور الفلسطونية )المطلقة واألرملة( وعالقتهما ببع  المتغورا
 منشور (، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية بغز ، فلسطون.

ر شخصية اإلنساه والتعامي مع الناس في  وء 2119الدلفي، محسن علي ) (. تطو 
 التربية وعل  النفس واالجتما . دار الفرقاه: عم اه.

ن النفسي. مجلة (. اختبار ماسلو للشعور باألم9112دواني، كمال، وديراني، عود )
 .52-42(، 2)91دراسات العلوم اإلنسانية، 

( العوامي المؤثر  على الخيارات المهنية لدى الطلبة 2191) إسماعويالربيع، كوثر 
مجلة  الموهوبون في مدارس الملك ع)دهللا للتموز في األرده.)مق)ول للنشر(،

 ن.الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، غز ، فلسطو
م المجتمعات مدخي إلى نظري ة األمن 9112الزحولي، وفبة ) (. في سعاد  اإلنساه وتقد 

 واإلاماه. اإلمارات العربية المتحد : الدار المت حد  للطباعة والنشر.
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(. التربية الخا ة للموهوبون والمعوقون وس)ي رعايته ، و رشاده  2112الزع)ي، أحمد )
 ، دمشق: دار الفكر.9ع
(. المسؤولية االجتماعية وعالقتها بمهارات التوا ي 2195سائد خالد سلي  )الزع)ي، 

االجتماعي لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة النا ر  )رسالة ماجستور غور 
 منشور (. جامعة عم اه العربية، عماه، األرده.

   الكت .(. القاهر : عال5(. عل  النفس االجتماعي )ع. 9114زهراه، حامد ع)د السالم )
ة النفسية واإلرشاد النفسي. القاهر : 2112زهراه، حامد ع)د السالم ) (. دراسات في الصح 

 عال  الكت  للطباعة والنشر.
م(. مفافي  وبرامع عالمية في تربية المتموزين والموهوبون. 2111السرور، ناداا هايي )

 عم اه: دار الفكر.
ى الشباا الجامعي. مجلة جامعة (. مستويات األمن النفسي لد9111سعد، علي )

 .22-51(، 95)9دمشق، 
(. المناخ األسري وعالقته بسشبا  الحاجات النفسي ة لألبناء 2112سليماه، إيناس محمد )

 المراهقون )رسالة ماجستور غور منشور (. جامعة القاهر ، القاهر ، مصر.
اء الوويفي لدى (. األمن النفسي وعالقته باألد2112السهلي، ماجد اللميع حمود )

مووفي مجلس الشورى السعودي )رسالة ماجستور غور منشور ( جامعة نااف 
 للعلوم األمنية، الريا ، المملكة العربية السعوداة.

(. العنف األسري الموجه نحو األبناء وعالقته بالشعور 2191السويطي، ع)د النا ر )
. مجل ة جامعة األزهر باألمن لدى عونة من طلبة الصف التاسع في مدينة الخلوي

 .291-219(، 9)94بغز ، 
(. المناخ األسري وعالقته ببع  أشكال السلوك 2112السو د، سحر فتحي إبرافي  )

االجتماعي اإلاجابي لدى األطفال)رسالة ماجستور غور منشور (. جامعة القاهر ، 
 القاهر ، مصر.

س لدى عونة من طلبة (. األمن النفسي وعالقته بالثقة بالنف2192شلهوا، دعاء )
          (،4)21السنة الثالثة في كلية التربية بجامعة دمشق. مجل ة جامعة البعث، 

25-912. 
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(. الفروق في المسؤولية 2195الصمادي، أحمد ع)د المجود، والبقعاوي، عقي محمد )
 االجتماعية لدى طالا المرحلة الثانوية في منطقة حائي بالمملكة العربية السعوداة

           (،9)99في  وء عدد من المتغورات، المجل ة األردنية في العلوم التربوية، 
22-12. 

(. دراسات في التأ وي اإلسالمي لعل  النفس. 9115الصنيع،  الح ابن إبرافي  )
 الريا : عال  الكت  للنشر.

حة (. تنمية المسؤولي ة االجتماعية دراسة تجري)ية )أطرو 9111طاحوه، حسون حسن )
 دكتورا  غور منشور (، جامعة عون شمس، القاهر ، مصر.

، بوروت: الدار الجامعية 5(. عل  النفس العام. ع2119ع)دالخالق، أحمد محمد )
 للطباعة والنشر.
(. دور النشاع االجتماعي في تنمية المسؤولي ة االجتماعي ة 2192العتو)ي، خالد خميس )

ااف العربية للعلوم األمنية، الريا ، )رسالة ماجستور غور منشور (. جامعة ن
 السعودا ة.

(. اإلرشاد النفسي والتربوي. الريا : دار الخريجي للنشر 2111عقي، محمود عطا )
 والتوزيع.

(. عل  النفس االجتماعي. 2112عكاشة، محمود فتحي، وزكي، محم د شفوق )
 اإلسكندرية: المكت  الجامعي الحديث.

دمة الى التربية الخا ة: سيكولوجية غور العاديون. (. مق2191علي، والء ربيع )
 الريا : دار النشر الدولي.

(. أسالو  المعاملة الوالداة وعالقتها باألمن النفسي 2194الفهودي، مري  ع)د العزيز )
لدى الطلبة الموهوبون بالمرحلة المتوسطة بمدينة جد  )رسالة ماجستور غور 

 لمملكة العربية السعوداة.منشور (. جامعة الباحة، الباحة، ا
(. فعالية برنامع إرشادي لتنمية المسؤولية االجتماعية لدى 2111قاس، جموي محمود )

طالا المرحلة الثانوية )رسالة ماجستور غور منشور (. الجامعة اإلسالمية، غز  ، 
 فلسطون.

مجرمون. (. التوافق النفسي والمسؤولية االجتماعية لدى ال2111المرواني، نااف محمد )
 القاهر : دار الفكر العربي.
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