
 العتيبي  محمد حوالد.               الطمأنينة النفسية لدى العاملين في بعض مراكز التأهيل الشامل في منطقة الرياض في ضوء بعض املتغيرات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (1) احلادي والثالثون العدد األول الرتبوية اجمللد للعلومخالد  جملة جامعة امللك 

 

144 

 

 

 

 

  الشامل التأهيل مراكز بعض الطمأنينة النفسية لدى العاملني يف
 يف ضوء بعض املتغريات    الرياض منطقة يف

 
 

 حممد حوال العتيبي    د.
 االنسانية   كلية العلوم والدراسات-أستاذ علم النفس املشارك
 جامعة شقراء  –بعفيف 

 
 2020/ 3/ 16اتريخ قبوله للنشر:   -  2020 /1 / 30اتريخ استالم البحث: 

 



 العتيبي  محمد حوالد.               الطمأنينة النفسية لدى العاملين في بعض مراكز التأهيل الشامل في منطقة الرياض في ضوء بعض املتغيرات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (1) احلادي والثالثون العدد األول الرتبوية اجمللد للعلومخالد  جملة جامعة امللك 

 

145 

 ة: الدراسة ابللغة العربي   ستخلصم 
يف   مراكز التأهيل الشامل يف منطقة الرايض بعض لدى العاملني يف  هدفت الدراسة اىل التعرف على درجة الطمأنينة النفسية 

التأهيل الشامل يف منطقة الرايض )مركز  من مجيع العاملني يف بعض مراكز الدراسة  عينةتكون ضوء بعض املتغريات، وت 
التأهيل الشامل مبحافظة عفيف, مركز التأهيل الشامل مبحافظة شقراء، مركز التأهيل الشامل مبحافظة اجملمعة، مركز التأهيل  

مقياس  استخدم كما   ،استخدم الباحث املنهج الوصفي( موظًفا وموظفة، و 328الشامل مبحافظة الدرعية( البالغ عددهم )
دالة إحصائًيا عند   وجود )فروق((، وأظهرت نتائج الدراسة إىل عدم 1993الطمأنينة النفسية للباحث الدليم وآخرين )

 النوع،  تبًعا ملتغري  درجة الطمأنينة النفسية يفي    (0.05مستوى الداللة املعنوية أقل من )
 

 الطمأنينة النفسية، مراكز التأهيل الشامل.  فتاحية: املكلمات  ال
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Abstract: 

The study aimed to identifying the degree of psychological reassurance of workers in 

some of the comprehensive rehabilitation centers in Riyadh area in the light of some 

variables. The sample of this study includes all the workers in some comprehensive 

rehabilitation centers in Riyadh area (The Comprehensive Rehabilitation Center in Afif 

Governorate, The Comprehensive Rehabilitation Center in Shaqra Governorate, The 

Comprehensive Rehabilitation Center in Majmaah Governorate, The Comprehensive 

Rehabilitation Center in Daraiyah Governorate). The number of the workers in the 

centers is (328) female and male workers. The researcher used the descriptive approach 

in which he used the psychological reassurance scale designed by Aldelaim et al. (1993). 

The results of the study showed that there are no statistical differences at the significance 

level less than (0.05) in the degree of psychological reassurance according to the sex 

variable. 

 

Key words: psychological reassurance, comprehensive rehabilitation centers.  
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 املقدمة: 
تعد الطمأنينة النفسية لإلنسان من الضرورايت امللحة لتحقيق التوافق النفسي واالجتماعي والصحي مع ذاته ومع  

( فشعور الفرد ابلطمأنينة النفسية يعكس لديه أن البيئة االجتماعية اليت يعيش فيها  2: 2011اجملتمع احمليط به )العطاس، 
(. ويرى الباحث أن  520: 1989ويشعر كذلك أبن الناس اآلخرين يتقبلونه ويقدرونه )زهران، بيئة محيمية ابلنسبة له، 

اإلنسان الذي يشعر دائًما ابالطمئنان يف بيئته األسرية مييل إىل تعميم هذا الشعور يف مجيع أموره، ويرى كذلك البيئة اليت  
هم يف اجملتمع يتميزون ابحلب والعطاء والتعاون، كما يرى  يعيش فيها أبهنا مشبعة حلاجاته، وأن األشخاص الذين يتفاعل مع 

اإلنسان الذي يشعر بعدم االطمئنان دائًما يعيش يف حالة من التوتر والقلق واخلوف وعدم الرضا، وكذلك يشعر أن البيئة  
 اليت يعيش فيها تشكل ضررًا على ذاته. 

ن  إ  (331: 2005ا أكدته دراسة الدليم )ويستخدم مفهوم الطمأنينة كمفهوم مرادف لألمن النفسي وهذا م 
اإلحساس ابلطمأنينة النفسية مرتبط ابحلالة البدنية والعالقات االجتماعية للفرد، وكذلك مدى إشباع الدوافع األولية  

  واآلخر  ، النفسية يف مكونني، أحدمها داخلي يتمثل يف عملية التوافق النفسي مع الذات الطمأنينةوقد صنف  ،والثانوية 
العزلة والوحدة اليت ختل ابلتوازن النفسي  عن ا جي يظهر يف عملية التكيف االجتماعي مع اآلخرين والتفاعل معهم بعيدً خار 

 (. 93-8: 2006االجتماعي )جرب وتؤثر على مستوى توافقهم  ، للشباب واملراهقني
واألخرين أيضاً، يف حني يكون  املطمئنني نفسياً يف ظل عالقاهتم مع االخرين توقعات إجيابية حيال أنفسهم  ويشكل 

كما أن    .(Lreberman, et al, 1999 : 202-213)الغري املطمئنني نفسيًا توقعات سلبية حنو أنفسهم وحنو االخرين 
 & kiosseoglou املستوى املرتفع من الطمأنينة النفسية للفرد ترتبط اجيابيا برضا الفرد عن ذاته وتبنيه مفهوم اجيايب عنها

Leondari,2000,p.451- 464) . ) 
للطمأنينة النفسية يقوم على أساس اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وابلقدر   اإلسالمي إن التصور 

 (. 77: 1995خريه وشره، فكلما قويت درجة إميان الفرد زادت قدرته على مواجهة األخطار اليت هتدد أمنه )الصنيع، 
الَّذييَن  ن الطمأنينة النفسية هي شعور يدخله هللا سبحانه وتعاىل يف قلب اإلنسان املؤمن كما قال تعاىل: "ويرى الباحث أ

 (. 28" )سورة الرعد، آية   اْلُقُلوبُ  َتْطَمئينُّ  اَّللَّي  بيذيْكري  َأاَل آَمُنوا َوَتْطَمئينُّ قُ ُلوُُبُم بيذيْكري اَّللَّي 
ابلطمأنينة يصعب على اإلنسان مواجهة مشكالت احلياة ومصاعبها املتكررة؛ األمر الذي جيعله  وإذا انعدم الشعور 

عاجزًا ومستسلًما لالضطراابت النفسية املرتتبة على ذلك وجيعله يشعر ابلوحدة النفسية والعزلة االجتماعية، وينتج عن ذلك  
 (. 12: 2012خلل يف عالقاته الشخصية واالجتماعية )حممد، 

 البحث ة مشكل
إن اإلنسان يف حياته يشعر مبشاعر الطمأنينة النفسية إذا استطاع أن حيصل على كل ما حيقق له إشباع حاجاته     

الضرورية اليت حتقق له النمو النفسي السوي واملعتدل؛ وبذلك ينتج عنها حالة من الصحة النفسية يف مجيع مراحله احلياتية،  
ميلكون مشاعر إجيابية عن أنفسهم وعالقاهتم، إضافة إىل متتعهم مبهارات اجتماعية متوازنة   وأن األفراد املطمئنني نفسيًّا

 ( . (Ditommaso,2003: 130حيققون بواسطتها ارتقاء طبيعيًّا، وحتواًل نسبيًّا خالل مراحل النمو 
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حاجاته الضرورية لتحقيق النمو  وعليه فإن اإلنسان الذي يشعر ابألمل والطمأنينة النفسية إذا أمن احلصول على ما يشبع 
 (1997:89النفسي السوي وابلتايل يتمتع ابلصحة النفسية االجيابية يف مجيع مراحل حياته )عودة ومرسي،

وال شك أن فقدان الطمأنينة النفسية يف أوساط اجملتمع أصبح عرًضا ومظهرًا مألوفًا لدى العاملني يف جمال الصحة  
( بغرض دراسة العالقة بني بعض املتغريات الدميوغرافية ومستوى األمن  2006قام ُبا جرب ) النفسية، وهذا ما أكدته دراسة

الثالث مبنطقة مكة املكرمة   ة( معلمة ابملراحل التعليمي160( اليت أجرهتا على )1993النفسي، وكذلك دراسة ايركندي ) 
النفسية ودرجة الضغط املرتفع الذي يؤثر على حالة  وأثبتت أن هناك عالقة ارتباطية موجبة ودالة بني اإلحساس ابلطمأنينة 

الفرد النفسية؛ فيولد إليه اإلحباط والشعور ابخلطر والتهديد النفسي، كما يشعره ابلعزلة واالنفراد، وأبنه غري حمبوب,بينما  
ائجها إىل أن  (إىل أن يف القران الكرمي ما حيفظ على طمأنينة الفرد النفسية فقد أشارت نت2001أشارت دراسة رضا )

( إىل  2013القرآن الكرمي له عالقة ابخنفاض مستوى االضطراب النفسي والقلق لدى الفرد, كما أشارت دراسة تعوينات )
أن أهم أعراض الطمأنينة النفسية هو شعور الفرد أبنه حمبوب ومتقبل من االخرين  الذين يعاملونه بدفء ومودة،  وبعد  

وسلوكه، والزايرات املتكررة ملركز   أشارت إىل أمهية الطمأنينة النفسية وأتثريها على شعور الفرد استقراء الدراسات السابقة اليت 
التأهيل الشامل مبحافظة عفيف واجللوس مع العاملني استشعر الباحث أن لديهم نوًعا من اإلحباط والقلق لدى العاملني يف  

مشاهدهتم املستمرة لتصرفات بعض املرضى الال إرادية من تقيؤ  املركز بسبب احتكاكهم ابملرضى وحاالت اإلعاقة املزمنة و 
بعض النزالء أو عدم حتكمهم بعملية اإلخراج وغريها، األمر الذي جعل الباحث يرى ضرورة عمل دراسة تقوم ابلتعرف على  

اخلدمة إىل فئة عزيزة وغالية  واقع الطمأنينة النفسية لديهم وتقدمي احللول املناسبة هلم؛ لكون هؤالء العاملني يقومون بتقدمي 
على قلوبنا مجيًعا، وهم أبناؤان من ذوي االحتياجات اخلاصة، ولكي تكون فائدة الدراسة أمشل وأعم وسع الباحث العينة  
لتشمل مجيع العاملني يف بعض مراكز التأهيل الشامل مبنطقة الرايض يف ضوء بعض املتغريات, وعلى حد علم الباحث ال  

اولت الطمأنينة النفسية لدى العاملني يف بعض مراكز التأهيل الشامل يف منطقة الرايض يف ضوء بعض  توجد دراسة تن
املتغريات, ويف ضوء ما سبق تربز مشكلة الدراسة احلالية يف السؤال الرئيسي التايل: ما واقع الطمأنينة النفسية لدى العاملني  

 ضوء بعض املتغريات؟  يف بعض مراكز التأهيل الشامل يف منطقة الرايض يف  
 : البحث أسئلة 

 : تيةاآل  التساؤالت للبحث  عن السؤال الرئيس  ينبثق
 ما درجة الطمأنينة النفسية لدى العاملني يف بعض مراكز التأهيل الشامل يف منطقة الرايض؟  .1
منطقة الرايض تعزى ملتغري  هل توجد فروق يف درجة الطمأنينة النفسية لدى العاملني يف بعض مراكز التأهيل الشامل يف  .2

 النوع، مقر العمل، املؤهل العلمي، مسمى الوظيفة؟ 
 : البحثأهداف   
 . البحث التعرف على درجة الطمأنينة النفسية املوجودة لدى عينة  -
التعرف على الفروق يف درجة الطمأنينة النفسية لدى العاملني يف بعض مراكز التأهيل الشامل يف منطقة الرايض وفقاً   -

 ملتغري النوع، مقر العمل، املؤهل العلمي، مسمى الوظيفة.   
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 : البحثأمهية 
  : يتيف اآل   البحثتتلخص أمهية   

 : النظريةاألمهية  
وهو الطمأنينة النفسية   ،جًدا يف جمال العلوم النفسية  اهمً م اهنا تتناول متغريً إ إذ  ؛إضافة إىل الرتاث النظري البحثثل مي .1

 لدى العاملني.   
 أمهية متغري الطمأنينة النفسية الذي قلما تناولته البحوث النفسية على حسب علم الباحث يف اجملتمع السعودي.  .2

   : التطبيقيةاألمهية  
.توجيه الباحثني حنو العمل على تصميم برامج إرشادية لرفع مستوى الطمأنينة النفسية لدى العاملني يف مراكز التأهيل  1       

 . الشامل
لدى  حتسني درجة الطمأنينة النفسية من خالل ما تتوصل إليه من نتائج من شأهنا أن تسهم يف  احلايل البحثتربز أمهية .2

 يف مراكز التأهيل الشامل. وكذلك العاملني   ،لتوجيه واإلرشاد النفسي العاملني يف جمال ا 
 مصطلحات الدراسة: 

: الطمأنينة النفسية    (Psychological Reassurance)أوًلا
"هي شعور الفرد بتقبل الذات واآلخرين، والتحرر من االعتمادية واخلوف والرتدد ووضوح األهداف، وبعكس ذلك  

 (. 2041: 2010طمأنينة النفسية" )الصيفي، يؤدي إىل عدم الشعور ابل 
التعريف اإلجرائي للباحث: هي حالة من عدم اخلوف والشعور بنوع من االطمئنان، وهي كذلك إشباع الفرد جلميع  
احلاجات اليت تثري دوافعه، وتقاس ابلدرجة اليت حيصل عليها املفحوص يف مقياس الطمأنينة النفسية املستخدم يف هذه  

 الدراسة. 
     (Comprehensive Rehabilitation Centers)اثنياا: مراكز التأهيل الشامل  

هي املراكز اليت تعىن بتقدمي مجيع اخلدمات والوسائل واألساليب والتسهيالت املتخصصة اليت هتدف إىل تصحيح    
النفسي )حبراوي، ب.   العجز اجلسمي أو العقلي، كما تسعى إىل مساعدة الشخص املعوق على التكيف عن طريق اإلرشاد 

 ت(.   
التعريف اإلجرائي للباحث: هي املراكز اليت تعىن بتوفري مجيع اخلدمات لذوي االحتياجات اخلاصة على مجيع  

 املستوايت اجلسمية والعقلية والنفسية ُبدف الرقي به ومساعدته على التكيف يف حياته. 
 : البحث حدود 

 )أ( احلدود املوضوعية 
وضوعية هلذا البحث يف التعرف على الطمأنينة النفسية لدى العاملني يف بعض مراكز التأهيل  اقتصرت احلدود امل

 الشامل يف منطقة الرايض يف ضوء بعض املتغريات. 
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 )ب( احلدود البشرية  
 مجيع العاملني يف مركز التأهيل الشامل مبحافظة عفيف وحمافظة شقراء وحمافظة اجملمعة وحمافظة الدرعية. 

 احلدود املكانية )ج( 
على مجيع العاملني يف بعض مراكز التأهيل الشامل يف منطقة الرايض، وهم   البحث ااقتصرت احلدود املكانية هلذ 

مركز التأهيل الشامل مبحافظة عفيف، ومركز التأهيل الشامل مبحافظة شقراء، ومركز التأهيل الشامل مبحافظة اجملمعة، ومركز  
 الدرعية.   التأهيل الشامل مبحافظة

 )د( احلدود الزمنية  
 م.2019ه /1441طبق البحث يف العام الدراسي 

 اإلطار النظري 
  (Psychological Reassurance) الطمأنينة النفسية 

بدأ منذ اللحظة األوىل مليالد اإلنسان من خالل إشباع األم  ت  ي وه ، الطمأنينة النفسية هي جذر األمن االجتماعي 
 (. 101: 2007 )عبد الرحيم،  األساسية املختلفة للوليد للحاجات 

احلماية والرعاية  و عدم اخلوف والشعور ابالطمئنان واحلب والقبول واالستقرار واالنتماء  أهناعلى الطمأنينة  عرفتو 
 (. 59: 2004 اجمليد، عبد) احلاجات  إشباع والدعم والسند عند مواجهة املواقف، مع القدرة على مواجهة املفاجآت، و 

إن الطمأنينة النفسية دالة على وجود الصحة النفسية، وهناك مؤشرات عدة تشري إىل أن املستوى املرتفع من الطمأنينة  
-Kiosseoglou, 2000,p.451النفسية للفرد يرتبط ارتباطًا إجيابيا برضى الفرد عن ذاته وتبنيه مفهوًما إجيابيا عنها 

464) ) . 
حة النفسية اإلجيابية، وأول مؤشراهتا، فلقد أشار عدد من العلماء املفكرين إىل أبرز  وتعد الطمأنينة أحد مظاهر الص 

املؤشرات اإلجيابية للصحة النفسية اليت منها شعور الفرد ابألمن النفسي والنجاح يف إقامة عالقات مع اآلخرين، وحتقيق  
 (. 167: 2007التوافق النفسي والبعد عن التصلب واالنفتاح على اآلخرين )الرقاص،  

يرى ماسلو أن الطمأنينة النفسية هي شعور الفرد أبنه حمبوب ومتقبل من اآلخرين، له مكانة بينهم، ويدرك أن بيئته  
 (. 56: 2004صديقة وودودة وغري حمبطة، ويشعر فيها بندرة اخلطر والتهديد والقلق )تلها، 

مجيع التعريفات ترى أن الطمأنينة شعور أبن الفرد   ويرى الباحث من خالل التعريفات السابقة للطمأنينة النفسية أن
 مقبول اجتماعًيا من اآلخرين، وله مكانة بينهم، وأهنا كذلك شعور معاكس متاًما للخوف وعدم الرضا يف مجيع أمور احلياة. 

 أمهية الطمأنينة النفسية: 
خالل   األوىل، إن الطمأنينة النفسية من أهم اجلوانب الشخصية املهمة واليت يبدأ تكوينها عند الفرد من بداية نشأته 

إذا ما تعرض الفرد   العمر، مهدداً يف آية مرحلة من مراحل  ما يصري خربات الطفولة اليت مير ُبا ذلك املتغري اهلام الذي كثرياً 
( ، ولقد  296: 1996شقري ،)النفسي مما يؤدي إىل االضطراب  ُبا،كرية ال طاقة له لضغوط نفسية، أو اجتماعية أو ف 

أصبح حتقيق الطمأنينة  النفسية يف اجملتمعات مطلبًا لكل الدول واحلكومات واملؤسسات واهليئات لتوفري الطمأنينة النفسية  
 ( 9: 2003)الشريف،
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 أبعاد الطمأنينة النفسية 
إىل أن الطمأنينة النفسية أتخذ جمموعة من األبعاد املتنوعة واملتعددة،  2011عطاس )وال (1989يشري عبد اجمليد )

منها النفسية واالجتماعية، وكذلك الرتبوية والثقافية، وأيًضا العسكرية، والطمأنينة هي اليت تقوم بضمان توفري الثقة واهلدوء  
و جمال للخوف من املخاطر، ويكون اإلنسان على  واالستقرار؛ وذلك نتيجة للشعور لدى الفرد بعدم وجود أي درجة أ

درجة من االطمئنان عندما يتم توفري مجيع حاجاته الفيسيولوجية والنفسية واالجتماعية وإىل توفري االحرتام والتقدير والعدل  
 واملساواة، وسبل احلرية له يف مجيع مناحي احلياة. 

 أنواع الطمأنينة النفسية 
 أنواًعا للطمأنينة    (2005(, وشقير)2008, ورياض ) Misra&Misra ( 2009)ذكر 

الطمأنينة الروحية: وهو ما حيمله اإلميان من قيمة وأمهية للفرد، وما حيدثه هذا اإلميان من االستقامة والشعور ابالرتياح   .1
 ئنان للفرد يف حياته. والطمأنينة واألمن يف حياة الفرد، ومن أهم إجيابيات هذا اإلميان هو حتقيق الراحة النفسية واالطم

الطمأنينة االقتصادية: وهي ضمان مستوى معني من املعيشة للمواطنني ومحايتهم من أنواع معينة من املخاطر   .2
االجتماعية واالقتصادية من خالل نظام الضمان االجتماعي الذي ينطلق من أربعة عناصر رئيسة هي: املساعدة  

  اية االجتماعية، والصحة العامة. العامة، والتأمني االجتماعي، وخدمات الرع
الطمأنينة االنفعالية وهي: ما حيمله اإلنسان يف داخله من رضى وسعادة وتوافق مع ذاته ويف حياته، وهذا الشعور بدوره   .3

ينعكس على عالقته ابآلخرين، ويشعر أبنه حمبوب، وأنه ذو قبول ابلنسبة هلم، األمر الذي جيعله يعيش يف حالة من  
النفسي، وكذلك يساعده على تقبل ذاته وتقدير واحرتام اآلخرين احمليطني به، األمر الذي جيعله يف وقاية من   االستقرار 

 .حدوث أي اضطراابت نفسية يف حياته
 معوقات الطمأنينة النفسية 

 ( . 1999( وسعد )1997للطمأنينة النفسية جمموعة من املعوقات ذكرها العتوم )
القيم: ال شك أن القيم تعد مبثابة املعتقدات اليت يؤمن الفرد دائًما ُبا، فإذا حصل هناك أي تغيري يف  التغيري يف نسق  -

شكل السلوك الذي يتم من خالله إشباع احلاجات النفسية؛ فإن الفرد سوف يلجأ إىل تبين قيم أخرى يتم وفقها تربير  
ر مثاًل ارتكاب سلوك العنف حبجة أن الفرد يقوم بنوع من  السلوك غري املقبول ابلنسبة للمجتمع وللفرد ذاته، كأن يرب 

 الدفاع عن نفسه وعن أسرته. 
اخلالفات واحلروب: إن وقوع احلروب يف اجملتمع حتدث تغريات اجتماعية واقتصادية بدورها تعمل على خلق نوع من   -

ن ردود األفعال والسلوك، وهذه  حالة التفكك يف العالقات االجتماعية، األمر الذي يؤدي إىل ظهور أمناط جديدة م
األفعال يف حقيقة األمر انجتة من خوف الفرد وعدم استطاعته على إشباع حاجاته املهمة والضرورية، وفقدان الطمأنينة  
األمر الذي حيدث لدى الفرد نوًعا من التغيري من مبادئه، وذلك من أجل التصدي لكل ما من شأنه أن يشكل هتديًدا  

 لديه. 
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لثقافية والتنشئة االجتماعية املضطربة: ويقصد ُبا مجيع العوامل اليت يعيش الفرد يف حميطها، مثل: انتشار أمناط  العوامل ا  -
غري سوية من أساليب التنشئة واضطراب العوامل الثقافية اليت تتحول مستقباًل إىل جمموعة من الصراعات اليت تقوم  

 هتها، أو إذا أراد االنتقال إىل بيئات أخرى خمتلفة. بعملية الضغط والتهديد على الفرد إذا أراد مواج
ضعف الوازع الديين: ويقصد به اخنفاض التدين لدى الفرد، ويعترب من السبل املؤدية إىل هتديد الطمأنينة النفسية لدى   -

 نة النفسية. الفرد واجملتمع كذلك، كما أشارت الكثري من الدراسات إىل وجود عالقة موجبة بني اإلميان ابهلل والطمأني 
 النظرايت املفسرة للطمأنينة النفسية 

 ( 1970-النظرية اإلنسانية )إبراهام ماسلو -1
  ر( والنم 2011اإلنسانية ذكرها العطاس )حول الطبيعة  تقوم النظرية اإلنسانية اليت قام ُبا ماسلو على بعض املسلمات

(1998 . ) 
  .عليها وال تتغري بذاهتا  أن كاًل منا له طبيعة داخلية ذات أساسي بيولوجي مفطور -
  .أن هذه الطبيعة ذات صبغتني، الصبغة األوىل ذاتية متيز الفرد عن اآلخرين والصبغة الثانية خاصة ابلنوع كله -
  .ال لالخرتاع  ،ن يف اإلمكان إخضاع هذه الطبيعة الداخلية للدراسة العملية لالكتشافأ -
  .وهي إما حيادية بني اخلري والشر أو أهنا طيبة  ،رة بطبعها أن هذه الطبيعة يف حدود ما توصلنا إليه ليست شري -
 .فمن األفضل استحضارها وتشجيعها بداًل من كبتها   ،وليست شريرة  ،حيث هذه الطبيعة الداخلية حيادية أو طيبة  -
  .ابطنًيا آجاًل أو عاجاًل إذا ما تعرضت هذه الطبيعة "اللبية" للبت أو األفكار فإن الفرد سيصيبه االعتدال ظاهراًي أو  -
 ن. غرائز احليوا : مثل   ،هذه الطبيعية الداخلية رغم أهنا ال تتغري ليست قوية أو مسيطرة  -
إن احلاجة إىل الطمأنينة واألمن تدفع اإلنسان إىل السعي إىل حتقيق بيئة أمنه وتكون متمثلة يف توفري األمان بصورة   -

 (429-392: 2011,لكفايف، النيا )به  ط عامة حلماية الفرد من املخاطر اليت قد حتي
 يف:   يتمثل جانبها اإلجيايب للطمأنينة االنفعالية لدى ماسلو ثالثة أبعاد أساسية أولية، (، أن 2011ويذكر العطاس )

 ومودة.  شعور الفرد أبن اآلخرين يتقبلونه وحيبونه وينظرون إليه ويعاملونه يف دفء -
  .له مكااًن يف اجلماعة شعور الفرد ابالنتماء وإحساسه أبن  - -
 .عور الفرد ابلسالمة وندرة الشعور ابخلطر والتهديد والقلق ش -

يسعى إلشباعها حسب تسلسل   ( أن نظرية ماسلو تقوم على أساس أن اإلنسان لديه رغبات2011وذكر العطاس )
  : هرمي

  .حاجات حتقيق الذات -
  .حاجات التقدير -
  .حاجات الشعور ابالنتماء  -
  .لألماناحلاجات  -
 . األساسية  -
 ( 1856-نظرية التحليل النفسي )سيجموند فرويد-2
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  :وهيكما ذكرها فرويد   أن هناك بناءات للشخصية( إىل 2011( والعطاس ) 1999)   سعديشري  
الشعور: وميثل اجلزء الواعي من العقل، ويشمل اجلزء األكرب من األان العمليات العقلية الواعية )فيما عدا ميكانزمات   -

 ( الدفاع الالشعورية 
وأيًضا   ،اسرتجاعها بشيء من اجلهد ما قبل الشعور وحيوي تلك اخلربات اليت ال تكون يف مركز الوعي إال أنه ميكن  -

 .لكبت اخلربات يف طريقها إىل ا
حيث   ؛لالشعور هذا هو اجلزء األهم من وجهة نظر فرويد، حيث ميثل اجلزء األعمق من العقل والبعيد عن الوعي ا -

الكبت( من   اليت حولت عن طريق )مكانيزم املاضية،وعادة ما ترتبط ابلرغبات األحداث  ، تكون حمتوايته ال شعورية
  ا بغرائز ودوافع معينة، وأن احلياة عبارة عن وبذلك فإن الفرد يولد مزودً  الشعور،أو  ،حيز الوعي إىل حيز الالوعي 

سلسلة من الصراعات تعقبها إشباعات أو إحباطات. وعليه فإن الفرد يف صراع بني دوافعه الشخصية اليت ال يقبلها  
 .من جهة أخرى اجملتمع من جهة واملطالب االجتماعية  

  :ويذكر فرويد أن الفرد يف صراع بني شكلني أساسيني من أشكال الدوافع
  .األول: متثله دوافع احلياة والبقاء ويتبلور حول الدوافع النوعية  -
وليست   ، والعالقات بني هذه الدوافع هي عالقات صدام وصراع ويتبلور حول الدوافع العدوانية  ،والثاين: دوافع املوت  -

توافق وانسجام، واإلنسان الذي يكون سواًي يف عملية التوافق هو الذي يكون ابستطاعته أن حيب وأن يعمل،  عالقات 
كما أنه يبعد الفرد عن    ،ومن ذلك نرى أن حمور التوافق النفسي عند أصحاب هذه املدرسة يغفل دور الفرد يف اجلماعة 

  ، يجعل سلوكه مقرتاًن ابستجابة تتعدل وفق املتغريات اخلارجيةف  ؛ اجاته. ويسلب الفرد إرادتهحلا وجيعله عبدً  ، إنسانيته 
 . وجيعل الفرد طوال حياته أسري نفسه الغريزية واألاننية املفرتسة 

وعليه يرى الباحث أن دوافع احلياة ممثلة يف األان كأحد مكوانت الشخصية هي املسوؤلة عن حتقيق الطمأنينة  
 النفسية. 

 ( 1962-ابندورا  )ألربت  اًلجتماعينظرية التعلم -3
ستانفورد. وتؤكد نظرية التعلم   ظهرت هذه النظرية على يد عامل النفس الشهري ألربت ابندورا األمريكي جبامعة 
 (. 336:  1991 االجتماعي على التفاعل احلتمي املتبادل واملستمر للسلوك، واملعرفة، والتأثريات البيئية )اجنلزا،

فإنه ال ميكن   ، اإلنساين وحمدداته الشخصية والبيئية تشكل نظاًما متشابًكا من التأثريات املتبادلة واملتفاعلةوالسلوك 
الداللة، واجلوانب املعرفية، واألحداث   ي إعطاء أي منها مكانة متميزة. وتتضح هذه التأثريات املتبادلة من خالل السلوك ذ

إلدراكات واألفعال، واملؤثرات البيئية اخلارجية. والسلوك ال يتأثر ابحملددات البيئية  الداخلية األخرى اليت ميكن أن تؤثر على ا
ولكن البيئية هي جزئًيا نتاج ملعاجلة الفرد هلا. ولذلك فالناس ميارسون بعض التأثريات على أمناط سلوكهم من   ، فحسب

هنم قادرون  إ أي  ،ردود الفعل إزاء املثريات اخلارجية ومن مث فالناس ليسوا فقط جمرد ممارسني ل ،خالل أسلوب معاجلتهم للبيئة 
 (. 78: 2000، على التفكري واالبتكار وتوظيف عملياهتم املعرفية ملعاجلة األحداث والوقائع البيئية )البهي

وعليه يرى الباحث أن النظرايت املفسرة للطمأنينة النفسية فسرت الطمأنينة من منظورها اخلاص فنظرية ماسلو  
عاًدا للطمأنينة النفسية، تتمثل يف شعور الفرد أبنه مقبول من اآلخرين وحيبونه، األمر الذي جيعله يشعر ابالنتماء  جعلت أب
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ابلسالمة من القلق واخلطر، أما نظرية التحليل النفسي فرتى أن مجيع دوافع احلياة   شعورهواملكانة داخل اجملتمع، وكذلك 
األساسي للشخصية، وهو بدوره املسؤول ابلدرجة األوىل عن حتقيق الطمأنينة   تتكون يف األان الذي بدوره يعد املكون 

النفسية. أما نظرية التعلم االجتماعي، فريى الباحث أهنا فسرت الطمأنينة النفسية أبهنا عبارة عن سلوك متعلم عن طريق  
ك أشخاًصا آخرين يشعرون ابلعجز  املالحظة، وأن الفرد يشعر كذلك ابلتهديد والعجز وعدم الطمأنينة إذا وجد أن هنا

 وعدم الطمأنينة. 
 مصادر الطمأنينة النفسية: 

 من املصادر للشعور ابلطمأنينة النفسية:  ( جمموعة 1991واخلليل )   (2001)  ابمشاخويذكر 
ابلطمأنينة  املستوى التعليمي: إن املستوى التعليمي يضع الفرد دائًما يف وضع اجتماعي وشخصي جيعله يعيش ويشعر  .1

 النفسية. 
السن: كلما كان الفرد متقدًما يف العمر كان على سبيل املثال أقل خوفًا وهتديًدا وأصبح يشعر ابلطمأنينة يف مجيع   .2

 جماالته. 
حتقيق اهلدف: كلما بلغ اإلنسان اهلدف املرسوم يف احلياة احملدد سلًفا ابلنسبة له، فإن ثقته يف نفسه تكون أكثر   .3

 ايل يكون مطمئًنا نفسًيا يف بيئته اليت يعيش فيها. إجيابية، وابلت
عيش أفراد مع أشخاص يهتمون به: إن وجود الفرد مع أشخاص يهتمون به، ويقومون بشكل مستمر مبشاركته وأتييده   .4

 يف األفكار واآلراء املختلفة، حيدث لدى الفرد قدرًا كبريًا من الشعور ابلطمأنينة النفسية وهو يعيش بينهم.
 ر اإلسالمي للطمأنينة النفسية: التصو 

تستند الطمأنينة النفسية يف معناها ومضموهنا على أساس الدين، فاإلميان ابهلل واليوم اآلخر واحلساب، والقضاء  
والقدر، وكل هذه الثوابت اليت يؤمن ُبا اإلنسان املسلم تؤدي إىل أمنه النفسي وصقله ابالتزان والطمأنينة وحترره من  

  َلُكم  َما َجَعَلُه اَّللَُّ إيالَّ بُْشَرى  قلق، وتقود إىل راحة البال فال يراتب وال يشك فيه مصداقًا لقوله تعاىل: "و االضطراب وال 
نْ  إيالَّ  النَّْصرُ  َوَماَوليَتْطَمئينَّ قُ ُلوبُُكْم بيهي  (.  51:  1997بكر،التل, أبو ( )126" )آل عمران، آية  الَعزييٍز احَلكييم   اَّللَّي  عيندي  مي

( ُبدف الكشف عن أثر مساع القرآن الكرمي يف تعزيز الطمأنينة النفسية  1997)وقد أكدت الدراسات اليت أجراها العتوم 
 لدى قارئ القرآن.   

ويلخص الباحث التصور اإلسالمي للطمأنينة النفسية أبنه املؤشر االجيايب للصحة النفسية هو اإلميان ابهلل عز وجل  
 تقبل الذات، وأن حيب اإلنسان لنفسه ما حيبه لآلخرين، وأن يكون كذلك متفائاًل، ويرضى مبا قسمه هللا له يف مجيع أموره. و 

 
 اثنياا: مراكز التأهيل الشامل 

هو مجيع املراكز اليت تقوم بتقدمي اخلدمات والوسائل واألساليب والتسهيالت املتخصصة اليت هتدف إىل تصحيح  
العجز اجلسمي أو العقلي، كما تسعى إىل مساعدة الشخص املعاق على التكيف عن طريق اإلرشاد النفسي. )حبراوي، ب  

 ت(.   
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 مهام مراكز التأهيل الشامل  
لشامل على جمموعة من اخلدمات اليت تسعى جلعل املعاق أو ذوي االحتياجات اخلاصة يستعيد  تقوم مهام التأهيل ا

أقصى درجة من قدراته العقلية والنفسية واجلسمية بقدر اإلمكان، وهذه اخلدمات أو املهام اليت يقدمها مركز التأهيل للمعاق  
 على مراحل متتابعة تشمل:  

 تقدمي التأهيل الطيب املناسب للمعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة.   .1
 تقدمي خدمات اإلرشاد والتوجيه النفسي اليت حيتاج هلا املعاق.   .2
 تقدمي العالج الطبيعي الالزم لذوي اإلعاقات املزمنة.   .3
 ي، ب ت(.   العناية الفائقة ابملعاقني يف مجيع اجملاالت منها الطبية والنفسية واالجتماعية )حبراو  .4

وعليه يرى الباحث أن مراكز التأهيل الشامل تقوم بدور حيوي ومهم يف تقدمي املساعدة ويد العون لذوي االحتياجات  
 اخلاصة يف مجيع اجملاالت، سواء أكانت الطبية منها أو النفسية أو االجتماعية. 

 الدراسات السابقة: 
من  الدراسات  ههذمت عرض و  ة املتعلقة مبوضوع الدراسة، اطلع الباحث على عدد من البحوث والدراسات السابق  

 وذلك على النحو التايل:   األقدم إىل األحدث،
 ( ٢٠٠٣دراسة اليوسفي)-1

النفسي والكشف عن الفروق بني النوعني   ابألمنهدفت الدراسة اىل التعرف على العالقة بني حتقيق الذات والشعور  
واالدبية  ( من املعيدين والباحثني جبامعة املنيا من كلية الرتبية من االقسام العلمية ٢٠٠الدراسة )يف ذلك، وقد تكونت عينة 

دى عينة  ، وأظهرت نتائج الدراسة اىل وجود عالقة ارتباطية بني حتقيق الذات واالمن النفسي لواآلداب والفنون  واهلندسة 
لصاحل الباحثني والباحثات لصاحل الباحثات وبني   النفسي ابألمن فروق بني املعيدين والباحثني يف الشعور الدراسة، ووجود 

 املعيدين واملعيدات لصاحل املعيدين 
 ( ٢٠٠٣)  دراسة اخلضري -2

الطبية وعالقته ببعض  سعاف من النفسي لدى العاملني يف مراكز اإلهدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى األ 
ن العاملني  أ  ىل إ( عاماًل من حمافظات غزة، وتوصلت نتائج الدراسة ١٢٣وقد تكونت عينة الدراسة من ) مسات الشخصية، 

من النفسي وااللتزام الديين وقوة  من النفسي، وكذلك وجود عالقة ارتباطية موجبة بني األ األ  يشعرون مبستوى متوسط من
 .فراد العينةأ ان لدى األ
 ( 2007دراسة الرقاص ,الرافعي ) -3

هدفت الدراسة إىل التعرف على الفروق يف درجات الطمأنينة النفسية تبًعا ملتغريات الصحة النفسية والصحة  
( طالًبا من طالب جامعة امللك  567اجلسمية والتدين لدى طالب جامعة امللك خالد، وأجريت الدراسة على عينة بلغت )

ث مقياس الطمأنينة النفسية من إعداد الباحثني، وأظهرت نتائج الدراسة أن مرتفعي الطمأنينة النفسية  خالد، واستخدم الباح
 لديهم صحة نفسية عالية ولديهم صحة جسمية عالية والتزام ديين. 
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 ( ٢٠٠٩)   دراسة الدلبحي -4
العمل لدى معلمي املرحلة الثانوية مبدينة   إلجنازمن النفسي وعالقته ابلدافعية ىل التعرف على األإهدفت الدراسة 

وقد تكونت عينة الدراسة  .الراتب، احلالة االجتماعية، سنوات اخلربة( التعليمي، املستوى الرايض واليت تعزى ملتغريات )العمر،
عند   لإلجنازعالقة بني االمن النفسي والدافعية   وجود النتائج،استخدم الباحث املنهج الوصفي، واظهرت  معلم،( ٣٤٤من )

النفسي لدى املعلمني، ووجود مستوى عال من   ابألمن ( ووجود مستوى عايل جدًا من الشعور ٠،١٠٠مستوى الداللة )
تبعاً   از لإلجنوتبني انه توجد فروق يف مستوى االمن النفسي والدافعية  ابلرايض، عند معلمي املرحلة الثانوية  لإلجناز الدافعية 
 . وعدم وجود فروق يف متغريات احلالة االجتماعية واملستوى التعليمي ، اخلربة، الراتب( )العمر،ملتغريات  

 ( 2009دراسة العتييب) -5
، وطبقت  الرايضمنية يف مدينة هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى الطمأنينة النفسية لرجال الدورايت األ 

استخدم الباحث املنهج الوصفي وقد   ،( فرداً 330منية بلغت ) يف الدورايت األنيفراد العاملالدراسة على عينة من األ
  .النفسية ومهارات التعامل مع اجلمهور الطمأنينة ىل وجود عالقة طردية موجبة بني إأظهرت نتائج الدراسة  

 ( ٢٠١٠)  مهنادراسة  -6
ابلتوافق النفسي واالجتماعي لدى طالب معهد إعداد املعلمني،  من النفسي وعالقته هدفت الدراسة إىل معرفة األ

كما هدفت إىل قياس مستوى االمن النفسي والتوافق النفسي واالجتماعي لدى طالب معهد إعداد املعلمني، وطبقت  
ية موجبة  واظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إرتباط طالباً، واستخدم الباحث املنهج الوصفي، ( ٤٣٦الدراسة على عينة ) 

 . بني االمن النفسي والتوافق النفسي واالجتماعي لدى طالب معهد إعداد املعلمني 
 ( 2010دراسة اجلهين ) -7

وهدفت إىل التعرف على الفروق يف درجة الرهاب االجتماعي والشعور ابلطمأنينة النفسية لدى طالب اجلامعة،  
لبة جامعة الطائف، واستخدم الباحث مقياس الرهاب  ( طالًبا وطالبة من ط437وأجريت الدراسة على عينة بلغت )

االجتماعي إعداد جمدي الدسوقي ومقياس الطمأنينة النفسية إعداد الدليم وآخرين، وأظهرت نتائج الدراسة أن اإلانث الاليت  
 فقدن األب أكثر شعورًا بعدم احملبة كتعبري عن عدم الشعور ابلطمأنينة النفسية من الذكور. 

 ( 2010)   هيمدراسة إبرا-8
هدفت الدراسة إىل الكشف عن عالقة إدمان اإلنرتنت وعالقته ابلوحدة النفسية والطمأنينة النفسية لدى طالب  

(  444وطالبات جامعة امللك خالد ابلسعودية يف ضوء بعض املتغريات الدميوغرافية، وأجريت الدراسة على عينة بلغت )
ية، واستخدم الباحث مقياس الطمأنينة النفسية واستمارة بياانت دميوغرافية من  طالًبا وطالبة من جامعة امللك خالد ابلسعود 

م(، وأظهرت  1998( وتعريب )خضر والشناوي 1992إعداد الباحث نفسه ومقياس الوحدة النفسية من إعداد )رسل، 
 نتائج الدراسة وجود عالقة سالبة دالة بني إدمان اإلنرتنت والطمأنينة النفسية. 

 الدراسات السابقة:  التعقيب على
( دراسات ومجيعا أجريت يف جمال اهتمام البحث، ما بني الفرتة  8يتبني لنا من استعراض الدراسات السابقة )

تنوعت أهداف الدراسات السابقة اليت تناولت الطمأنينة النفسية بتعدد وتنوع متغرياهتا   (. 2010( إىل الفرتة )2003)
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ىل التعرف على العالقة بني حتقيق الذات والشعور  إهدفت اليت (٢٠٠٣في)اليوس حسب هدف كل دراسة مثل دراسة
هدفت  إىل التعرف على مستوى االمن  اليت  (٢٠٠٣اخلضري)  ,ودراسة النفسي والكشف عن الفروق بني النوعني  ابألمن 

(اليت  2007ة, ودراسة الرقاص ,الرافعي )النفسي لدى العاملني يف مراكز االسعاف الطبية وعالقته ببعض مسات الشخصي
هدفت إىل التعرف على الفروق يف درجات الطمأنينة النفسية تبًعا ملتغريات الصحة النفسية والصحة اجلسمية والتدين لدى  

  إلجناز هدفت اىل التعرف على االمن النفسي وعالقته ابلدافعية اليت  (٢٠٠٩)  دراسة الدلبحيو   طالب جامعة امللك خالد، 
الراتب، احلالة االجتماعية،   التعليمي، املستوى العمل لدى معلمي املرحلة الثانوية مبدينة الرايض واليت تعزى ملتغريات )العمر، 

منية  هدفت إىل التعرف على مستوى الطمأنينة النفسية لرجال الدورايت األ اليت  (2009)  دراسة العتييب ، و (  سنوات اخلربة 
هدفت إىل معرفة االمن النفسي وعالقته ابلتوافق النفسي واالجتماعي لدى  اليت  ( ٢٠١٠) نا مهدراسة ض، و يف مدينة الراي

من النفسي والتوافق النفسي واالجتماعي لدى طالب معهد  طالب معهد إعداد املعلمني، كما هدفت إىل قياس مستوى األ 
 درجة الرهاب االجتماعي والشعور  ( اليت هدفت إىل التعرف على الفروق يف 2010، ودراسة اجلهين ) إعداد املعلمني

( اليت هدفت  إىل الكشف عن عالقة إدمان اإلنرتنت  2010ابلطمأنينة النفسية لدى طالب اجلامعة, ودراسة  إبراهيم )
وعالقته ابلوحدة النفسية والطمأنينة النفسية لدى طالب وطالبات جامعة امللك خالد ابلسعودية يف ضوء بعض املتغريات  

 ة الدميوغرافي 
 من حيث العينة: 

  لدراسة اليوسفي  ة دراسة، ابلنسب ماهتتم به كل  أخرى وفق يوجد اختالف يف عينة الدراسات السابقة من دراسة إىل 
العاملني يف  من  ت( كان٢٠٠٣)اخلضري يف اجلامعة، بينما دراسة  من املعيدين والباحثنيعينة الدراسة  ت( كان2003)

كانت من    (2009معلمني املرحلة الثانوية ,ودراسة  العتييب ) (٢٠٠٩دراسة الدلبحي) الطبية، وكانتمراكز االسعاف 
 .  يف الدورايت االمنية نيفراد العاملاأل

( ودراسة إبراهيم  2010( ودراسة اجلهين )2010ودراسة مهنا ) (،2007بينما دراسة الرقاص والرافعي )  
   .واجلامعة كانت على عينة من طلبة املعهد    (،2010)

 من حيث املنهج : 
، ودراسة الرقاص والرافعي  ( ٢٠٠٣)اخلضري ودراسة  (،2003استخدم املنهج الوصفي يف دراسة اليوسفي )

(ودراسة  2010(، ودراسة اجلهين)2010(، ودراسة مهنا )2009العتييب )، ودراسة (٢٠٠٩) الدلبحي دراسة (,و 2007)
 (. 2010أبراهيم )

وعليه فقد أفادت الدراسات السابقة الباحث يف كيفية وضع االهداف وطريقة اختيار العينة واستخدام األساليب  
 اإلحصائية املالئمة لبياانت البحث. 
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 :  البحث منهجية 
: منهج   البحث أوًلا

احلالية، ويتميز مبميزات كثرية من بينها   لطبيعة الدراسةخدام الباحث املنهج الوصفي لكونه املنهج املناسب است
سهولة تطبيقه، وتعدد جماالت التطبيق، كما ميد الباحث بقدر وفري من املعلومات والبياانت األساسية اليت ترسم صورة عامة  

 (. 2000للمشكلة أو الظاهرة حمور البحث )العساف، 
 البحث جمتمع اثنياا: 

من مجيع العاملني يف بعض مراكز التأهيل الشامل يف منطقة الرايض )مركز التأهيل الشامل   البحث جمتمع  يتكون
مركز التأهيل الشامل مبحافظة شقراء، مركز التأهيل الشامل مبحافظة اجملمعة, مركز التأهيل الشامل مبحافظة   عفيف،مبحافظة 
 الدرعية(. 

 ( 1جدول )
يف منطقة الرايض يف ضوء بعض املتغريات )النوع، مقر   التأهيل الشاملالعاملني يف بعض مراكز  البحثيوضح جمتمع  

 يفة( العمل، املؤهل العلمي، مسمى الوظ
مركز التأهيل الشامل  النوع 

 بعفيف 
مركز التأهيل الشامل 

 بشقراء 
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 مركز التأهيل الشامل ابلدرعية 
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 328اجملموع الكلي: 

( استبانة على اجملتمع املبحوث،  328إذ مت توزيع عدد) البحث قام الباحث إبجراء مسح شامل جملتمع  البحث اثلثاا:عينة 
( مبحوث يف عفيف،  44( فردا، بواقع )194يف كل من عفيف، وشقراء، واجملتمع والدرعية ) الذكور حبيث بلغ جمتمع 

( مبحوثة موزعني كما  134) النساء( يف الدراعية، يف حني بلغ جمموع جمتمع 42( يف اجملمعة، و)49شقراء، و) ( يف59و)
( يف اجملمعة،  43( و)48من النساء يف مدينة شقراء ) البحث يلي: ال يوجد عينة نساء يف مركز عفيف، يف حني بلغ جمتمع 

( و الدرعية،  2قودة من اإلانث فقط يف كل من )شقراء عدد ( كذلك يف الدرعية، وكان هناك مخس استباانت مف 43و)
( استبانة،  323، إذ وصل عدد االستباانت املستلمة منهم ) البحث( ، وذلك نسبة لغياُبما عن الدوام وقت إجراء 3عدد 

وفًقا لنتائج   البحث ( من اإلانث، وجاءت عينة 129( من الذكور، و)194الكلي من النوعني، بواقع ) البحثمتثل جمتمع 
 اجلدول التايل:  
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 (  2جدول )
 وفقاا خلصائصهم األولية  البحثيوضح توزيع أفراد عينة 

 النسبة  العدد النوع 
 60.1 194 ذكر
 39.9 129 أنثى 

 النسبة  العدد  مقر العمل
 13.6 44 عفيف 

 32.5 105 موضحه يف اجلدول األعلى( 2)مفقود  شقراء
 28.5 92 اجملمعة 

 25.4 82 موضحه يف اجلدول األعلى( 3)مفقود  الدرعية
 النسبة  العدد  املؤهل الدراسي 

 19.5 63 فأقل اثنوي
 40.6 131 جامعي 

 39.9 129 فأعلى  ماجستري
 النسبة  العدد  مسمى الوظيفة 

 6.2 20 طبيب 
 11.5 37 أخصائي 

 13.9 45 فين
 30.7 99 مراقب
 37.8 122 إداري
 %100 323 اجملموع 

%( لإلانث،  39.9%( مقابل )60.1( أن نسبة الذكور من أفراد العينة بلغت )2يتضح من نتائج اجلدول )
%(، مث  28.5%(، تليها اجملمعة بنسبة بلغت )32.5واألكثرية من املبحوثني من حمافظة شقراء؛ حيث بلغت نسبة ذلك ) 

%(، واألكثرية من املبحوثني جامعيون، وبلغت نسبة  13.6)%( وأخريًا عفيف بنسبة بلغت 25.4الدرعية بنسبة بلغت )
%(، وتباينت وظائفهم؛ حيث جند األكثرية منهم يعملون يف اجملال اإلداري؛ حيث بلغت نسبة ذلك  40.6ذلك )

%(  11.5%(، ونسبة )13.9%(، مث الفنيون بنسبة بلغت )30.7%(، يليهم املراقبون بنسبة بلغت )37.8)
 %( لألطباء. 6.2)لألخصائيني، ونسبة  

 البحث اثلثاا: أداة  
(،  1993الدليم وآخرون )للتحقق من أهداف البحث قام الباحث ابستخدام مقياس الطمأنينة النفسية للباحث    

مشتق من مقياس الطمأنينة النفسية من إعداد إبراهام ماسلو،   مطبق ومقنن على البيئة السعودية، وهذا املقياس  مقياسوهو 
يتم تصحيح املقياس يف اجتاه درجة الطمأنينة النفسية مبعىن أن الدرجات العالية اليت   ، فقرة ( 75)من املقياس حيث يتكون 

يح، وتلك العبارات  حيصل عليها املفحوص يف هذا املقياس تدل على السالمة النفسية والطمأنينة النفسية، والعكس صح 
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،  40، 37، 34، 31، 30، 28، 27، 26، 25، 20، 19، 17، 15، 13، 12، 9، 6، 4، 2، 1أرقامها )
43 ،45 ،48 ،49 ،52 ،56 ،57 ،58 ،59 ،62 ،65 ،67 ،68 ،71 ،72 ) 

 1، أبًدا = 2، اندرًا = 3، أحيااًن = 4، غالًبا= 5وتصحح كالتايل: دائًما = 
،  35، 33، 32، 29، 24، 23، 22، 21، 18، 16، 14، 11، 10، 8، 7، 5 ،3أما ابقي العبارات )

36 ،38 ،39 ،41 ،42 ،44 ،46 ،47 ،50 ،51 ،53 ،54 ،55 ،60 ،61 ،63 ،64 ،66 ،69 ،70  ،
73 ،74 ،75 ) 

 فإن التصحيح يتم فيها بصورة معاكسة، وذلك على النحو التايل: 
 5، أبًدا = 4 ، اندرًا = 3، أحيااًن =  2، غالًبا= 1دائًما = 

 صدق املقياس 
تتسم ابلصدق والثبات مسبقاً، إال أن الباحث أجرى عليها حساب الصدق كون أن العينة   البحثأداة  أنومبا 

احلالية ختتلف عن السابقة، حيث مت حساب صدق مقياس الطمأنينة النفسية من خالل صدق االتساق الداخلي إبجياد  
( مبحوًًث من النوعني وجاءت  50استطالعية قوامها ) معامل ارتباط بريسون بني الفقرة واملقياس الكلي، ومت ذلك على عينة 

 النتائج وفق اجلدول التايل: 
 ( الطمأنينة النفسيةصدق اًلتساق الّداخلي بني الّدرجة الكلية للمقياس ودرجة كل عبارة )مقياس    اختبار(  3جدول )

 ارتباط الفقرة ابملقياس  املقياس رقم العبارة يفي  ارتباط الفقرة ابملقياس  رقم العبارة يفي املقياس 
1 *0.306 39 *0.307 
2 *0.315 40 *0.310 
3 **0.436 41 *0.324 
4 *0.310 42 **0.463 
5 **0.648 43 *0.347 
6 *0.321 44 **0.505 
7 *0.334 45 *0.320 
8 **0.406 46 **0.463 
9 *0.305 47 *0.334 

10 **0.392 48 *0.365 
11 *0.304 49 *0.305 
12 *0.304 50 **0.392 
13 *0.390 51 *0.304 
14 *0.299 52 *0.304 
15 *0.362 53 **0.402 
16 *0.392 54 *0.299 
17 *0.345 55 *0.307 
18 *0.323 56 *0.350 
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 ارتباط الفقرة ابملقياس  املقياس رقم العبارة يفي  ارتباط الفقرة ابملقياس  رقم العبارة يفي املقياس 
19 *0.367 57 *0.345 
20 *0.310 58 *0.354 
21 *0.324 59 *0.367 
22 **0.463 60 *0.309 
23 **0.436 61 *0.324 
24 **0.505 62 *0.315 
25 *0.320 63 **0.436 
26 *0.321 64 **0.505 
27 *0.344 65 *0.320 
28 *0.365 66 **0.463 
29 **0.392 67 *0.344 
30 *0.311 68 *0.365 
31 *0.343 69 **0.392 
32 *0.353 70 **0.392 
33 **0.402 71 *0.343 
34 *0.316 72 *0.304 
35 *0.307 73 **0.402 
36 **0.392 74 **0.299 
37 *0.345 75 *0.307 
38 *0.323 
 ( 0.05دالة عند مستوى ) أقل * أو   0.01** دال عند مستوى 

مجيع معامالت ارتباط الفقرات ابملقياس كانت عالية؛ حيث تراوح معامل االرتباط ما بني   أن( 3من اجلدول ) بني يت
وَهَذا يدل َعَلى أن أداة   أو أقل، ( 0.05) مستوى عند  دالة و  إجيابية،  ارتباط معامالتومجيعها  ( 0.2.99-0.648)

 الّدراسة تتسم مبعامل صدق عاٍل مع جاهزيتها للتطبيق امليداين. 
 املقياس ثبات 

( مبحوًثً، حيث يشري  50كما قام الباحث أيضًا إبجراء الثبات على املقياس على نفس عينة الصدق البالغة )   
إيىَل أي درجة يُعطي  "إيىَل إمكانية احلصول َعَلى نفس الّنتائج لو أعيد تطبيق املقياس َعَلى نفس األفراد، ويقصد بيهي:  تالثّبا 

املقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فييَها أوما هيَي درجة اتساقه وانسجامه واستمراريته عند تكرار استخدامه يفي  
 Cronbach's)ادالت املستخدمة لقياس الثّبات الّداخلي لألداة، ُهَو معامل ألفا كرونباخ أوقات خمتلفة"، ومن أشهر املع

Alpha) :واجلدول التايل يبني ثبات املقياس عن طريق استخدام معامل ألفا كرونباخ ، 
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 معامل الثّبات ألبعاد مقياس الطمأنينة النفسية ابستخدام معامل ألفا كرونباخ   (4جدول )
 قيمة ألفا  عدد العبارات  الطمأنينة النفسية مقياس 

 0.93 75 عدد العبارات 
( وتعد َهذيهي القيم مرتفعة  0.93ملقياس الطمأنينة النفسية يفي درجته الكلية قد بلغ ) ( أن قيمة ألفا كرونباخ4يوضح اجلدول )

جًدا لثبات أداة الّدراسة، حيث يرى كثري من املختصني أن احملك للحكم َعَلى كفاية معامل ألفا كرونباخ ُهَو   ة ومطمئن
  ميكن أن تسفر عنها أداة الّدراسة عند التطبيق. ( فما فوق، وتشري قيمة ألفا أعاله إيىَل ثبات الّنتائج الَّيتي 0.75)

 األساليب اإلحصائية الَِّتي استخدمت يفي التحليل: 
 التكرارات والنسب املئوية للتعرف َعَلى اخلصائص الّشخصية والوظيفية ألفراد جمتمع الّدراسة.  .1
أو اخنفاض استجاابت أفراد الّدراسة عن األبعاد املكونة للمقياس    ،وَذليَك ملعرفة مدى ارتفاع  "Mean"املتوسط احلسايب  .2

 )متوسط متوسطات العبارات(، مع العلم أبنه يفيد يفي ترتيب أبعاد املقياس حسب أعلى متوسط حسايب. 
اسة لكل عبارة من عبارات  للتعرف َعَلى مدى احنراف استجاابت أفراد الّدر  "Standard Deviation"مت استخدام  .3

ولكل بعد من أبعاد املقياس عن متوسطه احلسايب. ويالحظ أن االحنراف املعياري يوضح التشتت يفي   البحث، متغريات 
استجاابت أفراد عينة الّدراسة لكل عبارة من عبارات متغريات الّدراسة، حبيث كلما اقرتبت قيمته من الّصفر تركزت  

 تشتتها بني املقياس. االستجاابت، واخنفض 
للتعرف َعَلى ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية   (Independent Sample T-test)مت استخدام اختبار  .4

 حنو أبعاد مقياس الّشخصية الّسيكوابتية ابختالف متغرياهتم الَّيتي تنقسم إيىَل فئتني.  البحث يفي اجتاهات أفراد جمتمع 
للتعرف َعَلى ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية يفي اجتاهات أفراد   (one way Anova)مت استخدام  .5

 جمتمع الّدراسة ابختالف متغرياهتم الّشخصية والوظيفية الَّيتي تنقسم إيىَل أكثر من فئتني. 
 فئتني. مت استخدام اختبار شيفيه، ملعرفة اجتاهات الفروق يفي املتغريات الَّيتي تنقسم إيىَل أكثر من  .6

 علًما أبن طول اخلالاي حسب مقياس ليكارت اخلماسي تكون كما يلي ابلنسبة للمتوسطات وفًقا للمعادلة التالية: 
5 – 1   =  4      = 0.80 

5         5 
 

 أبًدا                         ثلمت 1.80إيىَل  1من 
 

 . متثل اندرًا  2.60 أقل من   إيىَل  1.81من 
 . متثل أحياانً   3.40 أقل من   إيىَل  2.60من 

 
 . متثل غالًبا  4.20 أقل من   إيىَل  3.40من 
 . متثل دائًما  5 أقل من   إيىَل  4.20من 

   نفسية متوسطةوهذه متثل طمأنينة  

 وهذه متثل طمأنينة نفسية عالية 

   ال توجد طمأنينة نفسية
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 ومناقشتها:  البحثنتائج 
 األول: نتائج الّسؤال 

وجاءت نتائج َذليَك وفًقا ملا   ما درجة الطمأنينة النفسية لدى العاملني يف بعض مراكز التأهيل الشامل يف منطقة الرايض؟ 
 يلي: 

اإلحصاءات الوصفية للكشف عن درجة الطمأنينة النفسية لدى العاملني يف مراكز التأهيل الشامل لدى جمتمع  (5جدول )
 البحث

االحنراف  النسبة  العدد  الطمأنينة النفسية 
 املعياري 

املتوسط 
 احلسايب 

 3.73 0.221 50.2 162 طمأنينة عالية 
 3.23 0.146 48.3 156 طمأنينة متوسطة 
 1.00 0.000 1.5 5 ال توجد طمأنينة 

 1.51 0.530 100.0 323 اجملموع 
، واتضح من خالله أن درجة الطمأنينة النفسية لدى  البحث ( درجة الطمأنينة النفسية لدى عينة 5اجلدول )يوضح 

%( للذين أفادوا أن لديهم طمأنينة  50.2منقسمة ما بني طمأنينة متوسطة إىل عالية؛ إذ بلغت نسبة ذلك ) البحث جمتمع 
سبة بلغت  %( للذين أفادوا أن لديهم طمأنينة نفسية متوسطة، وكانت هناك ن48.3نفسية عالية، مقابل نسبة بلغت )

 %( أفادوا أنه ليس لديهم طمأنينة نفسية. 1.5)
أن الطمأنينة النفسية هلا صلة وثيقة ابملعتقد، ومبا أن اجملتمع السعودي وهلل احلمد مجيعهم معقدهم   الباحث ويرى 

واحد، بل ويعد من اجملتمعات احملافظة عقدايً على املستوى اإلقليمي والدويل فمن الطبيعي أن تكون درجة الطمأنينة النفسية  
لدى الفرد، والروحية عادة تراعي مشاعر اآلخرين يف التعامل معهم وهي  لديهم مرتفعة، فالطمأنينة ترتبط ابجلانب الروحي 

مستمدة من العقيدة، ألن املطمئنني نفسًيا يف ظل عالقاهتم مع االخرين  يتشكل لديهم توقعات إجيابية حيال أنفسهم  
  الفرد، فالبيئة قد تكون مصدر  واألخرين أيضاً، إضافة إىل أن الطمأنينة النفسية ترتبط بقدر كبري ابلبيئة اليت يعيش فيها 

ثالثة أبعاد أساسية أولية،  طمأنينة نفسية أو العكس، ولعل هذا ما أشار إليه ماسلو يف نظريته؛ إذ يرى أن للطمأنينة النفسية 
 ومودة.   شعور الفرد أبن اآلخرين يتقبلونه وحيبونه وينظرون إليه ويعاملونه يف دفء يف  يتمثل جانبها اإلجيايب 

  . فرد ابالنتماء وإحساسه أبن له مكااًن يف اجلماعة شعور ال -
 .عور الفرد ابلسالمة وندرة الشعور ابخلطر والتهديد والقلق ش -
  :كما تقوم هذه النظرية على أساس أن اإلنسان لديه رغبات يسعى إلشباعها حسب تسلسل هرمي  -
  .حاجات حتقيق الذات -
  .حاجات التقدير -
  .حاجات الشعور ابالنتماء  -
 احلاجات لألمان  -
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جدًا من   وجود مستوى عالٍ اليت بينت  (٢٠٠٩) دراسة الدلبحيولعل نتائج الدراسة احلالية اتفقت مع نتائج 
ترتبط  النفسية  اليت بينت أن الطمأنينة  (2011دراسة العتييب)املبحوثني ، كما اتفقت مع نتائج النفسي لدى  ابألمن الشعور 

ن العاملني يشعرون مبستوى متوسط  اليت بينت أ (٢٠٠٣دراسة اخلضري) تتفق مع نتائج  ، كما هارات التعامل مع اجلمهورمب
اليت بينت أن كال النوعني مييلون إىل الشعور ابألمن النفسي   ( ٢٠10)مهنا دراسة ، كما اتفقت مع نتائج االمن النفسي من

الشكاوي العضوية يشعر الفرد ابلطمأنينة  (، لذا فإن اإلحساس ابلسالمة اجلسمية واخللو من  2007لدى املبحوثني , ) 
 (. 2007العالية وهذا ما أكدت عليه نتائج دراسة الرقاص، الرافعي)

 نتائج السؤال الثاين  
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة الطمأنينة النفسية لدى العاملني يف بعض مراكز التأهيل الشامل يف منطقة  

 وجاءت نتائج َذليَك وفًقا ملا يلي:  ؟الوظيفة النوع، مقر العمل، املؤهل العلمي، مسمى الرايض وفقاً ملتغري 
 نوع. الفروق يف درجة الطمأنينة النفسية وفقاً ملتغري ال  -أ

 ( ملعرفة الفروق يف درجة الطمأنينة النفسية تبعاا ملتغري النوعT.testيوضح اختبار )ت  (6جدول )
مستوى  قيمة ت االحنراف املعياري  املتوسط  العدد  النوع       -املتغري      

 الّداللة 
 درجة الطمأنينة 

 النفسية 
 0.94 1.35 0.40854 3.4772 194 ذكر
 0.47567 3.4102 129 أنثى 

عدم  ، وتبني من خالله النوع تبًعا ملتغري درجة الطمأنينة النفسية ( اختبار )ت( ملعرفة الفروق يفي 6يوضح اجلدول )
النوع يف  تبًعا ملتغري  درجة الطمأنينة النفسيةيفي  (0.05دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة املعنوية أقل من )  وجود )فروق( 

( تشري بوجود فروق يف درجة الشعور ابألمن النفسي لصاحل االانث  2003)اليوسفي حني ختتلف هذه النتيجة مع دراسة 
 ( اليت بينت أن النساء أقل شعور ابلطمأنينة ابملقارنة ابلذكور. 2010)اجلهين  يف دراستها يف حني ختتلف مع دراسة 

 النفسية وفقاا ملتغري مقر العمل. الفروق يف درجة الطمأنينة  -ب
 وجاءت نتائج َذليَك وفًقا ملا يلي: 

 ( ملعرفة الفروق يفي درجة الطمأنينة النفسية تبعاا ملتغري مقر العملAnovaوضح حتليل التباين األحادي ) (7جدول )
درجات  جمموع املربعات مقر العمل     -املتغريات     

 احلرية 
متوسط 
 املربعات 

 مستوى الّداللة  )ف( قيمة 

درجة 
الطمأنينة  

 النفسية 

 4.561 1.243 3 3.730 بني اجملموعات 
 

**0.01 
 0.273 319 86.957 داخل اجملموعات 

  322 90.687 اجملموع 
 ( أو أقل 0.01** دالة عند مستوى )

ملعرفة الفروق درجة الطمأنينة النفسية تبًعا ملتغري مقر العمل، وتبني   (Anova)( حتليل التباين األحادي 7يوضح اجلدول )
 من خالله ما يلي: 
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( يفي درجة الطمأنينة النفسية تبًعا ملتغري مقر العمل، وملعرفة اجتاهات  0.01وجود )فروق( دالة إحصائًيا عند مستوى )
 التايل: ( 8الفروق مت استخدام اختبار شيفيه وجاءت نتائجه يفي اجلدول )

 اختبار شيفيه ملعرفة اجتاه الفروق يفي الّدًللة اإلحصائية تبعاا ملتغري مقر العمل  (8جدول )
 الدرعية  اجملمعة  شقراء عفيف  املتوسط  العدد  مقر العمل 

     1.6591 44 عفيف 
    * 1.4667 105 شقراء
 *   * 1.3913 92 اجملمعة 
     1.6341 82 الدرعية 
     1.51 323 اجملموع 

 * اجتاه الّداللة اإلحصائية كما يبينها اختبار شيفيه 
( أن اجتاه الفروق يفي درجة الطمأنينة النفسية تبًعا ملتغري مقر العمل كان جلانب  8حيث يتضح من نتائج اجلدول )     

 حمافظة عفيف مقارنة مبحافظة شقراء واجملمعة، وكان جلانب حمافظة الدرعية مقارنة مبحافظة اجملمعة. 
 هل العلمي. الفروق يف درجة الطمأنينة النفسية وفقاا ملتغري املؤ   -ج
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة الطمأنينة النفسية لدى العاملني يف بعض مراكز التأهيل الشامل يف منطقة    

 الرايض تعزى ملتغري املؤهل العلمي؟ 
 وجاءت نتائج َذليَك وفًقا ملا يلي: 

طمأنينة النفسية تبعاا ملتغري املؤهل  معرفة الفروق يفي درجة ال  (Anova) يوضح حتليل التباين األحادي   (9جدول )
 العلمي 

درجات  جمموع املربعات املؤهل العلمي   -املتغريات      
 احلرية 

متوسط 
 املربعات 

مستوى  قيمة )ف( 
 الّداللة 

درجة الطمأنينة  
 النفسية 

بني 
 اجملموعات 

0.689 2 0.344 1.224 
 

0.295 
 

داخل 
 اجملموعات 

89.999 320 0.281 

  322 90.687 اجملموع 
املؤهل  تبًعا ملتغري  يف درجة الطمأنينة النفسيةملعرفة الفروق  ،( Anova( حتليل التباين األحادي )9يوضح اجلدول )

( يفي درجة الطمأنينة  0.05دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة املعنوية أقل من ) وجود )فروق(عدم ، وتبني من خالله العلمي 
 النفسية تبًعا ملتغري املؤهل العلمي. 

 الفروق يف درجة الطمأنينة النفسية وفقاا ملتغري مقر مسمى الوظيفة.  -د
بعض مراكز التأهيل الشامل يف منطقة  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة الطمأنينة النفسية لدى العاملني يف  -

 الرايض تعزى ملتغري الوظيفة؟ 
 وجاءت نتائج َذليَك وفًقا ملا يلي: 
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( ملعرفة الفروق يفي درجة الطمأنينة النفسية تبعاا ملتغري مسمى  Anovaيوضح حتليل التباين األحادي ) (10جدول )
 الوظيفة 

جمموع  مسمى الوظيفة    -املتغريات   
 املربعات 

درجات 
 احلرية 

متوسط 
 املربعات 

مستوى  قيمة )ف( 
 الّداللة 

درجة الطمأنينة  
 النفسية 

 0.471 0.134 4 0.534 بني اجملموعات 
 

0.757 
 0.283 318 90.153 داخل اجملموعات 

  322 90.687 اجملموع 
مسمى  تبًعا ملتغري  يف درجة الطمأنينة النفسية( ملعرفة الفروق Anova( حتليل التباين األحادي )10يوضح اجلدول )

( يفي درجة  0.05دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة املعنوية أقل من ) وجود )فروق(عدم ، وتبني من خالله الوظيفة
 الطمأنينة النفسية تبًعا ملتغري مسمى الوظيفة. 

وجود فروق يف الطمأنينة النفسية وفقًا ملتغري مكان العمل، يف  ومن خالل االطالع على نتائج التساؤل الثاين تبني 
 حني ال توجد فروق وفقاً ملتغري النوع، املؤهل العلمي ومسمى الوظيفة.  

يكون للبيئة اليت يعمل فيها أثر كبري جًدا، تبداأمن زمالء العمل،  أن الشعور ابلطمأنينة النفسية  الباحثويرى 
ارتفع تبعاً لذلك مستوى الطمأنينة النفسية ولعل هذا ما بينته   كان مستوى الرضا عن البيئة عايل  والرؤساء واإلداريني، فكلما

اليت  فالفرد الذي يشعر ابألمن واإلشباع يف بيئته االجتماعية املباشرة  الدراسة احلالية اليت أوجدت فروق وفقًا جلهة العمل،
يعمل فيها تزيد درجة رضاه عن هذه البيئة ومن مث أمنه وطمأنينته النفسية. خالف عندما يكون هناك ضغط عليه يف العمل  

الشعور بعدم الطمأنينة وهذا ما  ويف استخدام احلاسب اآليل أثناء الدوام وبشكل مستمر ومفرط فإن هذا يولد لدى الفرد 
( إىل أن استخدام االنرتنت املفرط وما يصاحبها من ضغوط يؤدي إىل اخنفاض الطمأنينة  2010أشارت اليه دراسة إبراهيم )

 النفسية. 
نظر الباحث كذلك أن الطمأنينة النفسية ترتبط بشعور الفرد بكفاءته وثقته بنفسه يف أي جمال يعمل به   وجهةومن 

لنظر عن نوع الوظيفة نفسها؛ ألن القناعة إبشباع القدر الكايف من احلاجات العضوية والنفسية املختلفة والتحرر من  بغض ا 
االضطراابت النفسية وحتقيق التوافق مع الذات هذا بدوره كفيل بتحقيق الطمأنينة النفسية، ألن الطمأنينة النفسية هلا عالقة  

 ية بقدر أكرب من مسمى وظيفته. تربط أمن الفرد النفسي وصحته النفس
ويف هذا االجتاه تشري النظرية اإلنسانية ملاسلو أن الطمأنينة النفسية هي شعور الفرد بتقبل اآلخرين له وحبهما له،  
وإحساس الفرد ابالنتماء للجماعة وأبن له مكااًن يف اجلماعة، والشعور ابلسالمة وندرة الشعور ابخلطر؛ مما جيعل عامل النوع  

كرًا أم أنثى( ال أثر له )ولعل هذا ما أشارت إليه النتائج احلالية( فالرجل واملرأة لديهما مكانة يف اجملتمع، فالطمأنينة من  )ذ 
االجتماعي لكل فرد من أفراد اجملتمع، وهذا مما أدى لعدم وجود فروق بني   األمن النفسيوجهة نظر الباحث هي جذر 

 . النوعني يف درجة الطمأنينة النفسية 
عدم وجود فروق يف متغريات احلالة  اليت بينت  ( ٢٠٠٩) دراسة الدلبحي واتفقت النتائج احلالية مع نتائج   

 . االجتماعية واملستوى التعليمي 
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 التوصيات: 
ومن تيْلَك  تعزيز الطمأنينة النفسية لدى العاملني يف مراكز التأهيل، ببعض التوصيات الَّيتي ميكن أن تسهم يفي  البحث خرج 

 التوصيات ما يلي: 
العمل على إشباع االحتياجات املعنوية واملادية ابلتساوي يف بيئة العمل إذ بينت نتائج الدراسة وجود فروق يف درجة   .1

 الطمأنينة النفسية يعزى ملتغري بيئة العمل.  
يف مراكز التأهيل يف مواصلة دراساهتم العليا، إذ بينت نتائج الدراسة وجود فروق يف درجة  ااتحة الفرصة للعاملني  .2

 الطمأنينة النفسية يعزى ملتغري املؤهل العلمي. 
 غرس روح التعاون يف بيئات العمل املختلفة ملا هلا من أثر يف رفع درجة الطمأنينة النفسية.   .3
يل وفقاً لتخصص العاملني، إذ بينت نتائج الدراسة احلالية وجود فروق يف  العمل على عدم شغل الوظائف يف مراكز التأه .4

 التخصص. درجة الطمأنينة النفسية وفقاً ملتغري  
العمل على تعزيز الشعور ابلطمأنينة النفسية اليت يتمتع ُبا العاملون يف مراكز التأهيل الشامل من خالل التعرف على   .5

 إشباعها. احتياجاهتم والعمل على  
خاصة من خالل عقد   الشامل بصفةإبراز أمهية الطمأنينة النفسية يف حياة الفرد بصفة عامة والعاملني يف مراكز التأهيل  .6

 الندوات مع املتخصصني يف هذا اجملال. 
 املقرتحات: 

 جتريبية. تقييم الطمأنينة النفسية لدى العاملني يف مراكز التأهيل الشامل من خالل برامج خمتصة على عينة  .1
 إجراء دراسة ملعرفة العالقة بني الطمأنينة النفسية والصحة النفسية.  .2
 إجراء دراسة ملعرفة العالقة بني الطمأنينة النفسية ودور األسرة يف االرتقاء ُبا.  .3

 قائمة املراجع  
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ادمان االنرتنت وعالقته ابلوحدة النفسية والطمأنينة النفسية لدى طالب وطالبات   .(2010ابراهيم. )الشافعي  إبراهيم،
كلية الرتبية    ، جملةالنفسيةجملة الدراسات  ،الدميوغرافية جامعة امللك خالد ابلسعودية على ضوء بعض املتغريات 
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