
  وزارة التعلين العايل و البحث العلوي

 كليت الرتبيت  –جاهعت القادسيت 

  قسن العلوم الرتبويت والنفسيت

 

         سلوك المخاطرة وعالقته بالحذود العقليت البينيت 

 لذى طلبت الجامعت

 رسالت مقذمت

كليت التربيت جامعت القادسيت وهً جزء من متطلباث نيل  عمادةإلى 

 فً علم النفس التربىي آدابشهادة ماجستير 

 الطالبتقبل من 

 زهراء ياسر حسين                        

 

 شراف ِإ                                          

 األستار الذكتور                             

  ّيالخساِعصَكر جابر  علّي                        

 

 

 

 م 1038                                                               ـه3419



 
  

 
    ُةكَهلُلتَّٲى لَم إِيكُيدِأَىا بِلقُوَ ال َ ت ِ 

 

       

 
 سورة البقرة                                 

 (591اآلية )                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املقوم العلمي إقرار

:)سلوك المخاطرة وعالقته بالحذود العقليت البينيت لذى أشٓد إَٙ لد لسأد ْرِ انسظبنخ انًٕظٕيخ ثـ      

ٗ  )زهررا  ااسرر ينري  (    خٓب انغبنجي زانزيٙ ليدي   طلبت الجامعت( عبيؼيخ انمبسظيٛخ      - كهٛيخ انزسثٛيخ   يغهيط  إني

ٔعسٖ رمًٕٚٓب يٍ لجهٙ   ٔليد  يبععزٛس آساة فٙ ػهى انُفط انزسثٕ٘    شٓبسحْٔٙ عصء يٍ يزغهجبد َٛم 

 ٔعدرٓب ظهًٛخ يٍ انُبؽٛخ انؼهًٛخ ٔرسشؼ نهًُبلشخ .
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 متنان     إِ  شكر و                                    
 

حمدّا وشكرّا هلل عز وجل الذي وفقني في إتمام ىذه الرسالة والذي بنعمو تتم الصالحات والصالة والسالم          
 وسمم. لوآشرف المرسمين سيدنا محمد صمى اهلل عميو و أعمى 

عرفانًا بالفضل ألىل العمم, أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة القادسية إدارًة وأساتذًة وعاممين عمى تسييل طريقنا 
 )األستاذ الدكتور عمي  لمعمم . ويطيب لمباحثة أن تتقدم بوافر الشكر والتقدير وخالص الوفاء وجميل العرفان إلى 

رشادات قيموٌ ( المشرف عمى ىذه اي  صَكر جابر الخزاع   , ومتابعة لرسالة , لما قدمو من توجييات عممية سديدة وا 
 طوال مراحل إعداد البحث , مما كان لو األثر البالغ في إنجاز ىذا البحث .مستمرة وصبر 

عبد العزيز  الدكتور )األستاذى أعضــــــاء الحمقـــــــــة الدراسية كـــــل من ــــــــــــــــــإلمتناني وري وتقديري ـــــــــــــــــــوشك       
ى ــــــــــــــــــــدواعي سروري أن أتقدم بالشكر إلومن  باس رمضان الجبوري(ع حيدر الموسوي(، و)األستاذ الدكتور

أساتذة والى  ,(المساعد الدكتور محسن طاهر مسمم األستاذ ) ةـــــــــوم التربوية والنفسيـــــــــــــــــــالسيد رئيس قسم العم
مساعد محمد جاسم األستاذ ال)بالذكر خّص أي من مساعدة وتشجيع إلكمال الدراسة و ــــــــــــكافة لما قدموه ل القسم
دام )األستاذ المساعد ارتقاء يحيى حافظ ( والمدرس )ص(، واالستاذ المساعد الدكتور خالد أبو جاسمو) (جفات

 عباس( و)االستاذ مساعد دكتور عمي رحيم الزبيدي( و )االستاذ حسن صبار ( . حسين
وأقدم شكري كري إلى السادة الخبراء الذين قدموا مالحظاتيم القيمة التي أسيمت في تطوير أداتي البحث وش        

 البحث .  ِإجراءاتالى طمبة جامعة القادسية ممِّن تحمموا عناء 
دم شكري عمى الرغم من أن كممات الشكر تعجز أن توفييم حقيم إلى أشخاص ساندوني قّ ومن الوفاء أن أ        

(  عمي حمدان كافياالخ ) واخص بالذكر وكان ليم الفضل الكبير في اكمال دراسة الماجستيرمدة البحث , والط
)بيداء و )نهمة عبد الهادي مسير(ي : واقدم شكري الى زميالت, () زينب صالح ثامر, وزوجتو الزميمة العزيزة 

؛ لتعاونين معي  في إنجاز الكثير من متعمقات ىذا البحث وَأشكر جميع العاممين في المكتبة المركزية صالح ( 
لجامعة القادسية  ومكتبة كمية التربية في جامعة القادسية لمساعدتيم في توفير المصادر العممية لمبحث , واقدم 

 شعبة االحصاء الجامعي في رئاسة جامعة القادسية لتعاونيم معي .                                                      شكري الى منتسبي 

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىزهراءى                                                                                                               
 
 
 
 
 
 



  املستخلص                                     
 "لدى طمبة الجامعة" سموك المخاطرة وعالقتو بالحدود العقمية البينية 

 : لىييدف ىذا البحث التعرف ا
 طمبة الجامعة . ىسموك المخاطرة لد -ٔ
ص صاناث( والتخ ,وفق متغيرات النوع )ذكورعمى طمبة الجامعة  الفروق في سموك المخاطرة لد -ٕ

 رابع( ., والصف )ثاني, نساني( إ ,)عممي
 الحدود العقمية البينية لدى طمبة الجامعة . -ٖ
 ,اناث( ,وفق متغيرات النوع )ذكورعمى طمبة الجامعة  الفروق في الحدود العقمية البينية لد -ٗ

 رابع (.,والصف )ثاني  ,نساني(إ ,والتخصص )عممي
 . طمبة الجامعة العالقة االرتباطية بين سموك المخاطرة والحدود العقمية البينية لد -٘
طمبة الجامعة اعتمادًا عمى نظرية  ىداف البحث قامت الباحثة ببناء مقياس سموك المخاطرة لدأولتحقيق  

 ( و)جية المخاطرنموذج في مواتكون من مجالين تمثال في )تقميد األ اذ ( ,Bandura 1997 )باندورا 
( فقرة في صيغتو النيائية بعد التحقق من الخصائص ٓٗالمجازفة في مواجية التحديات ( والمكون من )

ما الثبات فقد تم االستدالل عميو أالصدق الظاىري , وصدق البناء,  لو ستخرجالسايكومترية لممقياس , اذ 
 -كيودرمعادلة  عمى عتماد, وتحميل التباين باآل(ٖٛ,ٓاذ بمغ ) اعادة االختبار -بطريقة اختبار
( لدى طمبة ٕٕٔٓ)العباس , ـ؛ وتبني مقياس الحدود العقمية البينية ل( ٗٛ,ٓوالبالغ ) ٕٓريتشاردسون 

( , الذي تكون من اثنا Hartmann,1998)ىارتمان ـعمى نظرية الحدود العقمية البينية لعتمادًا الجامعة 
بين ( ,)الدقيقو  المحدد ,و  االنيق, ( ,)مزجةاألو المشاعر,  و األفكار,عشر مجااًل متمثمة في )

الرأي في  ( ,)الخبرات غير االعتيادية (,)الممبسو  الخطوط ,و   الحافات,) (,التحسسية(,)االشخاص
الرأي في  ( ,)والجماعات واالمم , الرأي في الشعوب ,) (,الرأي في الجمال والحقيقة,) (خريناالطفال واآل

 ( ٕ٘و المؤسسات( ,)الطفولة, و المراىقة, والرشد( , )النوم , واألحالم , واليقظة( المكون من ) العالقات
ستخرج لو الصدق الظاىري فقرة بصيغتو النيائية بعد التحقق من الخصائص السايكومترية لممقياس ِإْذ 

(, ٓٛ,ٓاعادة االختبار ِإْذ بمغ ) -ىما: اختباروالمنطقي اما  الثبات , فقد تم االستدالل عميو بطريقتين 
 ( .٫ٖٛٓوتحميل التباين باالعتماد عمى معادلة الفا كرونباخ والذي بمغ )

( طالب وطالبة من طمبة الصفوف الثانية والرابعة من كميات ٓٓٗقتصر البحث عمى عينة بمغت )و
ختيارىم بالطريقة الطبقية , تم  م لمدراسة الصباحيةٕٚٔٓ -ٕٙٔٓجامعة القادسية لمعام الدراسي 

ستكمال إعداد أداتي البحث طبق عمى عينة البحث النيائية بأسموب التوزيع المتناسب , وبعد  العشوائية ,



( في معالجة البيانات , وتوصل البحث SPSSوقد تم االستعانة بالحقيبة االحصائية لمعموم االجتماعية ) ,
 تية :الى النتائج اآل

 .دال إحصائياً  طمبة الجامعة لدييم سموك مخاطرة نَ إ -ٔ
, تبعًا لمتغير النوع )ذكورلدى طمبة الجامعة فروق ذات داللة احصائية في سموك المخاطرة ىناك  -ٕ

عند باتجاه الصف )الثاني( رابع( ,  )ثاني, كما توجد فروق تبعًا لمتغير الصف  (الذكور) باتجاهاناث( 
تبعًا لمتغير التخصص في سموك المخاطرة فروق ذات داللة احصائية   توجد, وال (ٓ ٫ٓ٘) داللة مستوى
 .نساني( , إ)عممي

 طمبة الجامعة لدييم حدود عقمية بينية سميكة.إن َ  -ٖ
النوع ة لدى طمبة الجامعة تبعًا لمتغير ىناك فروق ذات داللة احصائية في الحدود العقمية البيني -ٗ

احصائية في الحدود فروق ذات داللة  ( وال توجد٘ٓ,ٓعند مستوى داللة )الذكور )ذكور, اناث( باتجاه 
, لمتغير التخصص )عممي كما ال توجد فروق تبعاً  رابع ( ,, لمتغير الصف )ثاني تبعاً  العقمية البينية

 .نساني( إ
لبينية لدى طمبة َأتضح ِإَن العالقة ارتباطية سمبية ودالة احصائيًا بين سموك المخاطرة والحدود العقمية ا -٘

الجامعة , أي كمما ارتفعت درجة المستجيب عن سموك المخاطرة انخفضت  درجتو في الحدود العقمية 
 البينية السميكة .

التنبؤ بالعالقة االرتباطية بين سموك المخاطرة والحدود العقمية البينية لمعرفة نسبة اسيام المتغير  -ٙ
التنبؤ بالمتغير التابع )سموك المخاطرة( وقد بمغت قيمة معامل التحديد المستقل )الحدود العقمية البينية( في 

%( تقريبا من التباين يمكن ارجاعو لسموك المخاطرة , وعند استخدام تحميل االنحدار ٕ( اي ان )٫ٕٖٓٓ)
ة الخطي لمتعرف عمى عالقة سموك المخاطرة بالحدود العقمية البينية لنسبة التباين المفسر, ظير ان النسب

 ( .٫ٓ٘ٓ( وىي ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )٫ٙٗٙٔٓٔالفائية المحسوبة لنسبة التباين المفسر )
 وقد خمص البحث الى مجموعة من التوصيات والمقترحات .
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 كمة البحثمش

    المستويات وىي  كثر ما يشغل البنية المعرفية لمعالم عمى جميعأمن السموك االنساني         
   ومن االىتمامات البالغة ،عالمة فارقة في حياة االنسان عمى المستوى الشخصي واالجتماعي 

سباب محددة لو أمر صعب يحتاج الى بحث ذلك ان الوقوف عمى أ عممية حصر أسباب السموك ،
ير ، فيو حصيمة التفاعل بين عوامل داخمية وخارجية تحيط بالفرد وتتغير تبعًا لتغ ستقصاءٱو

 يع االفرادان ىذه العوامل ال تحدث السموك ذاتو لدى جمنتباه الزمان والمكان ومن الممفت لال
                                                         ( .ٕٔٔ: ٕٕٓٓلكيال،)ا

اد فر أثارىا عمى آتنعكس جتماعية و،  وقتصاديو ،ر بو المجتمع من ظروف سياسيةما يمّ و        
تسم قد تدفعيم لمقيام بسموكيات ت  جتماعية وثار نفسية آذلك المجتمع، حيث تظير عمييم 

: ٜٕٓٓ)كتمو،الكشف عن سموك المخاطرة لدى طمبة الجامعة ستدعى مر الذي األبالمخاطرة 
ونظرًا لما يتصف بو عصرنا الحالي من كثرة الصراعات والمشكالت والتغيرات المتزايدة ( . ٜٕٙ

سرة والذي قد يدفع الفرد لمقيام ي تؤدي الى القمق داخل الفرد واألفيذا يؤدي الى حدوث الضغوط الت
  .( ٛٔٗ: ٜٗٛٔمخاطرة )بمقيس و مرعي ،بسموك ال

                                                                                                                     
 ي يظير بسبب ما يواجو االنسان منمن السموك االنسان اً وسموك المخاطرة بوصفو نوع        

ختمف يختار بدياًل من بين بدائل متفاوتة ومتباينة في نسبة حدوثيا، وىي تموقف يتطمب منو ان 
ف وجاذبيتيا ىداالمخاطرة بقيمة األويتحدد الميل لسموك  من شخص آلخر ومن موقف آلخر
 . (McCall &Gregory،66:1975) النوع من السموك فاألىداف الكبيرة تعطي حافزًا قويًا ليذا

او التفوق او وأن الفرد في العصر الراىن يتوجو نحو الخطر مدفوعًا برغبتو في التممك        
يميمون لممجازفة وتصدي  فاألشخاص المخاطرون . (٘ٗٔ: ٖٕٓٓ)محمد ،  االستمتاع بالحياة

ستعدادًا كثر أنفسيم ، و أعمى  عتماداً ىدافيم وىم اكثر أحقيق جل تأالفرص من نتياز والمجيول 
يرغبون في التصدي لممجيول ،ويفضمون المواقف  شخاص الحذرين الذين الالقرارات من األ تخاذآل

 ( . ٕٔٔ: ٖٜٛٔشريف ،  وفة )أبو عالم والمأل
( أن سموك المخاطرة لو عالقة وثيقة بدافع McClellandوضحت دراسة )ماكيالند وأ       

االنجاز العالي، وذلك من خالل دراستو عمى خريجي الجامعة الذين حصموا عمى درجات عالية في 
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)عبد الخالق، اختاروا قبل تخرجيم ان يمتحقوا بمين تتميز بالمخاطرة  ِإذْ  نجاز ،الحاجة لإل
ٜٜٔٛ:ٕٜٗ. )  

وقد تكون ىنالك  جوانب ابعاد السموك ،إلظيار  لدراستو حثةتسعى البا سموك والمخاطرة        
ود العقمية البينية واحدة من عالقة رابطة بين سموك المخاطرة والحدود العقمية البينية ذلك أن الحد

تتسم باألحالم حالمة حياة سمات ابعاد الشخصية فيي تشير الى مستويات حياة الناس بين  أىمّ 
فمكل فرد  (.Hartmann، 222:1996)المركزفكار الصحو أخرى ضمن أو حالم اليقظة ، أو 
ويشير عمماء النفس الى إن  ،خرين تعاممو مع مثيرات الحياة ومع اآل لمحياة في دسموب محدّ أ

سموك  ينبثق من الطبيعة الف صفات الشخصية االنسانية تنعكس عمى سموك الفرد الذي يقوم بو ،
انواع ثالثة يمكن  حدأسموك المخاطرة يقع في  و ،ة العقمية البينيقائمة عمى الحدود االنسانية ال
واقعة المخاطرة الكاممة ( وىي و  المشاركة الجزئية في المخاطرةو )تجنب المخاطرة  :اجماليا في 

 نجابة عان نمخص مشكمة البحث الحالي باإلنفة الذكر. ويمكن ضمن مستويات حياة الناس اآل
 السؤال االتي :

النحيفة ( -سموك المخاطرة والحدود العقمية البينية )السميكة بين ت جاىياو العالقة االرتباطية ما قوة
 لدى طمبة الجامعة . 
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 أهمية البحث 

والحدود العقمية ، سموك المخاطرة  :وىما ْينِ ر ة البحث من خالل تناوليا لمتغي  تتضح اىمي      
حيث تعد ىذه الفئة من احدى  لجامعة ،وىي فئة طمبة ا، لدى فئة ميمة من فئات المجتمع البينية 

رساء االسس الحديثة، فئات المجتمع لالرتقاء بالمجتمع  اىم والمتطورة لنموه ،من خالل ما  ،وا 
نفسية،  ، وميارية ، ووطموحات ، ودوافع )عقمية، مواىب ، و  تمتمكو ىذه الشريحة من قدرات

ىمية في مجال أولما تمثمو الجامعة من  ،ىداف المراد بموغيانحو تحقيق األبدنية( وتوجيييا و 
و أىداف طويمة أوما تتضمنو من ، فراد وطموحاتيم والتنظيم لرغبات األ ،التربية والتعميم والتوجيو

والخمقية عداد الطمبة من مختمف الجوانب الجسمية إمد جميعيا تيدف في النياية الى قصيرة اال
)السيد  وتقدمو ئوير المجتمع وبناوالعقمية والثقافية واالجتماعية التي تصب جميعيا في تطو 

 ( .ٖٛٔ: ٜٜٓٔواخرون، 
يا يستطيع الفرد أن يحدد أىدافو وفي وىذه المرحمة ىي مرحمة تطمع الفرد نحو المستقبل ،      

وكل مجريات  مجتمع وعماده المتين ،ساسية لكل األفالشباب ىم الركيزة  ويسعى نحو تحقيقيا ،
ينعكس عمى سموكيم وأخالقياتيم  االحياة يمكن ان تؤثر بصورة أو بأخرى عمى حياتيم مم  

 .( ٕٗ: ٜٜ٘ٔنتماءاتيم )عمي ،وا
ساسيًا في سعي الفرد أويعد سموك المخاطرة عاماًل ميمًا في توجيو سموك الفرد ومكونًا        

ر بتحقيق ذاتو من خالل ما يحققو من أىداف وفي سعيو لتحقيق أسموب ، فالفرد يشع لتحقيق ذاتو
 ( .ٜٙ: ٕٕٓٓحيان المخاطرة )عبد الستار،ب في كثير من األمر يتطمّ فضل وىذا األأحياة 

 
فأنيا تحولو  من ثمّ و  تتضمن التحدي والمواجية ،فالمخاطر التي تواجو اإلنسان تصقمو ألنيا       

مكانياتو، فالمخاطرة ا ِ حداث بما يتناسب مع قدراتو و الى انسان يشكل األ حداثمن انسان تصنعو األ
 .  ( ٕٔٔ: ٜٜ٘ٔ)عبد الحميد،عياً عممية مستمرة طالما ىنالك إدراكًا وو 

دراك إكثر قدرة عمى أخرين و فراد اآلمع األنسجامًا نيم اكثر أشخاص المخاطرون بز األويمتا
  ( . Lightfoot،22:1989شخاص الحذرين )ذواتيم من األ  

عمم االجتماع :مثل  ، وأن االىتمام بموضوع المخاطرة أتى من فروع عممية متعددة       
وعمم النفس ، فعمم االجتماع واالنثروبولوجي فقد أظيرا بأن  وعمم الجغرافية ، ، واالنثروبولوجي

فقد  ،ا عمم الجغرافيةإدراك وقبول المخاطرة لو جذور تمتد إلى العوامل االجتماعية والحضارية  أم
بفيم السموك االنساني من خالل مواجو المخاطر الطبيعية، أما البحوث النفسية في إدراك ىتم 
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القـرار، والتي مكنت خاذ ت  وعمميات  فقد ركزت عمى تقدير االحتمالية، وتقدير المنفعة ،، المخاطرة 
 . (Slovic، 1987: 281) ةاألفراد من مواجيـة الحـوادث غير المؤكد

تفسر نسبة  ووالعوامل الشخصية ليا تأثير واضح عمى سموك المخاطرة ،ذلك ان العوامل الموقفي 
 نفسياكبيرة من التباين فاألفراد يختمفون فيما بينيم في سموك المخاطرة في المواقف 

                                                    (136 :1967،  Kogan & Wallach) . 
الخصائص الشخصية لمفرد وحدىا ال تؤدي الدور الفعال في مستوى المخاطرة، بل أن و        

القرار ومدى خاذ ت  دراكو، تؤدي دورًا ميمًا في عممية ا  ، وقيمو، و جاىاتوتّ وحاجات الفرد ودوافعو، 
 ( .ٖٗ:  ٜٜٗٔلممخاطـرة )صخي ،حتمـاالت ما تتضمنو من 

وقد تكون سمبية ذات القيمة الكبيرة ىداف يندفع الفرد نحو األيجابية حيث إالمخاطرة قد تكون  
 (.ٕٛ: ٕٗٓٓ)فاضل، خرين د لمقيام بسموكيات تؤذي نفسو واآلحيث يندفع الفر 

من ىناك دافع لمحياة  أنو ليس ىناك معنى لمحياة ولن يكون (Carney،1975)أكد كارني قدو 
في حياة االنسان ومن دونيا يصبح الفرد حائرًا و حرج  ميمدون مخاطرة ، فالقيام بالمخاطرة جانب 

عرضة لمندم عمى الفرص ويجعمو  ،لحياةدي مصاعب اقرار يستطيع بو تح  خاذ ت  ال يستطيع 
  معتمدًا عمى حمول اآلخرين لمشكالتو الخاصةردده الضائعة بسبب خوفو و ت  

                                                                     (42:1975،Carney ).    
و لجوانب البيئة من ثقافة وقيم دراكا  يكشف عن البناء الداخمي لمفرد و  المخاطرة ىي موقف 
ان يتعامل رتضى سموب حياتو الذي أموقف الفرد من الحياة، كما يعكس حداث، وموقف يعكس أو 

 ( .ٕٙ:  ٜٜ٘ٔ،النعيميبو مع الحياة نفسيا )
ىم مكونات المخاطرة لما يحويو من معمومات تكشف عن أ  والموقف الذي يواجيو الفرد من        

  (.ٜٕ: ٜٜٛٔفرير ،) العواقب جراء ىذا القرار سواء كانت العواقب ايجابية او سمبية
لقرارات التي تتسم بالمخاطرة كما تؤثر الصحة النفسية لمفرد في قدرتة عمى اتخاذ ا       
شخاص الذين يعانون من الضغوط والتوترات النفسية واالكتئاب يفقدون الحيوية واالىتمام فاأل

 (.ٖٗٔ: ٖٕٓٓول واخرون،)زغ قراراتيمخاذ ت  بالحياة بالتالي يفقدون القدرة عمى 
ببناء نفسي منفرد وشخصية مثابرة وجرأة عمى االقدام حيث يضع المخاطر  الفرد يتميز       

يسعى و  . (ٛٗ: ٕٔٔٓ)الديري، بان احتماالت نجاحيا بسيطةنفسو في مواقف صعبة رغم معرفتو 
العالي عمى العكس من  و الموضوعات ذات المردودألمدخول في المجاالت الفرد المخاطر 
 ( .ٛٚ: ٜٜٙٔ)خميل ،  والموضوعات الذي يتجنب مثل ىذه المجاالت الشخص الحذر
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الفرد  إلى تقييم بالدرجة االساسإن المخاطرة تستند (  Kogan 1964 ،انكوج)ويؤكد       
اذا لم تُكْن موجودة أصاًل كاستعداد أو جزء من تركيبة الفرد الشخصية  لحدود تحممو لمنجاح والفشل

 في ذلك الموقف والتي تعتمد بشكل مباشر عمى تقويم الفرد الحتماالت النجاح والفشل في ذلك
                .(Kogan &Wallach , 1964: 3) الموقف 

ىذه  اطرة الفردية عند االتجاه نحو المخ احثون بالتركيز عمى دراسة المتغيراتالبىتم و       
 كاآلتي :( Hendricky 1991 ) المتغيرات قد صنفيا 

 و النوع .، ـ المتغيرات الديموغرافية مثل العمرٔ
 نجاز .والدافعية لإل ء ، ومركز السيطرة ،الذكا :ـ السمات الشخصية مثلٕ
العوامل التي تخص الشخص من خالل ما يممكو الفرد من الخبرة بخصوص ميمة معينة  ـٖ

Hendricky,  1991: 16) ) . 
ن اكثر ( الى ان االشخاص المخاطريKogan & Wallach،1964واشار كوجان وولش ) 

قراراتيم وان كثر قدرة ومرونة عمى اتخاذ أنفسيم من االشخاص الحذرين و أاستقاللية واعتمادًا عمى 
 ( . Wallach  &Kogan، 1964: 200قل قمقًا من الحذرين )أاالشخاص المخاطرين 

( عن وجود عالقة إيجابية بين التحصيل والمستوى العالي ٕٜٚٔوقد كشفت دراسة ) الخالدي ، 
طمبة  إلى أن( Goldman 1975كولدمان ،)وأشارت  ( .ٖٚ: ٕٜٚٔمن المخاطرة ) الخالدي ، 

 . Goldman , 1975 : 34)) بالمخاطرة   مياًل لمقيامأكثر الجامعة 
عند دراستيما لمعالقة بين المخاطرة وسمات  (Timothy & Lawernce,1976) أوجدو        

 اء ، وأذكي الشخصية أن األشخاص المخاطرين يوصفون بأنيم أشخاص مثابرين وواثقين في أنفسيم
 .  (Timothy & Lawernce, 1976 :4)خرين فراد اآلمع األومؤثرين في عالقاتيم 

إلى وجود عالقة إيجابية بين الثقة بالنفس  (Locnder & Herman, 1980)وأشارت دراسـة  
 . Locnder&Herman,1980 : 341)) وسموك المخاطرة 

حيث تؤدي خبرات الفرد  لمتغير العمر في مستوى المخاطرة وأظيرت بعض الدراسات وجود تأثير
 (Mattes, 1982)دراسة حيث لم تتوصل  ًا كبيرًا وفاعاًل في المخاطرة ،ونضجو االنفعالي دور 

أثبتت دراسة بينما  ( .Mattes، 259:1982) والمخاطرة وجود مثل تمك العالقة بين العمر الى
(Stern, 1988) وجود عالقة إيجابية بين العمر والمخاطرة (276:1988،Stern  . )     

: 65 -68)إيجابيـة بين اإلبداع والمجازفة  وجـود عالقة  (Thandani,1983)اظيرت دراسةكما  
1983،Thandani. ) 

 .  (ٙٚ: ٜٜٓٔفريد، ) االناثمخاطرة من  الذكور اكثر الطمبة ان (ٜٜٓٔفريد، ) وكشفت دراسة  



 
 

 
 

     ....التعريف بالبحث............................الفصل االول ...................................................................... 7

ر من درة عمى االستدعاء والتذكّ ( أن المخاطرين أكثر ق Bay & Brayanدراسة )وأكدت       
 ( .Brayan & Bay،1991: 10شخاص الحذرين )األ

المواقف التعميمية ختيار ( أن األشخاص المخاطرين أكثر قدرة عمى Alan،1993)النوأشارت 
 ( .Alan،:1993 8والثقافية الجيدة من األشخاص الحذرين )

إلى أن ىناك عالقة دالة موجبة بين أسموب  Billy, 1994)دراسة بيمي )كما توصمت       
 :60-37) المجازفين لدى طمبة الجامعة باتجاهو  الحذر وبين القدرات العقمية كالتفكير -المجازفة 
‚1994  Billy. )  و(1977أظير،Cray ) اطيين يقومون في دراستو أن األشخاص االنبس

في ذلك مع تفق ددًا وخوفًا وقد ترّ شخاص االنطوائيين الذين ىم أكثر ألبالمخاطرة أكثر من ا
 ( . ٖٙ: ٜٜ٘ٔوصف أيزنك لالنبساطييـن بأنيم أشخاص مغامـرون ويميمون لممخاطـرة ) عمي ، 

المتغيرات الديموغرافية  بينإيجابية الى وجود عالقة  (ٕٕٓٓالسحار،وتشير دراسة )        
 .( ٗٚ: ٕٕٓٓشارت الى وجود مخاطرة عالية لدى الشباب )السحار،أكما  ، والنفسية والمخاطرة

 بة( حيث تزداد بين الطمٖٓقل من )ان المخاطرة تزيد في سن األ (ٕ٘ٓٓ)وأظيرت دراسة درويش 
                                                                                                        ( .ٕٛٗ: ٕ٘ٓٓ)درويش، رنة مع االفراد االكبر منيم سناً عامًا مقا (ٕ٘ -ٕٓ)الجامعيين في سن

التي استيدفت التعرف عمى أثر  (Margo & Lourence, 2005)نتائج دراسة  اشارتو         
جماعة األقران أكثر  )دراسة تجريبية( أنلمخاطرة لدى المراىقين والبالغينجماعة االقران في سموك ا

 & Margo،2:2005) تأثيرًا في سموك المخاطرة لدى المراىقين منو لدى البالغين
Lourence  ).     

وجود عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة معنوية بين  (ٕٙٓٓ)المشمب، دراسة أظيرتو          
 . : د(ٕٙٓٓ)المشمب، طالب المرحمة االعدادية سموك المخاطرة ودافع االنجاز الدراسي لدى

( ان عينة البحث من طمبة الجامعة، تستعمل األسموب المعرفي ٕٛٓٓأكدت دراسة )عبد المجيد، و 
 ( .ٖٛٔ-ٖٚٔ: ٕٛٓٓلمجازفة )عبد المجيد،ببعده الحذر أكثر من األسموب المعرفي ببعده ا

( وجود عالقة ايجابية بين المخاطرة وفاعمية الذات  ٜٕٓٓواظيرت دراسة ) البموي ،         
  ( . ٘ٔ: ٜٕٓٓ)البموي، سياماً إِ االكثر امل العوالعوامل الخمسة الكبرى وكان عامل االنبساطية ىو 

( وجود عالقة ايجابية بين المخاطرة لدى العاطمين ٕٓٔٓكما ظيرت دراسة )الساعدي ،         
               . : ت(ٕٓٔٓالعمل وتدمير الذات )الساعدي،عن 
خاصة عندما  وم بو اإلنسان ، و تكتسب أىميتياعمل يق ي  من أ   يتجزأوالمخاطرة جزء ال          

ذ القرارات ، نيا تكون متعمقة في صمب عممية اتخاإِ زءًا من مينة اإلنسان ووظيفتو ،فتكون ج
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 تووسمبيا يجابياتواذلك العمل وتحمل الفرد لكل ذلك بأساليب تحسن بتكار ووتغيير نمط العمل 
 . (ٜٕٛ :ٕٕٓٓ)حمزة ،

وان العوامل الشخصية لمفرد ليا تأثير عمى سموكو ، فاألفراد يظيرون في نفس المواقف مستويات 
مختمفة من المخاطرة ، وىذا االختالف يعتمد عمى المتغيرات الشخصية لمفرد كالذكاء و األلفة 

، لكونيا بُعد ىام من أبعاد  حدود العقمية لمفرد أثر عمى سموك الفردوالمزاج والغطرسة ، وقد يكون لم
طريقة ميمة لوصف  Boundaries in the mindالحدود العقمية البينية ف الشخصية االنسانية 

يرىا من قة بين الحدود وغاالختالفات بين األشخاص وحاول الكثير من الباحثين التحقق من العال
باإلضافة الى  وغيرىا من أنماط الشخصية ، ، الشخصية العصابية:مثل  ،داء الشخصيةأجوانب 

ثبتت ىذه الدراسات نتائج مثمرة عندما كشفت النتائج أن الحدود أواالحالم ، و  ،العالقة بين الحدود
 (.Hartmann & Cary، 1993: 122) واحدة من أىم متغيرات الشخصية ىي
ل مرة من قبل ألو   ُعرف  Boundaries in the mindالعقمية البينية  الحدود مصطمحو      

 من الحدود:ويشير الى نوعين )أرنست ىارتمان( 
 درجة الترابط بين مختمف جوانب العقل . -ٔ
 درجة الترابط بين الذات والعالم الخارجي . -ٕ

الكثير ( الى ان العالم الذي نحيا فيو يحتوي عمى Hartmann 1991)ىارتمان ، واشار       
ود بين اأُلسر، حدالفراد، والحدود بين الدول، والحدود بين الجماعات، و من الحدود كالحدود بين األ

والحدود التي بين المراحل العمرية لمفرد التي تفصل بين مرحمة الطفولة والمراىقة والرشد،  والحدود
وحدود االدراك الحسي ، والحدود بين الوعي والالوعي  والمستقبل ،تفصل بين الماضي والحاضر 
حدود الو والحدود في وجيات النظر  وحدود النوم واالحالم واليقظة ، ، والحدود المتعمقة باليوية ،

بين االوقات فمكل فرد ىنالك وقت لمعب ، ووقت لمنوم ، كما يمكن لمفرد ان يقوم بأشياء مختمفة في 
فقد تكون سميكة نسبيًا أو صمبة من ىنالك فصل مطمق بين ىذه الحدود  ليسحيث قت واحد و 
حدود غير موجودة فعاًل بل كما ان ىذه الخرى أختراق من ناحية احية، ورقيقة نسبيًا او قابمة لالن

 ( . Hartmann،1991: 4انيا حدود افتراضية ) :يْ أ   ،ذىاننا فقطأىي في 
ت عديدة لوصف ىيكل العقل منذ بداية القرن العشرين، وكانكرة مب  وكانت ىنالك محاوالت        

مستويات الوعي والحمم،  :جل فيم الظواىر المتنوعة، مثلأنماذج ىذه اليياكل قد وضعت من 
 والتطور المعرفي ،واالضطرابات المنطقية .

يفصل بين ما عمى انو  ىمية )حدود االنا( والذي يمكن فيموأدب النفسي األ ناقش قدف        
قدمت مساىمات عديدة في وقت مبكر من نا العميا عمى وجو الخصوص ،كما األ و ،نااأل و ،اليو
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فرويد )اشار ِإْذ مراض النفسية، حالم واألاتباعو في محاوالتيم لشرح األو  (Freudفرويد )قبل 
Freud )والعقل  ، العقلجزاء مختمفة من أتكون من التفاعل بين في تفسيره لألحالم الى ان الحمم ي

دي وظيفة محددة وعن عمى وجو التحديد يتكون من مختمف النظم وكل نظام يؤ  )الجياز النفسي(او
ثم في نياية  فكار الى صورويات داخل الجياز النفسي تحول األفكار خالل المستطريق مرور األ

 (  Freud،1976: 245-241حالم )المطاف تحول الى األ
عند محاولتو لشرح  د في وقت الحق من حياتو المينيةالحدو (  Freud)وصف فرويد  كما      

التباين بين أنواع الشخصية ، كما ناقش فرويد مفيوم ) الحاجز( الذي يحمي الكائن الحي ضد 
ال يمكن  او نفاذيًا فأن العقل، المثير الضار أو غير المرغوب فيو ، فاذا كان ذلك الحاجز مكسورًا 

ان يؤدي الى اشكال مختمفة  وىذا يمكن تمك المثيرات متالمؤلمة ( التي ت ثاراتلو التعامل مع )األ
 ( . Freud،1967 :123مراض النفسية وخاصة القمع )من األ
من قبل شكال مختمفة منذ بداية القرن العشرين أالرغم من وصف الحدود في  عمى      

يا كانت نأال أ ( Hartmann  Heinz( وىاينز ىارتمان ) Jamesجيمس )و (  Freudفرويد)
 فقد  ، ( Hartmann Ernestىارتمان )رنست يعود ألف ،،اما الفضل االكبرفقط عمال نظرية أ

عميو طمق أالحظوه  ىو وزمالئو مقياسًا لقياس ما الحدود نظريًا وتجريبيًا وصمماىتم بدراسة 
                                                                                                    (. al،et ،Harrison،209:2005) )مقياس الحدود (

الحدود السميكة يكون  فالشخص ذو، يتراوح بين الحدود السميكة والنحيفة  مفيوم الحدود        
بين شياء االخرى ويستطيع ان يفصل واحد فقط ويتجاىل األ شيءحاد التركيز حيث يركز عمى 

، والشر  ،ويميز بين الخير ،والمستقبل ،والحاضر ،ويفصل بين الماضي ،والعالم الخارجي ،ذاتو
عمال واأل ،لمعمل في المجاالت التقنية ويميل ،م ىويتو الجنسية بشكل جيدويرس ،سودواالبيض واأل  

حدود  ذوخر فيو شخص اما الشخص في الطرف اآلالنظام والواقعية ، رية والقانون ويفضلالتجا
فكاره أد من المدخالت الحسية ويمزج بين نحيفة حيث يجد صعوبة في التركيز عمى جزء واح

بين  ويمزج ،الخارجي والعالم ،يفصل بين ذاتو وال ،حالم اليقظةأو ومشاعره وغارق في الخيال 
 ( al،et ،Kunzendorf ،128:1997) المستقبل و ،الماضي والحاضر

من الصراع من ( منطقيًا أن توسع مجال األنا الخالية Hartmannىارتمان )ستنتج د قِ و        
يؤدي  من ثم  ستقرار والصحة النفسية و ع المزيد من اآلالنفسية ويشجّ ابات ضطر اإلشأنو أن يقمل من 
 . ( Hartmann،1992:8والجوانب المنطقية داخل الشخص )، الى سماكة الحدود 

كيف أن الحدود تتصل بأبعاد عالقات الكائن والسموك  ونالباحث وفي السنوات األخيرة درس       
يجابي مع سمة القمق والتعمق إِ ن أن الحدود الرقيقة ترتبط بشكل وجد ىؤالء الباحثيِإْذ بين األفراد ، 
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ذلك جانب لى إواالنطواء ،  ،واألنانية، واالجتماعية  ،والتبعية الشخصيةغتراب واآلغير األمن 
ريحين في وصفوىم بأنيم محبوبين وم الحدود النحيفة ويالباحثون بمقابمة األشخاص ذقام عندما 

قات جديدة كما لتشكيل عال نفتاحاً اشارت النتائج بانيم يكونون أكثر  ِإذْ مقابالتيم ومنفتحين، 
االيجابية في المقابالت ولكنيم ربما اقل براعة في  بان لدييم القدرة عمى تشكيل العالقاتضح ت  

 (.al،et ،Schredl ،91 :2009الحفاظ عمى ىذه العالقات )
الذين ( التي أجريت عمى االشخاص  Hartmann،1984أشارت دراسة ىارتمان )و         

 أحالم يقظة مخيفة ، لدييم أيضاً يعانون من كوابيس متكررة ،أنيم أشخاص ذوو حدود نحيفة ، و 
: 171)احالم اليقظة قد خرجت عن السيطرة واصبحت مخيفة عمى نحو متزايد وان 

1984،Hartmann. )  
بين الحدود  عالقة إيجابية ( الى وجود McCrae،1994كما اشارت دراسة ماكراي )        

 (.McCrae، 1994: 39النحيفة واالنفتاح عمى الخبرة )العقمية البينية 
( بدراسة لقياس الحدود العقمية البينية وشممت الدراسة &Levin Cowen،1995) وقام        

نة ووجد ( س19–14( طالبًا وطالبة من المراىقين الذين تراوحت أعمارىم بين )182عينة بمغت )
وزيادة في  حالم ،األستدعاء الحدود النحيفة سجموا معدالت أعمى في  ذوالباحثين ان المراىقين 

ييم كما أنيم يشعرون باالنزعاج من أحالميم بمعدل أعمى من أولئك الذين لد تكرار الكوابيس ،
كانت المراىقات  لديين حدود  ِإذْ الى وجود فروق بين الجنسين  ونحدود سميكة كما توصل الباحث

 . ( &Levin Cowen، (1995:105 نحيفة بشكل ممحوظ اكثر من الذكور
( الى أن تردد تذكر الحمم يكون  لدى النساء al ،et ،Giambra ،1996وتشير دراسة )       

 (.al ،et  ،Giambra ،29:1996) بسبب ميمين لمحدود النحيفة أعمى  منو لدى  الرجال
حالم اليقظة تتعمق بالحدود أ( أن al،et ،Hartmann، 2001وتوصمت دراسة ىارتمان )       

يدًا أو حمم يقظة واحدًا ، ( طالب من الذين قدموا كل يوم حممًا جد 40فعند دراسة أحالم )   أيضاً 
الحدود السميكة ، ذو طالب ال أحالم ِمْن بة أكثر غرا   ذو الحدود النحيفة  طالبالحالم أكانت 

 .    ( al،et،Hartmann، 120:2001وكذلك الحال بالنسبة ألحالم اليقظة )
والمحيط  من سكان أسيافردًا  30( بدراسة لمقارنة أحالم al،et ، Tartz ،2009كما قام )       

حالم أوجدوا أن قد أسابيع و  4وربيين عمى مدى مريكيين األفردًا من األ 30حالم أاليادئ مع 
أكدوا قد و ،  ألوربيةحالم المجموعة اأكثر سمكًا بكثير من أمجموعة جزر أسيا والمحيط اليادئ 

 :22) سيويةماعي الشامل لمثقافات اآلتجتجاه األانعكاسًا لال بأن ىذا االختالف ىو
2009،al،et،Tartz . )                                            
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( الى وجود عالقة بين الحدود النحيفة وتكرار Auman& pietrowsky،2012كما توصل ) 
 حالم الغريبة النحيفة تكون ذات صمة بتجارب األ ووجدوا أيضًا ان الحدود لحمم ،استدعاء 

                                                   (89 :2012 ،Auman& pietrowsky . ) 
الى وجود عالقة بين الحدود العقمية البينية  (ٕٕٔٓ)العباس،توصمت دراسة  قدو         

لدييم حدود عقمية بينية  نة البحثالتشوه الجسمي، وان عيّ  ضطرابٱو  ،والشخصية االحتفاظية 
 :ح( .ٕٕٔٓ)العباس، نحيفة

                                                                         
 : األهمية النظرية

 تكمن أىمية ىذا البحث في توجيو االىتمام لدراسة سموك المخاطرة لدى طمبة الجامعة . -ٔ
ير ميم من المفاىيم الحديثة في عمم النفس ، وقد يكون لو تأث يعد مفيوم الحدود العقمية البينية -ٕ

ىمية زم الكشف عن ىذه األيستم ة خاصة ،، وطمبة الجامع عموماً األفراد وواضح في حياة كل 
ظيارىاو   .  ا 
كحمقة مكممة لمدراسات النفسية في مجال سموك ىذه الدراسة في الجانب النظري  يمستُ قد  -ٖ

 العقمية البينية .المخاطرة والحدود 
ه ىميتيا من خالل تناوليا لمرحمة التعميم الجامعي نظرًا لما تتمتع بو ىذأستمد ىذه الدراسة ت   -٘

 ستقباًل .حرجة في بناء الشخصية مُ  عدّ المرحمة من خصائص وسمات شخصية تُ 
 

 : األهمية التطبيقية
أىمية ىذه الفئة وتسعى لحل جراءات البحث الحالي بطمبة الجامعة وتعكس مدى إِ ُتعنى  -ٔ

التي قد تيدد  خالقيةنماط السموكية غير األب األجنّ م وت  يم لمتعمّ ما يزيد من دافعيتمشكالتيم ، م  
 مستقبميم .

تمتع بقدر ة عمى البيئة الجامعية ، تمكيف ةوموضوعي ةعممي عداد ادواتإِ ييتم ىذا البحث ب -ٕ
سموك المخاطرة والحدود مواضيع ذات أىمية لطمبة الجامعة ىي من الصدق والثبات ، في  عال  

 العقمية البينية .
في المجتمع في معرفة خصائص  ينوكذلك الميتم ينوالنفسي ينالتربوي ينفادة الباحثإ -ٖ

 وجيييم توجييًا سميمًا .يسيل التعامل معيم وت   من ثم  و الجامعي شخصيات الشباب 
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 : أهداف البحث
 الحالي التعرف الى :ييدف البحث 

 ٓسموك المخاطرة لدى طمبة الجامعة -ٔ
 ناث (، إِ وفق متغيرات النوع )ذكورعمى الجامعة  الفروق في سموك المخاطرة لدى طمبة -ٕ

 رابع (. ،والصف )ثاني،  نساني (إِ  ،والتخصص )عممي
 ٓالحدود العقمية البينية لدى طمبة الجامعة  -ٖ
اث ( ن، إِ وفق متغيرات النوع)ذكور عمى البينية لدى طمبة الجامعة الفروق في الحدود العقمية -ٗ

 رابع (. ، والصف )ثاني، نساني( إِ  ،والتخصص )عممي
 . العالقة االرتباطية بين سموك المخاطرة والحدود العقمية البينية لدى طمبة الجامعة-٘
 

 : حدود البحث
 - ٕٙٔٓلمعام الدراسي ) لمدراسة الصباحيةعمى طمبة جامعة القادسية الحالي سيقتصر البحث  

ناث ولمصفوف الثانية العممي واالنساني من الذكور واإلِ  من الكميات ذات التخصص( ٕٚٔٓ
 والرابعة 
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 حديد المصطمحات :ت
 -: عرفها   Behavior Riskاواًل : سموك المخاطرة  

و مسار فعل من بين عدة بدائل من شأن أ ،" اختيار بديل واحدCarney )،1975كارني ) -ٔ
                             عمى االطالق"                                          عندما ال يختار  أو سأوضع عواقب ذلك االختيار ان يترك الفرد في 

(5:1975،Carney) .  
نموذج في مواجية " سموك متعمم من خالل تقميد األ (Bandura، 1977باندورا ) -ٕ

ساس الخبرات أالقيمة المتوقعة ،المبنية عمى ختيار والمجازفة في  والمخاطر ،، الصعوبات 
 ( . Bandura، 1977: 53)"والمثيرات الالحقة  والعمميات المعرفية الحاضرة ، السابقة ،

حتمال و،  وسوء حظّ  ، وخسارة ، " احتمال عواقب سيئة (Barcalely،1980 اليميبارك) -ٖ
 و القيام بعمل معين أختيار الفرص نتيجة غتنام و والخسارة والمغامرة ،، التعرض لألذى الجسمي 

 (6 :1980 ،Barcalely . ) 
كيدة بالنتائج الفرد لممعرفة األمتالك " نشاط يتصف بعدم  (Jenkins،1984 جينكنز) -ٗ

عمل ما من مجموعة ختيار آلي الى عواقب غير محمودة لو نتيجة المتوقعة التي من شأنيا ان تؤد  
 ( .Jenkins، 45:1984اختيارات " )

المخاطر والجرأة في التنفيذ قتحام ونشاط يتسم في مواجية التحديات " (6002،المشمب) -٘
 . (ٜ: ٕٙٓٓ)المشمب، "التعرض لألذى وأاحتماالت الخسارة باآلعتبار ذ خواأل، واغتنام الفرص 

 :  التعريف النظري
 ( . Bandura, 1977وقد تبنت الباحثة ) التعريف النظري لباندورا 

 ن مواقفابتو عجإِ تي يحصل عمييا المستجيب من خالل : الدرجة الكمية الجرائيالتعريف اإل
 عد في البحث الحالي .مقياس سموك المخاطرة المُ 

 mind Boundaries in theثانيًا : الحدود العقمية البينية 
( بأنيا : أحدى أىم أبعاد الشخصية ، وىي متغير خطي ،  Hartmann، 1998عرفيا )ىارتمان 

، والحدود النحيفة التي نفصاليما وتمتاز بتمايز األفكار والمشاعر يتراوح بين الحدود السميكة التي 
                                                       والميل الى التخيل واألحالم ، والمدركات  ،و االندماج بين األفكار والمشاعر، تمتاز بالميوعة 

(221-222 :1998 ،Hartmann ) . 
كونيا قد تبنت نظرية لنظريًا  ( تعريفاً  Hartmann،1998 ىارتمان)وتبنت الباحثة تعريف 

 ىارتمان في الحدود العقمية البينية .
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 العقمية البينية :جرائي لمحدود أما التعريف اإل
قياس الحدود العقمية البينية م فقرات نع جابتوإِ المستجيب من عمييا ىو الدرجة الكمية التي يحصل 

 .تبنى في البحث الحالي المُ 
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دود العقمية والح، سيتـ في ىذا الفصؿ عرض اإلطر النظرية لكؿ مف متغيري سموؾ المخاطرة      
 البينية وكما يأتي :

 The concept of risk behavior  مفهىم سلىك املخاطرة
القرار بناًء عمى بيانات مستمدة اذ تخ  الكثير مف المواقؼ العممية في الحياة تتوجب عمى الفرد       

و غير أالبيانات غالبًا ما تكوف مشوىة  مف مصادر يمكف االعتماد عمييا الى حد ما ، غير اف ىذه
 (. 67: 3002)محمد،صحيحة ، بحيث يصعب عمى الفرد التأكد مف النتائج المترتبة مف اتخاذ القرار

   
و أمنيا يتعمؽ بالنواحي التعميمية ويختمؼ األفراد في إدراكيـ لمواقؼ الحياة ، سواء ما كاف       

 ف  إ  كما  لسموؾ المخاطرة تخاذىـو أتتبايف درجة ميميـ  ثـ  مف و المالية أو الصحية ، و أاالخبلقية ، 
إدراؾ األفراد يتأثر بعوامؿ  كثيرة سواء كانت عوامؿ بيئية موقفية ، كما يتأثر أيضًا بالعديد مف جوانب 

 ( .54: 9191،حسف ) المعرفية والشخصية لمفرد
  

ألنيا عممية تقدير االحتماالت ، فالشخص يتخذ في المقاـ األو ؿ ىي عممية ادراكية   ةالمخاطر        
درؾ ومف المعروؼ اف ىناؾ عوامؿ ذاتية تتدخؿ في إدراؾ الفرد، فالفرد لديو بناء مف ي   بعًا لماقراراتو ت  

ويمتمؾ  واالتجاىات وىو نفسو نتاج لتنشئة اجتماعية معينة ، وخبرات سابقة ، ،والقيـ  ، المعتقدات
 ( .27: 9113)صفوت، ،عف غيره وبناًء نفسيًا منفرداً  سمات وخصائص شخصية تميزه

 
نواع مختمفة مف المخاطرة ألكسب خبرات جديدة لذلؾ يقدـ عمى الفرد طواؿ حياتو يسعى  ف  ا   و         

دوف م ْف و يكتسب خبرة جديدة أف يتقف ميارة أفرد  ي  فبل يمكف أل   واالجتماعية ، ،والبدنية، الذىنية 
 (. 31 :9195العبد و مصطفى ، ف يقدـ عمى المخاطرة )أ

وىـ عمى قدر كبير مف  ، ال يعرفوف الخوؼ شخاصأىـ يسمكوف المخاطرة  شخاص الذيفواأل        
الكفاءة في التفكير ولدييـ القدرة عمى التصرؼ في المواقؼ الصعبة والمعقدة التي تتطمب اتخاذ 

 (.932: 3009قرارات صعبة )العدؿ،
د عاٍؿ ئعافسو في مواقؼ تتميز بانيا ذات والشخص المخاطر ىو الذي يقبؿ اف يضع ن        

وكبير بالرغـ مف اف احتماالت نجاحيا بسيطة وضعيفة، في حيف ال يقبؿ الدخوؿ في المجاالت 
 (.52: 3090)جابر، ت نجاحيا مضمونةوالموضوعات التي يكوف عائدىا قميؿ ميما كانت احتماال
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ىو مساىمة ارادية في السموكيات ( أف سموؾ المخاطرة Liewelly،2003ليولي ) ويرى       
المتضمنة درجة معينة مف الخطر، وأف األفراد ينتيجوف أحد ثبلثة أنواع مف سموؾ المخاطرة ، وىي 

 ما تسمى بالتوجو نحو الخطر وتتمثؿ في : 
 بتعاد عف األنشطة نتيجة لممخاطرة المتضمنة فييا.: ىي اف يميؿ األفراد لبل المخاطرة بتجن   -1
: ىي مشاركة األفراد في أنشطة تتميز بأخطار عالية بصورة  المخاطرة في الجزئية المشاركة -3

 جزئية ، نظرًا لؤلخطار الموجودة فييا.
لرغـ مف وجود عمى اية األفراد في انشطة ذات مخاطر عال يـ: ىي اف يس الكاممة المخاطرة -2

 . (Liewelly, 2003: 185)المخاطر فييا 
( إلى اف األفراد الذيف يميموف الى المخاطرة ، يتميزوف بأنيـ أفراد 9113الشرقاوي )ويشير       

المتميزة، أما األفراد مغامروف، ويقدموف عمى مواجية المواقؼ الجديدة ذات النتائج غير المتوقعة و 
كانت  نيـ ال يقبموف بسيولة التعرض لممواقؼ التي تحتاج  الى روح المغامرة حتى وأفإ  ف ، الحذروف
 . (994: 9113)الشرقاوي، ؤكدة نتائجيا م

 
 لنظرياث التي فسرث سلىك املخاطرةا

 :                   Theory Traits and Factorsنظرية السمات والعوامل  -1
مف اسة الفروؽ الفردية وقياسيا و والعوامؿ إلى عمـ النفس الفارؽ ، ودر  ترجع أصوؿ نظرية السمات

 . ( (Williamsonليامسوف ( وو Cattle) وكاتؿ ، (All port) النظرية البورتأىـ عمماء ىذه 
ينظر أصحاب ىذه النظرية لمشخصية االنسانية عمى أنيا نظاـ مف العوامؿ والسمات واالىتمامات و 
عمى أف السمات ىي التي مف  (All port) ، ويؤكد البورت االنفعاالت، و  االتجاىات، و والقدرات ، 

أو ، أو شجاعًا ، قمقًا  أو، أو كريمًا ،بخيبًل خبلليا يتـ التعبير عف سموؾ الفرد، فالسمة تصؼ الفرد 
، ولكي يكوف لديو االستعداد  لكف ليس بالضرورة أف يكوف كذلؾ دائماً  أو مخاطرًا ،، مغامرًا  

قؼ يمكف أف وىنا يمكف اإلشارة إلى أف ذلؾ المو ( 45: 9195ستجابة في موقؼ معيف )الزاروس، لئل
 .أو المغامرة ، المخاطرة مف  ءيْ يكوف موقفًا فيو ش  
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 ( السمات إلى :All portويصنؼ )البورت 
 :(Common Traits)السمات العامة -أ

اجتماعية وىي السمات التي يشترؾ فييا عدد كبير مف األفراد، يشتركوف بثقافة واحدة تنتج بتأثير قيـ 
 موحدة.

 :(Personal Traits)السمات الفردية  -ب
رده وتحدد طريقتو في ف تف  وىي السمات التي تميز الفرد عف غيره والتي تعبر ع       
ات الفردية وىنا يمكف اإلشارة عمى أف المخاطرة واحدة مف تمؾ السم  (Allport,1961:134)السموؾ

 (.355 :9192 التي يتمتع بيا الفرد)القذافي ،
وأف  رد المميز لو عف غيره مف األفراد،السمة بأنيا أسموب الف (Guilford)ؼ جميفورد عر  وي         

السمة ىي صفة الشخص التي تميز سموكو عف سموؾ غيره ، وتتميز بالثبات النسبي وىي ليست 
طرة فأنيا تكوف عابرة وتتضمف معيارًا اجتماعيًا، فحينما نطمؽ عمى شخص معيف سمة الجرأة أو المخا

  .(Guilford,1959: 6)سمة مميزة لو 
أف السمة لبنة أساسية في بناء شخصية الفرد، وأنيا تمثؿ جانبًا مف  (Cattell)وأكد كاتؿ        

او  ، او جسمية، يمكف إف تكوف سمة  معرفية  ة ، وليا ثبات نسبي،  وىذه السمةخصائص الشخصي
ومف ثـ اختزليا  ، سماء السماتأسـ مف أالؼ آربعة أضع كاتؿ السمات بقائمة تضـ و و انفعالية 

)فيمي ( عامبًل 97( اسمًا ثـ وضعيا في )24( اسمًا ثـ اختزليا بقائمة تضـ )969بقائمة تضـ )
 ( .76: 9166والقطاف ،
 الذكاء العاـ ضد الضعؼ العقمي،  و في )االجتماعية ضد االنعزاؿ،وتتمثؿ ىذه السمات        

االنبساط ضد االنطواء، و  السيطرة ضد الخضوع،و  لثبات االنفعالي ضد ضعؼ الثبات االنفعالي،وا
الواقعية ضد الروماتيكية،  و المخاطرة واإلقداـ ضد الحرص والخجؿ،و قوة األنا ضد ضعؼ األنا، و 
االكتفاء الذاتي ضد و  يؿ لمشعور باإلثـ،البساطة ضد نقد الذات، الثقة الكاممة بالنفس ضد المو 

عتبار الذات ضد ضعؼ اعتبار قوة  و سمة التحرر ضد المحافظة،و االعتماد عمى اآلخريف، 
  ( ، الواقعية ضد التخيؿ  الذات، قوة التوتر الدافعي ضد ضعؼ التوتر الدافعي، التبصر ضد السذاجة

 . (909: 9190)زىراف،                                                                       
ويمكف أف نستنتج أف المخاطرة مف وجية نظر كاتؿ أحد السمات الرئيسة، بؿ ىي السمة        

 السابعة مف السمات الستة عشر التي ذكرىا.
ف صفات السمة السابعة  ، ىي أف يتصؼ الشخص بالمغامرة اـ ضد الحرص() المخاطرة واإلقد وا 

قبؿ ويحظى بقبوؿ الجماعة ال ييتـ بأخطار المستيؿ لمقوة والثقة بالنفس كما أنو والمجازفة والنشاط والم
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 ،والجمود، ، ، والجبف  ،الدرجة المنخفضة تشير إلى أف الشخص يتصؼ بالخجؿ في حيف أف   ،
 عف نفسوواالنسحاب وأف الشخص مقتنع بما ىو عميو ويشعر باإلعاقة في التعبير ، والتردد 

 ( .  993: 9119،العبيدي)
( السمات الشخصية لؤلفراد المبتكريف فجعؿ سمة المخاطرة  Tiller, 1961وقد حدد ) تايمر        

التي أظيرت أف اإلبداع يرتبط  Torrance)مف بيف تمؾ السمات مؤيدًا في ذلؾ دراسة ) تورانس 
نس اف المخاطرة ونستدؿ مف رأي تورا . (79: 9191حسف، إيجابيًا باتجاىات األفراد نحو المخاطرة )

 فراد المبدعوف .سمة يتميز بيا األ
 Operantal Learning Theory (Skiner(نظرية التعمم اإلجرائي ) سكنر ( - 3

التعزيز ىو أساس التعمـ ، إذ أف ىذا المفيـو يتضمف معنى أف  ( Skinerيؤكد سكنر )        
أو تعميمو وأف التعزيز  ،أو تعديمة  ، الدافعية ويستخدـ مف أجؿ الحفاظ عمى السموؾ المكتسب

الخارجي ىو ليس األساس الوحيد لمتعمـ ، فالتعزيز غير المباشر ) الداخمي ( الذي يمثؿ الدافع 
 .  (Korman ,A.K, 1974:13)التعمـ  المعرفي ىو أيضًا أداة لتحقيؽ

 
أف خبرات الفرد عف نتائج السموؾ ىي التي تحدد تكرار أو عدـ ( Skiner)كما يؤكد سكنر         

تربط بيف  إلى العبلقة التي ( Skiner) سكنر وأشار في  المرات القادمة ، تكرار السموؾ
االستجابة والتعزيز، وىي عبلقة زمنية ألف معالجة نتائج االستجابة في االشراط اإلجرائي تتضمف 
استعماؿ التعزيز استعمااًل أساسيًا وأف يقترف تقديـ التعزيز بأداء الفرد لبلستجابة المرغوب فييا ، 

  .Witting)، 40:1981)ةينف التعزيز مشروطًا باستجابة معشراط اإلجػرائي عندما يكو دوث االوح
: 61)أف االستجابة اإلجرائية ال وجود ليا حتى يتـ عمؿ التعزيز ( Skinerكما يرى سكنر )

1938،Skiner. )                                                                     
يتحقؽ لو إشباع  أو االستجابة حتى إلى تكرار السموؾ الخطر تجوشخص يوعميو فأف ال       

شباع الحاجة يكوف بمثابة التعزيز لمسموؾ ، فمثبًل الشخص المخاطر  الحاجة أو تعود عميو نفعًا ، وا 
عمى الرغـ مف عدـ تكرار ربحو أثناء المعب اال أنو يستمر بالمخاطرة حتى يحقؽ الربح  في لعبة  ما ،

جو بعد محاوالت مخاطرة عديدة  قد تكوف الذي وىو بمثابة التعزيز، ومثاؿ آخر العال ـ يصؿ إلى نتائ
ؽ ىدفو وىو ما فاشمة ، إال  أنو ال يتوقؼ عف سموؾ المخاطرة والمجازفة ، حتى يتوصؿ إلى تحقي

 Partial)عمى التعزيز المتقطع  (Skiner)ويؤكد سكنر (20: 9117)احمد، يمثؿ التعزيز لو
reinforcement)  ومف بينيا السموكيات المخاطرة ( والذي يعتبر  توستمراريوالسموؾ في حدوث (
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وىو تعزيز يتعرض لو أغمػب الناس ، وىو يجعػؿ استمراريػة في كثر وجػودًا في الحياة اليومية األ
      (Continuous Reinforcementالتعزيز المستمر)ياة الواقعية مف فيو أكثر وجودًا في الحسموكيـ ،

                                                             (216:1990،al،et،Atkinson. ) 
التي المخاطرة مف بيف السموكيات  ف  أ   مف المنظريف الذيف أكدوا (Skiner)سكنر ف  أ  نجد مما تقدـ     

 السموؾ .جعمو يستمر عمى ممارسة ذلؾ ت ،يجني منيا الفرد تعزيزات إيجابية لسموكو
 :of Motivation and Needs yTheorنظرية الدوافع والحاجات  -2

حاجات  إلنجازنسانية تنمو عمى نحو ىرمي إف الدافعية اإل (Maslow)يفترض أبراىاـ ماسمو        
الحاجات حيث تقع   حدد بسبعة أنواع ت عمى شكؿ ىـر ي  ؼ الحاجان  ص  قد و  ذات مستوى مرتفع ،

 ، مع األخذفتقع  في قمة اليـر ، تحقيؽ الذاتقاعدة اليـر ، أما الحاجات الجمالية و الفسيولوجية في 
ىي فالحاجػات الفسيولوجية  ػربيا أو ب عدىا عف قاعدة اليـر أىمية الدوافع مف حيث ق بالحسباف

 ،(  Maslow،1970: 80-81)لمفرد كثر اىمية الحاجات األ
أف ينتيي مف إشباع الحاجة األدنى شبع حاجة معينة إال  بعد إف  اإلنساف ال يستطيع أف ي   إ ذْ       
 .  (Dicaprio,1976:143)   قمة اليـرالى وىكذا يستمر في إشباع حاجاتو صعودًا وصواًل ، منيا
 وتجنب إحباطيا وضرورة إشباعيا حاجات الفرد  ( عمى أىمية Maslowوقد أكد ماسمو)       

موضحًا أف  إحباط الحاجات األساسية  يولد الشذوذ لدى الفرد ، وأف إحباط الحاجة ىو العامؿ 
 (.315: 9192مؿ لمشخصية ) شمتز ، األساسي في النمو غير المتكا

لمقياـ بسموكيات  و ذا الشعور يدفععمى اشباع حاجاتو في انو غير قادرذا شعر الفرد بالحرماف و فا 
                                                             ( .45: 3004اعر،)الش تتسـ بالمخاطرة

( أف الناس يختمفوف في غاياتيـ وفي مستوى طموحيـ اختبلفًا كبيرًا  Maslowيرى ماسمو)كما        
مكانياتيـ الحقيقية ، وأف ىذا االالىذا االختبلؼ قد يتناسب أو  ختبلؼ  يتناسب مع مستوى قدراتيـ وا 

تطبلع مف غيرىـ، االس ب  فراد ، فالمستكشفوف يمتمكوف دافعية أكبر في ح  يعود لمدوافع المختمفة لؤل
مخاطرة أعمى مف دوافع  بأرواحيـ في ألعاب القفػز مف األماكف العالية لدييـ دافع ال ريفالمخاط ف  كما أ  

 ( .925: 9197)جبلؿ ،  اآلخريػف
( إلى أف الحافز أو الدافع  ىو ميؿ الفرد لتجنب الفشؿ  Atkinson, 1957) أتكنسوف ويشير       

(  Atkinsonتكنسوف أ ) ، أو قابمية الفرد عمى تقبؿ مشاعر اإلحباط كتبعات طبيعية لمفشؿ ، ووضع
         المغامرة ىي دالة مشتركة لكؿ مف  أو والذي أشار فيو الى أف المخاطرة)أنموذج لممخاطرة ( 

( لمحوافز أو الدوافع لدى  Value) القيمة  ( و Expectation( و ) التوقع  Motivationعية ) الداف
 الفرد والذي تأخذ فيو المخاطرة الشكؿ اآلتي : 



     
 

21 
 إطار نظري.................الثاني.............................................................................الفصل 

 

  القيمة× التوقع × المخاطرة = الدافع 
 : مثؿ ، عدْ كثر مف ب  أوفيو يشترؾ  والتداخؿ ، ويكوف الدافع عمى قدر كبير مف التعقيد        

                                (.69: 3090)الشويمي ، و الثقة بالنفس، والمثابرة ، لطموح او ، المخاطرة 
ف إ  ف الفشؿ كمما ازدادت عند الفرد فالمخاوؼ م ف  أيضًا أ  (  Atkinson)ويؤكد أتكنسوف         
نجاز والنجاح  في الميمة ب الفشؿ ، وتحقيؽ اإل  تجن  مف أجؿ  يزيدوف مف سموؾ المخاطرة ، األفراد

نب الفشؿ في أداء الميمات خاصًة عندما تج  ل وف لدييـ روح مخاطرة عالية التي يقوموف بيا ، وتك
 . (Atkinson,1966:6)تكوف فرص النجاح أكبر أو أقؿ 

نجاز ىو الرغبة أو الميؿ إلى القياـ ( أف إدراؾ الحاجة لئل Murray ,1938ويشير )موراي         
 . ((Murray, 1938: 164 قياـ بيا كمما استطاع الفرد ذلؾباألشياء بسرعة أو ال

يندرج ضمف الحاجة لمتفوؽ عندما قاـ  نجازلئل ( أف الحاجة أو الدافع Murrayيفترض موراي)و  
ـ الصعبة، والتنافس، والمجازفػة بتصميـ ترتيبو لمحاجات والذي أوضح فيو حاجة الفرد إلنجاز الميا

 ( . 62: 3090الشويمي ، ) اجػة تشترؾ في زيادة تحقيؽ الػذاتلمخاطرة وىذه الحوا
ف إشباع  وبناءً          عمى ذلؾ يمكف القوؿ أف نظريات دوافع الحاجات تؤكد عمى سموؾ المخاطرة وا 

نوعًا يتطمب قدير الذات وصواًل لتحقيؽ الذات الحاجات الفسيولوجية أو الحاجة لؤلمف أو الحاجة إلى ت
لى تبني وقد يتطمب األمر إالدوافع زادت معيا الحاجة الى االشباع زدادت تمؾ مف المخاطرة وكمما ا

 شباع تمؾ الحاجات .إل   لمخاطرةاسموؾ 
 :Expected Utility yTheorنظرية القيمة المتوقعة ) المعرفية (  -5

والحوادث الخارجية أو الداخمية عمى  ترى النظرية المعرفية أف األفراد ال يستجيبوف لممنبيات        
نما في ضوء نتائج العمميات المعرفية عمى مثؿ ىذه المنبيات  أو يجرونيا التي  نحو تمقائي ، وا 

 ( .35:  3005الحوادث ) قطامي ، 
وفسر أصحاب النظرية المعرفية عممية اتخاذ القرار، بأنيا سمسمة متماسكة مف األحداث التي       

الفرد عمى أساس خبرتو ، وتعممو السابقيف ،فالفرد عندما يواجو موقفًا يتطمب منو اختيار بديؿ يتوقعيا 
نو يتوجب عميو أف يستحضر المخططات العقمية المبنية عمى أساس الخبرة إ  عدة بدائؿ ، ف مف بيف
 . (Allen , 1979 :7) مألوفةالغير  متعامؿ مع المواقؼالسابقة ل

ختيار بديؿ عندما يتعرض إلى موقؼ يتطمب منو االفرد  بآختيارواىتمت نظرية القيمة المتوقعة       
(  عمى األىمية Becker, 1978 بيكرمى رأسيـ )ىذه النظرية وع د منظرومف بيف عدة بدائؿ ، ويؤك

الكبيرة لمقيمة المتوقعة في توجيو قرارات الفرد عند االختيار الذي يتطمب قدرًا مف المخاطرة 
(153:1978،Becker. ) 
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وتشير النظرية  الى أف القيمة المتوقعة تقـو عمى أساس ما يعرفو الفرد وما يؤمف بو لذا فيو        
. فيي تختمؼ مف شخص آلخر (Barcalely, 1980: 33-45)تقدير ذاتي خاص بكؿ فرد 

الى إف األشخاص يعتمدوف عمى التقديػر الذاتي عندما ( Jon Cohen, 1960جوف كوىيف وأشار)
فتؤثر الخبػرة السابقة عمى سموؾ الفرد وقراراتو المتخذة  ، ف فػرص الفػوز والنجػاح متساويةتكو 
(12:1975 ،Carney ) زاك( يروسك. ويؤكد Zagcorski  أف سموؾ االفراد الذي فيو مخاطرة ىو )

 (.27: 9114نتاج لتفاعؿ القيـ المتوقعة مع ميؿ الشخص لحب المغامرة )عمي، 
أو القيمة المتوقعة  ( تؤثر في زيادةTafreiskyتفرسكي ) حددىامحكات مف ال اف  نوعوىنالؾ       

  -:ىينقصانيا 
أكبر قدر ممكف مف المنفعة المتوقعة مستندًا الى محؾ الفائدة  : والذي يعني حصوؿ الفرد عمى  -9

 معياره الذاتي ليذه المنفعة أو الفائدة .
آليات معرفية نفسية لتحديد سموؾ الفرد  لىإ والذي يستند(  Psychological)المحؾ النفسي  -3

)جبلؿ الخاص بالمخاطرة وأف الميؿ باتجاه المخاطرة يتناسب تناسبًا طرديًا مع ازدياد القيمة المتوقعة 
 ،9194 :357. )      

الجانب المعرفي في الشخصية وجانب الخبرات السابقة  كف القوؿ أف ىذه النظرية أكدتيم وليذا      
البديؿ المحتمؿ أو المتوقع منو المنفعة والربحية ختيار وكذلؾ التقرير الذاتي لمفرد وكؿ ذلؾ يسيـ في 

الذاتية وأف مقدار المخاطرة معرفيًا تتناسب مع القيمة المتوقعة والفائدة الكبيرة في اختيار البديؿ األكثر 
 ي تحقيؽ الفائدة والمنفعة الذاتية .جاذبية ف

 :Social Learning Theoryنظرية التعمم االجتماعي )باندورا(  -5
، وتأثر ( Bandura All port)تعود نظرية التعمـ االجتماعي لمعالـ  الكندي البرت باندورا       
( وأفكاره  ، وقد أطمقت تسميات كثيرة عمى ىذه النظرية   Rotterبتجارب )روتر (Bandura)باندورا 

 . النمذجة بالمبلحظة ، والمحاكاة منيا التعمـ االجتماعي ، و
اف السموؾ االنساني سموؾ متعمـ مف خبلؿ مبلحظة سموؾ (  (Banduraيرى باندورا حيث       

الفرد )المبلحظ ( سوؼ يسعى اآلخريف، فعندما يبلحظ الفرد سموؾ معيف ويتـ تعزيز األنموذج فاف 
( أف اإلنساف  (Aristotleارسطوا  أي لو جذوره التاريخية، حيث يؤكدلتقميد السموؾ المعزز، وىذا الر 

ومف  كثر الكائنات الحية محاكاة،أىو مف  يتعمـ مف خبلؿ تقميده لآلخريف كما في قولو )أف اإلنساف
فتراض ويقـو التعمـ بالمبلحظة عمى أساس  (79: 3009خبلؿ المحاكاة يتعمـ أوؿ دروسو( )حسف، 

اآلخريف وىو يتأثر كثيرًا بسموؾ اجتماعي ال يستطيع العيش بمفرده مفاده ، أف اإلنساف كائف 
ؿ  خريف مف خبلمـ مف اآلنساف يستطيع أف يتع  أف اإل   :يْ وتصرفاتيـ أ  ، ومشاعرىـ ، تجاىاتيـ و
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( التعمـ Banduraعرؼ باندورا )وي   ( .333: 3000)أبو جادو،  وتقميدىـستجاباتيـ مبلحظة 
بلحظ نتيجة تغير فيو سموؾ الم  ي  ـ ( أنو )شكؿ مف أشكاؿ التعم  observation learningبالمبلحظة )

 األصدقاء أو المجازفيف أو المعمميف أوو والنماذج ربما تكوف الوالديف أنموذج األلمبلحظة سموؾ 
                                              ( .  Vasta & Marshal،2000 :40) شخصيات تمفازية(

 ىي:خطوات  أنيا تمر بأربعأكد  ألنموذجاسموكيات ل (Bandura) باندورا وخبلؿ مبلحظة     
 :(Attention)االنتباه  -1

ْف ( فالفرد ال يستطيع التعمـ مف األنموذج  في عممية ) النمذجة ىو العنصر الرئيس       دوف أف م 
ه لجوانب نما االنتبارؤية األنموذج ومبلحظة ما يفعمو وا يكوف منتبيًا لو، وليس المقصود باالنتباه ىنا

حيث يكتسب مف خبلليا الفرد معمومات ضرورية بدقة إدراكية كافية ألف  محددة مف سموؾ األنموذج
 حيحة تؤدي إلى نمذجة غير مناسبةص يؽ يؤدي الكتساب معمومات غيردق عدـ انتباه الفرد بشكؿ

                     ( . 997: 9192 ،القذافي )
 :(Retention)االحتفاظ  -2

األنموذج  شاىدخزف ما نو يإ  لذي كاف قد الحظو فر السموؾ الكي يكوف الفرد قادرًا عمى تذك        
كيات(أو لفظية )أوصاؼ كبلمية( وعندما يخزنيا بيذه يفعمو عمى ىيأة صور ذىنية )حركات لسمو 

أو لنشاط ا او الحركةتخراج سْ إلالوصؼ  ستعادة( الصورة أواتخيؿ )بعد ذلؾ  الطريقة يصبح بإمكانو
 ( . Moore،1997 :2) الفعؿ وتطبيقو في سموكنا الخاص

 :(Production)اإلنتاج )األداء الحركي المنمذج(  -3
لبًا ما يفتقر ويقصد بو  ترجمة التمثيؿ الرمزي )داخميًا( إلى أداء حركي فعمي وىذا األداء غا      

مف أداء الحركات وتسم ـ  بؿ ال بد   ،فالمبلحظة ال تكفي وحدىا لبموغ أداء ماىر ،لمميارة والمرونة 
 (.505: 9192شمتز،التغذية الراجعة مف أجؿ تصحيحيا ليتـ تعديؿ السموؾ وصقمو )

 :(Motivation)الدافعية  -4
( فعندما  البد مف وجود دوافع كافية حتى يكوف الفرد قادرًا عمى القياـ بأداء )سموؾ األنموذج     

( كما تؤثر ىذه 79: 9199 ،صالح بسرعة إلى فعؿ أداء )( تترجـ ف)النمذجةإ  تتوفر ىذه الدوافع ف
ة مف خبلؿ الثواب أو العقاب، ر، وتأتي الدافعيالدوافع أيضًا في عمميات االنتباه واالحتفاظ والتذك  

لممبلمح المناسبة   انو لتعمـ سموؾ ما البد اف ينتبو الفرد المبلحظ(  Banduraباندورا )  ويرى
في  سترجاعياإلدوات المبلحظة عمى شكؿ رموز أيقـو باالحتفاظ ب )االنتباه( وافلبلنموذج 
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لحركي( التعميمات المحفوظة )االداء االستعادة مستقبؿ)االحتفاظ( واف يكوف لديو القدرات البلزمة ال
  (.17: 9110داء سموؾ االنموذج )العبيدي ،وينبغي اف يتوفر الحافز إل

المغامرة أو  ـ سموؾ المخاطرة أوتعم  حتمالية  ميمًا في  كما يؤدي التعزيز أو العقاب دوراً        
ية المبلحظة العديد مف الدوافع اإلنسانية ىي دوافع  مكتسبة مف خبلؿ عمم ف  أل   ؛ المجازفة أو عدمو

يضع األفراد أىدافًا محددة ويسعوف  حيثنتيجة لوجوده ضمف الجماعة  ثرأتي سموؾ الفردف،  والتقميد
ثـ تثار لدييـ الدافعية والحماس  مف أجؿ الحكـ عمى ىذه األىداؼلتحقيقيا كما يضعوف معايير 

 .  (50: 3002،الجباليير)المعايجازفة ويكثفوف الجيود لتحقيؽ تمؾ والم
نتائج التقميد المترتبة يتوقؼ اكتساب الشخص وتأديتو لمسموؾ بشكؿ مباشر عمى توقعاتو مف و        

 (.37: 9117)عبد القادر،  نت ىذه النتائج سمبية أو إيجابيةعمى سموؾ األنموذج سواء كا
أف تشكيؿ سموؾ الفرد يعمؿ عمى تحميؿ وتقييـ ثبلثة متغيرات ذات العبلقة  تؤكد النظرية       

 -بسموكو وىي:
 السموؾ .المثيرات السابقة : ىي كؿ ما يحدث  مف أحداث تسبؽ  -أ

 ر بو.أو يفك  ، أو يشعر بو  ، العمميات المعرفية : وىي ما يدركو الفرد -ب
 . (16: 9115يحدث بعد ذلؾ )صبري،  ما أيْ  ؛المثيرات البلحقة  -جػ
 

  Boundaries in the mind (1991 )ثانيًا : احلذود العقليت البينيت 
رنست ىارتماف بينية الطبيب النفسي األمريكي ) إأوؿ مف أشار الى مصطمح الحدود العقمية ال      

Ernest Hartmann( . 9119والذي نشر في عاـ ) نفسو العنواف  ( في كتابو الذي يحمؿ 
أغمب األفكار مف خبلؿ ستسقى وثـ تطورت فكرة الكتاب ببطء خبلؿ السنوات البلحقة ،       

كانت تجرى مع مجموعة مف ، ومف المقاءات الشيرية التي ختبارىا الدراسات التي أجريت مف أجؿ 
أو  Boundary Investigatorsالحدود  محققو يسمييا(  Hartmannىارتماف )كاف التي  الناس

 Bobعماؿ بوب ىاريسوف )بأ Hartmannتأثرت أفكار ىارتماف و  Boundary Bunchثمة الحدود 
Harrison الحكمة  :أيْ  ،حساساً  عامًا  باألشياءا  احصائية ، و متمؾ خبرات سريرية و ( حيث كاف ي (

ديدر )كؿ مف وجو و ،  Bob Kenzendouf )بوب كنزند ورؼ )( ، كما تأثرت أفكاره أيضاً بأعماؿ 
(  Hartmann ىارتماف)لى نقدًا بناًء ا (Frank Galvinوفرانؾ كالفف )، (  Deidre Barretبارت 

 Bessel vanبسؿ فاف در كولؾ )الحدود ومف خبلؿ دراساتو العديدة مع  انةستبساعده عمى صقؿ 
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der kolk  )فراد ساعدىما عمى تشكيؿ مفيـو الحدود ) الرقيقة ( النحيفة تصنيفيما  لشخصيات األ
Thin Boundaries  (8:1991،Hartmann                                                                                      . ) 

صية حيث د الشخحدى أىـ أبعاإ  الحدود العقمية البينية ، ىي  ف  أ   Hartmannويذكر ىارتماف       
خططًا م Hartmannكما وضع ىارتماف   ، )حالـ(يشير الى أف بعض الناس يعيشوف حياتيـ بشكؿ

يرى أف بعض الناس   الى)الحمـ ( حيثلنظريتو عمى صورة متصؿ خطي مف )الصحو الواعي (
يعيش  في حيفضمف أفكار الصحو المركزة ،  :يْ أ   ،يعيشوف في الطرؼ األيسر مف ىذا المتصؿ

صؿ ، نيـ يعيشوف حياتيـ في الطرؼ األيمف مف المت  إ  ف ،خر بيف الطرفيف ، أما الباقوفالبعض اآل
 ( .Hartmann،1998: 220)وأحبلـ اليقظة ، الذي يتسـ باألحبلـ 

( بنظرية 1998) (Andy Clarkأندي كبلرؾ )و ( David Chalmersشالمز تد يديف)وجاء       
نطمؽ و الكثير مف الباحثيف  عناية، أصبحت محط   Externalismمعرفية تسمى )الخارجية ( 

بعد ست سنوات تطور السؤاؿ و وتبدأ بقية العالـ ( ؟  ،وكبلرؾ مف سؤاؿ : )أيف ينتيي العقؿ تشالمز
والحدود االجتماعية وحدود  وأيف ينتيي ؟ ىذه النظرية تناولت الحدود المادية، الى : أيف يبدأ العقؿ 

 ( . Wilson، 2004: 10-3) الجسد
أف الفرد يتكوف مف عدة جوانب وىذه الجوانب مترابطة مع بعضيا  لى( إ   (Adlerرآدل ويشير      

نساف عمى انو تجمع مف ويرفض النظر لئل،فراد حد يجعمو م ميزًا عف غيره مف األ الىالبعض 
ف صورة واضحة لكؿ فرد ، وفي نظره أ (Adler )ورسـ آدلر والع قد ، egoو االنا  idمنظومات اليو 

 عدـ النضج الى مرحمة النضج ينتقؿ مف مرحمةخبلؿ حياتو نساف ف اإل  كؿ شخص منفرد وال يتكرر وا
رادة حرة ، إ  وأف كؿ شخص لو  .( 942:  3090)آلف ،أف تكوف ىنالؾ حواجز تفصؿ بينيادوف  م فْ 
وب االخريف سواء كاف جيدًا أو غير جيد سم  وب حياة معيف يختمؼ عف أ  سم  أ  ختيار و قادر عمى وى

دوف م ْف أف الفرد ال يستطيع أف يعيش منفردًا ( Adler)مف أجؿ التعايش مع األخريف حيث يرى آدلر
 ( .3092:967)ربيع،ماؿ وطموحات يسعى لتحقيقيا آف لكؿ فرد ، وأخريف التعايش مع اآل

عمى أىمية طبيعة اإلنساف التي تتسـ بالدونية والتي تظير بوضوح في  )Adlerآدلر)كما أكد       
أجؿ  حياة الفرد مطالبةً  بالتعويض ، حيث يرى أف الشعور بالنقص ىي أساس لنشاط الفرد مف

وأف  البشرية ، مصمحةاء ، والمساىمة في نتمتحقيؽ االل تعويض ىذا النقص ، ويؤكد أف الفرد يناضؿ
نضاؿ لتحقيؽ الرفعة ، وىذه القوة ىي دافع  الإ  نساني بوجو عاـ ما ىي ط االة لمنشاالقوة الرئيس

 ( .Peterson، 98:1991لموصوؿ الى السمطة )
صورة لكؿ فرد Adler ) )ررسـ آدل إ ذْ الحدود ىنا تتضح بيف األفراد  وفقًا ليذه النظرية فاف       

 فير في أىدافو وطموحاتو وتضحياتو خخريف فكؿ فرد يختمؼ عف اآلفراد اآلتختمؼ عف صور األ
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وب معيف سم  أ   فراد في أساليب حياتيـ حيث لكؿ فردىداؼ ، كما يختمفوف األسبيؿ تحقيؽ ىذه األ
 ( . 941:  3090خريف )آلف ،عامؿ مع اآللمت

بعد قبولو ألفكار فرويد  ((Freudبتوسيع نظرية فرويد  ((Eric Eriksonأريؾ أريكسوف قاـ و        
التواصؿ و الجنسية، –المراحؿ النفسية و الدوافع، و الشعور، و البلشعور، و االساسية : االنظمة النفسية، 

نفسية اجتماعية طور مجموعة تتكوف مف ثمانية مراحؿ  إ ذْ طريقة التحميؿ النفسي و الطبيعي /الشاذ، 
 ( . Ryan،2000: 98)تغطي جميع المراحؿ العمرية لمفرد 

الفرد خبلؿ حياتو يتعرض لعدد كبير مف الضغوط االجتماعية  ف  أ   ((Eriksonويرى أريكسوف        
مصطمح ) (  (Eriksonكسوف ير أقترح و، وىذه الضغوط تشكؿ مشكبلت يتوجب عمى الفرد حميا، 

يعمؿ عمى حؿ ىذه األزمات بصورة  ف  ( لكؿ مشكمة مف ىذه المشكبلت وعمى الفرد أ   Crisisأزمة 
 ( .923 :9195بمقيس ومرعي،سوية ليستمر في تطوره السوي )

مراحؿ ، وأف  طبيع االجتماعي لمفرد تمر بثمانيأف عممية الت ( (Eriksonكسوف ييرى أر كما         
أف ينتقؿ لممرحمة التالية قبؿ يا م  حنفسية يتوجب عمى الفرد كؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ تمثؿ أزمة 

 ،ومرحمة االستقبلؿ مقابؿ الشؾ والخجؿ، مرحمة الثقة مقابؿ عدـ الثقة  وىذه المراحؿ ىي :بسبلـ 
ومرحمة اليوية ، ومرحمة اإلنتاجية مقابؿ الشعور بالدونية ، مقابؿ الشعور بالذنب ومرحمة المبادأة 

، ومرحمة االنتاجية مقابؿ االستغراؽ في الذاتية ،  ومرحمة األلفة مقابؿ العزلة، مقابؿ اضطراب اليوية 
كؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ ف ( .954:  9114، توؽ عدس و ومرحمة تكامؿ األنا مقابؿ اليأس )

عد سمبي ، فالثقة يقابميا عدـ الثقة ، وب   عد ايجابي ب   :ديف  عْ مف خبلؿ ب   Eriksonكسوف يوصفيا أر 
حيث يحتاج الطفؿ في ىذه المرحمة لتمبية جميع احتياجاتو لكي يشعر باألمف والطمأنينة ، واذا 

ؿ ىذه المشكبلت في مراحؿ حياتو القادمة ، نو يكافح لح  إ  ف، واجيت الطفؿ مشاكؿ في ىذه المرحمة 
ثبات شخصيتيـ ، ويوجد توافؽ بيف إ  وف مف أجؿ بالغيف اليزالوف يكافحفالكثير مف األشخاص ال

حتياجات الطفؿ في كؿ خطوة مف اتمبية ل تقرر الثقافة طرائؽ متفؽ عميياوالثقافة ، حيث  ،الطفؿ
االجتماعية   مراحؿ نموه ، وىذه االحتياجات تتضمف رعاية األبويف والمدارس وقيـ المجتمع والمنظمات

ما يحدث عندما  يْ أ"عجمة الحياة " او دورة الحياة  عف(  Erikson)كسوف ير أوغيرىا ، كما تحدث 
بمعنى كؿ طفؿ يعد  نفسو لمشيءجؿ تمقي الرعاية مع حاجات االطفاؿ ا فْ تتزامف حاجات البالغيف م  

 (. Ryan، 2000: 236) المجتمع دورات الحياتية التي تمؤلدورة حياة ضمف ال
 كسوف يف نظرية إر إ  ف(   (Eriksonكسوفيإر  ضعيا و وبالنسبة لمتوافؽ بيف المراحؿ التي        

Erikson)  ) وبياجيتقع بيف نظرية (Piaget) التي  (نظرية فرويد) بالتوافؽ المحكـ  و التي تتصؼ
 كسوفيحيث تبنى كؿ مرحمة عمى المراحؿ السابقة وتؤثر عمى المراحؿ البلحقة وعبر إر تفتقد لمتوافؽ 
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(Erikson)  جديدة  اً "أف كؿ مرحمة تضيؼ شيئًا محددًا لممراحؿ التالية وتخمؽ صور  :عف ذلؾ بقولو
 ( .956: 3004)ميممر ، لممراحؿ السابقة

نيا تمثؿ مفيـو  الحدود نجد أ(  (Eriksonوعندما ننظر لممراحؿ التي وضعيا إريكسوف        
قياـ الطفؿ بتفحص بيئتو  فأنو يؤكد )تأسيس الثقة(لمرحمةفعند مناقشتو (  Hartmann ليارتماف)

والشيء السيء ، وىنا يتضح لنا أف ىذا التطور يشتمؿ عمى  ،المحيطة بو ،  وتحديد الشيء الجيد
و المبادرة ، ثـ المثابرة  تكويف الحدود ، وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لجميع المراحؿ األخرى نمو االستقبلؿ ،

ذه المراحؿ تشتمؿ عمى تأسيس الحدود ، حدود داخمية تكوف بيف جوانب ذات ، ثـ اليوية فجميع ى
خريف المحيطيف بو ، اما في المراحؿ التالية  واألفراد اآل الفرد ، وحدود خارجية بيف ذات الفرد

بة  الى نتقاؿ  مف تطور الحدود الصم"األلفة " ففي ىذه المرحمة يحدث مثؿ  (Erikson)كسوف يإلر 
النحيفة ، أما المراحؿ األخيرة خريف ،حيث تشتمؿ عمى  الحدود السميكة و عبلقات الفرد مع اآلتطور 

يجًا مف الحدود نو يطور مز إ  الذي يجتاز ىذه المراحؿ بنجاح ف ذلؾ اف الفرد نيا ال ترتبط  بالحدود ،إ  ف
 .( Hartmann، 52:1991) السميكة والنحيفة

( أف التطور المعرفي عند األطفاؿ يكوف عمى شكؿ مراحؿ متسمسمة ، Piaget)بياجيو  ويشير      
مرحمة  ي  وتنتيي بمرحمة العمميات المجردة ، وعندما يصؿ الفرد الى أ  ، تبدأ بالمرحمة الحس حركية 

ألي مرحمة مف المراحؿ السابقة ،  وفي أي مرحمة مف رتداد يحدث  ف  فبل يمكف أ  ، مف ىذه المراحؿ 
كوف الطفؿ مجموعة مف القواعد والمخططات مف أجؿ فيـ العالـ ،  ىذه المخططات ي  مراحؿ النمو 

رور ، ومع م( ؿث  م  الت  ) بياجيوتتضمف المعمومات الجديدة التي يتمقاىا الفرد ، في عممية يطمؽ عمييا 
مخططات جديدة مف  ، حينئذ يطور الفردالوقت تزداد كمية المعمومات المستممة حيث يصعب تمثيميا 

 ( .Peterson، 45:1991)ة ( م  ء  اْ و  )الم    ىذه المعمومات الجديدة في عممية تدعىستيعاب أجؿ 
الحدود النحيفة في مرحمة  ؿ ( يوجد نمط مف الحدود السميكة ثـ يميو نمط مف ث  م  في مرحمة )الت  و       

ستيعاب كمية المعمومات قادرة عمى ات في تمؾ المرحمة غير ة (عندما تكوف المخططام  ء  اْ و  )الم  
الجديدة ، وىكذا فالحدود السميكة أو الصمدة  تشتمؿ عمى تأسيس مرحمة ما وتمثؿ المعمومات الجديدة 

، al،  et، 2001: 196) ة وتغييرًا لمخططات الفردم  ء  اْ و  ما تشتمؿ الحدود النحيفة عمى م  فييا ، بين
Funkhauser. ) 

سف الرشد فيما يخص  مع الناس في بداية( (Hartmannىارتماف  اببلتالى مق اً ستناداو        
 ؿ (ث  م  وف في طفولتيـ لتفضيؿ )الت  بأف االشخاص الذيف لدييـ حدود سميكة يميمتضح طفولتيـ 

( ةم  ء  اْ و  الى )الم   شخاص ذوو الحدود النحيفةيميؿ األ في حيف فاظ عمى االنماط المألوفة لدييـبالح
                                 .( Hartmann، 1992: 187) انوا يفضموف تجربة مخططات جديدة وك
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 Theory Hartmann نظريت هارمتان

عمؿ في  ستاذ متخصص في الطب النفسي ،أ  (  Ernest Hartmann)إرنست ىارتماف        
ضطرابات مقرر في مركز ارسة ) بوستف ( وىو ومحاضر في مدالطبية الجامعة (  تستف مدرسة )

 النـو ،ضطرابات و، والكوابيس  ،والنـو ،حبلـاأل النـو في مستشفى ) نيوتف ويمزلي ( ومتخصص في
ولو بحوث عديدة  في الخصائص  ولديو نظريات تصؼ الخط المتصؿ لموعي بيف النـو والصحو ،

 الشخصية وتطبيقيا في مجاؿ الصحة العقمية .

ه الحدود العقمية دراسة تفصيمية ، ومصطمح الحدود ؤ  وزمبل(  (Hartmannدرس ىارتماف         
العقمية ىو جانب مف جوانب الشخصية االنسانية وىو مفيـو  نفسي عاـ وواسع فينالؾ الكثير مف 

 ((Hartmannحسب قوؿ ىارتماف ب، ويقصد بالحدود الى حد ماالحدود ولكنيا مترابطة فيما بينيا 
تويات العقوؿ بالعديد مف الطرؽ المختمفة " فالبعض يتحدث عف أمور مف قبيؿ "يمكف الحديث عف مح

، ميا نا الع  األ و، واليو  ،ناتحدث اتباع التحميؿ النفسي عف األوي، أو الذكريات  ،أو االفكار ،المشاعر
يتحدث العمماء المعرفيوف عف العمميات الداللية )الخاصة بالمغة (  في حيفوالدفاعات ، ، والبواعث 

أو عمميات منفصمة ، أو مناطؽ ، وىنا نتحدث عف وظائؼ  ، وعمميات الذاكرة ،والعمميات االدراكية 
توجد فواصؿ مطمقة بيف الحدود فالحدود يمكف اف تكوف  اال أنيا متصمة مع بعضيا البعض حيث ال

 .(  Hartmann،2011: 120) حيفة مف ناحيًة أخرىية ونسميكة مف ناح
 
الحدود  ف  أ  (  (Hartmannىارتماف  ي أكثر مف مفيـو وصفي ، حيث يشيرالحدود ى ف  أ          

ستطيع ساعد عمى فيـ جوانب مف الحياة ال يد ي  عْ ميـ مف أبعاد الشخصية ، وىذا الب   دعْ السميكة ىي ب  
الحدود)السميكة( انيـ يتسموف بحسف التنظيـ حيث  ياالشخاص ذو  ف  أ  مقياس أخر تفسيرىا ، ويرى 

يضعوف االشياء في أماكنيا المخصصة ، ويتمتعوف بالقوة والصبلبة ، ويدافعوف عف أنفسيـ بشكؿ 
الحدود)  وغبلظ ،أما االشخاص ذو أفيوصفوف بأنيـ  وحتى )مدرعيف ( ، جيد ، ويبدوف متصمبيف

ويدمجوف بيف أفكارىـ ومشاعرىـ ،  ييـ حساسية مفرطة لممثيرات ،ولد النحيفة( يكونوف منفتحيف ،
أغمب الناس يقعوف بيف ، و والمستقبؿ  ،والحاضر ،وتكوف مشاعرىـ مختمفة ، ويدمجوف بيف الماضي

وال يمكف فيـ  لحدود ، بعضيا سميؾ وبعضيا نحيؼأو قد يكوف لدييـ خميط مف ا، ىذيف الطرفيف 
 ،7:1998)المتطرفة  ال مف خبلؿ النظر لمحاالتإ   )مفيومًا تفسيريًا (عتبارىا آبد قدرة الحدو 

Hartmann. ) 
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ىذيف النمطيف ىو طبيعة  في نظريتو أف ما يميز بيف Hartmann ))ويؤكد ىارتماف        
فيما ال يختمفاف في الذكاء ، وال في الصحة والمرض وال في االنطواء واالنبساط ، وىما  حدودىما 

عضواف فاعبلف في المجتمع ، ومف الواضح اف كبًل منيما يعاني مف المشكبلت ويذكر ىارتماف 
(Hartmann)  اف الناس يختمفوف عف بعضيـ  في جوانب عديدة ، حيث تنتظـ عقوليـ وادمغتيـ

ؼ ، ونجح عمـ النفس في وصؼ بعض فروؽ الشخصية ، كما يفترض أف الحدود بشكؿ  مختم
السميكة والنحيفة ىي بعد  جديد مف أبعاد  الشخصية ، ووسيمة ميمة لمنظر الى الفروؽ الفردية ،كما 

الذات ،  كشؼ :يرتبط ىذا المفيـو بخصائص الشخصية وقياساتيا ،بؿ ىو مؤشر عمييا ، مثؿ 
وأوضح ىارتماف ؛ ر االحبلـ وتذك  وقابمية التنويـ االيحائي ، والتخيؿ  ،فاع و الدأ ،االستسبلـ 

(Hartmann  )  أف الحدود السميكة والنحيفة ميمة في فيـ ما يحدث لئلنساف مف نمو وعبلقات
 et،23:2001)بأنيا تفيد في فيـ تنظيـ الدماغ االنساني فترض وأمراض عقمية ، كما 

al،Hartmann .) 
حسب النشاط العقمي الذي ينيمؾ فيو بالحدود تتغير  ف  أ  لى إ   (Hartmann)ويشير ىارتماف       

الفرد ، وحسب األذى والتيديد الذي يواجو الفرد ، فالصدمات التي يتعرض ليا الفرد يمكف اف تؤدي 
 وأدمة ، كما يمكف اف يؤدي التيديد الشدة ما بعد الصضطراب الى تمزؽ الحدود كما يحدث في 

نيا إ  عندما تتعرض لتيديد ما فو المجتمعات أفراد كرر الى سماكة الحدود، كما اف األالخطر المت
جؿ مواجية خطر أكثر سماكة مف أف متكاتفة ومتماسكة لجعؿ حدودىا حيث تكو  صبح دفاعية ،ت  

 . (Hartmann ،2011 :41التمزؽ والتفكؾ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

30 
 إطار نظري.................الثاني.............................................................................الفصل 

 

                       العقمية البينية الحدود انواع  
أف مفيـو الحدود العقمية البينية )السميكة والنحيفة(، ىو مفيـو واسع ، ويتضمف خصائص        

وناقش لييا مف منظور مفيد ومختمؼ إ  نظر وسمات شخصية عديدة ، لذا مف المفيد دراستيا سويًة وال
معروفة العديد مف الحدود المختمفة ، واوضح بأف ىذه الحدود قد تكوف غير  ( (Hartmannىارتماف 

وميما ، عمى نواحي مختمفة عف بنية عقوليـ ومحتواىا  مفاىيـنوف يكو  الناس  فأ إ ذْ لدى جميع الناس ،
كانت الطريقة التي يتصور بيا الفرد عقمة وعبلقتو مع العالـ الخارجي فاف مفيـو الحدود قد يكوف ذا 

باإلمكاف تكويف مفيـو يتضح أنو يف في العالـ الخارجي أو العقؿ ، وعند النظر في أي كينونتمعنى ، 
متواصمتاف عف قرب )أي نيما منفصمتاف )أي ىنالؾ حدود سميكة بينيما ( أو أنيما إ  عنيما عمى 

قد أغمب الناس بوجود نوع مف الحدود حوؿ أنفسيـ أو بينيـ وبيف عت  وي   ، ىنالؾ حدود نحيفة بينيما (
كالدرع أو الجدار ، وقد  العالـ الخارجي ، وأف ىذه الحدود قد تكوف فاصبًل صمدًا وراسخًا )سميكًا(

تفسير الحدود ال يستعمؿ عبارات مف التحميؿ النفسي ف إ  نفاذ وأقؿ رسوخًا )نحيفة(، لذا فْ تكوف قابمة لم
وصاؼ التوضيحية ما ىو مألوؼ ودارج ، كما أخذت األنما مإ  أو عمـ النفس التقميدي فقط ، و  ،

أومف األفراد الخاضعيف لمبحوث الذيف حصموا عمى درجات تشير أما لشدة  سئمة مباشرًة مف الطمبةواأل
 BQ( )125:2001 ،al، etالحدود ) انةستبة الحدود عمى ير لشدة نحافالحدود أو تشسماكة 

،Hartmann. ) 
 الحدود المتعمقة باألفكار والمشاعر -1
الحدود بين االفكار 

حساسات ، حيث يمكف أف تنفصؿ أو تتصؿ ، فاألشخاص ذوو الحدود األفكار مثؿ اإل   ف  أ        
السميكة يركزوف عمى فكرة واحدة ، ويفكروف فييا الى أف ينيوا التفكير فييا  ، ثـ بعد ذلؾ يتوقفوف 

نحيفة يفكروف بأكثر شخاص ذوو الحدود الاأل في حيف، عف التفكير فييا  أو ينتقموف الى فكرة أخرى 
بحيث يأتي بأفكار جديدة  ، وأفكارىـ تتفرع لمخارج وترتبط بأفكار أخرى ،نفسو الوقت يمف شيء ف

ال يكوف ىنالؾ  إ ذْ كنيا ترتبؾ في أغمب األحياف ،تتصؼ ىذه العممية بالغنى ، لالى ذىف الفرد 
" سأبدأ وضوع معيف في الموسوعة حيث يقوؿ عف محث الفرد كتماؿ ، فمثبًل عندما يباالحساس بإ  

لمبحث عف أشياء أخرى احتاج الييا ، ثـ بعد ذلؾ  فكر فيو ، لكف  قد يقودني األمراموضوع و بقراءة ال
فييا ، فينالؾ الكثير مف األمور التي نشغؿ ػفقد تجذبني مواضيع اخرى  ذات صمة بالموضوع 

 . ( al،et،Harrison ،187:1989 )   "ت بوتشغمني قبؿ أف أعود لمسؤاؿ الذي بدأ
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الحدود بين المشاعر 
الحدود السميكة يعبروف عف مف الصعب أيضًا تحديد الحدود بيف والمشاعر، فاألشخاص ذوو        

نتابني القمؽ" أما األشخاص ، فا ختباروف عنده ، "لقد تأخرت عف االيتوقفمباشرًة  و  دمنفرد محد   شعور
يكوف لدييـ مزيج مف المشاعر نيـ ال يكتفوف بالتعبير عف شعور منفرد ، بؿ إ  الحدود النحيفة ف وذو 
يكوف مف الصعب وصفيا والتعبير عنيا بكميات قميمة يث يعبروف عف مجموعة مف المشاعر التي ح
(23 :1998 Rosen& Hartmann.) 
الحدود بين االفكار والمشاعر 

الحدود  و، فاألشخاص ذو يضًا قد تكوف سميكة أو نحيفة أالحدود بيف األفكار والمشاعر ىي        
فعندما خر ،آث تكوف الفكرة شيء والشعور شيًء حيموف بيف أفكارىـ ومشاعرىـ ، السميكة يفص

عر التي قد تعترض يا مستخدميف فكرة منطقية  بعيدًا عف المشاروف في حم  نيـ يفك  إ  تواجييـ مشكمة ف
بؿ أف المشاعر  ،ال يعني عدـ وجود المشاعر اىذلكف ختيار القرار الصحصح ، طريؽ الفرد عف ا

انو ال  ي  أ   حقيؽ الفوز يشعر الفرد بالفرح فبعد ت ،موجودة لكنيا تبقى في مكانيا بعيدًا عف أفكار الفرد
    " أنا ال أدع مشاعري في الحصوؿ عمى طرؽ تفكيري "يدع مشاعره تسيطر عمى تفكيره 

                                                           (172:1991،al،et،Hartmann. ) 
 ي  أتخاذ ال يمكنيـ  ا إ ذْ فكارىـ ومشاعرىـ الحدود النحيفة يدمجوف بيف أ وبينما االشخاص ذو        

ير  متأكديف مما لو أنيـ يقرروف فعندما يتخذوف قراراتيـ  يكونوا غ ،قرار بمعزؿ عف  مشاعرىـ 
أو كبلىما . كما ترتبط القدرة عمى التداعي الحر بالحدود بيف  ،أو مشاعرىـ  ،فكارىـ أالى  داً ستنا

أو بيف األفكار والمشاعر ، حيث يفضؿ الشخص ذو الحدود السميكة  ،أوبيف المشاعر ،األفكار
ال يجوؿ في  إ ذْ  ،و القياـ بالتداعي الحر نكبلت بصورة خطية مباشر ، وال يمكالتفكير وحؿ المش

بعض العبارات  ((Hartmannخاطره شيء الى أف يتـ التطرؽ لموضوع محدد ، ويذكر ىارتماف 
"ىذا كؿ شيء "، الحدود السميكة أثناء جمسات العبلج النفسي : يالتي وجييا عدد مف االشخاص ذو 

جراءات التداعي الحر بينما الشخص ذو إ  كثر"، "حسنًا " وسرعاف ما تنتيي قولو أأ"ال يوجد لدي ما 
الحدود النحيفة فإف الفكرة تقود الى فكرة أخرى مباشرًة ، والصورة تقود إلى صورة أخرى مباشرًة ، وكؿ 

شخاص يقوموف ىؤالء األفمثؿ  ف التداعي الحر يكوف سيبًل جداً ذلؾ يكوف مصحوبًا بالمشاعر، و يكو 
 ال التوقؼ عف ذلؾ أو ـ عمىالوقت والمشكمة ىنا تكوف في قدرتي طواؿ تداعي الحربال
(98:2007،Hartmann& Kunzendorf) . 
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 او اليقظة الحدود المتعمقة بالوعي  -2
مايزة تمامًا ، فعندما  الحدود السميكة منفصمة ومت يتكوف حاالت الوعي لدى األشخاص ذو       

عندما  وأ ،وبيف الحيف واآلخر ،حالة صحو وتفكير اعتيادييف  يكونوف في نيـإ  ف ،يكونوا مستيقظيف
ص اشخاألكما اف  دوف االنغماس فييا ،م ْف ـ يقظة أو حم ، يستمقوف عمى األريكة قد يعترييـ حمـ

الحدود النحيفة  يلكف األشخاص ذو بسيولة  ـأحبلمي روف تذك  ال يستطيع الحدود السميكة يذو 
ونصؼ مستيقظيف ،  ،يكونوف نصؼ نائميفوأحبلـ اليقظة ، و  ، في التخيبلتيقضوف وقتًا كبيرًا 

أو الذكريات  ، والخياؿ غير واضحة ، ويحدث تداخؿ بالخياؿ، وتكوف الحدود بيف الحياة الواقعية 
في الخياؿ ، وتنتابو  قاً غار  حالة ىو ، حيث يكوف الفرد  ي  المفعمة بالوضوح ، وال يعرؼ المرء في أ  

 . ( al،et ،Schredl،18:2009)سمو إبف ىنالؾ مف ينادي إكاذب كأف يتوىـ الفرد ب ؤنبخبرات ت  
 الصحو-األحالم -حدود النوم 
متوالية و الحدود السميكة يستطيع أف ينتقؿ مف النـو الى اليقظة بصورة سريعة  اذ أف الشخص         
ويميؿ لتذكر القميؿ مف األحبلـ ، ويكوف في حالة مف الوعي التاـ تاـ ،  ستيقاظفيكوف في حالة ، 

فرد حممًا وأف تذكر ال ة ، وال يربطو أي شيء بالحمـيطسمف الحمـ ، وال يمر بحاالت و ستيقاظو عند 
 حيث أفالفرد ينتيي كؿ شيء  ندما يستيقظ، ثـ عمثؿ فييانو يكوف كفمـ يشاىده، أو مثؿ أفبلـ ي  إ  ف
 ( .Hartmann،  23:1996)  لحمـ يعمؿ بعيدًا عف حياة الفردا
وقطعية  أف ينتقؿ مف النـو الى اليقظة بصورة سريعة الحدود النحيفة  بينما ال يستطيع الشخص ذو 

دوف مف طويمة في فراشو  مد ةيستيقظ الفرد مف النـو يبقى  ة فعندمايطحيث تكوف ىنالؾ حاالت وس
الحمـ  في اليقظة ، وخاصًة مشاعر  ، حيث يستمرنائمًا  زاؿ  ماأـ ، أف يعرؼ ىؿ ىو مستيقظ فعبًل 

عًا مبعثرة ، ، والبعض اآلخر يكوف قط اً الفرد الكثير مف االحبلـ بعضيا يكوف قصص رتذك  الحمـ ، وي  
يكوف فردًا مف  خر في الحمـ ، كأفآا أف الحالـ يمكف أف يكوف شخصًا كم أو سمسمة مف الصور

 al،et،  123:2005) حيث يحمـ الفرد بأنو طائر أبيض أو حتى حيواناً  ،الجنس اآلخر
،Harrison) .  

لذا مف الميـ التفكير في سمسمة متصمة مف األداء العقمي بداًل مف االنقساـ المطمؽ بيف الحمـ        
 ، الحركية  واليقظة ، ففي النياية اليسرى مف التواصؿ لدينا مركز االستيقاظ ، المحس ،الصور

رموز، وميما وال ،واالرقاـ الرياضية، ومع الكممات  ، ويتعامؿ مع المدخبلت الحسية ، (الديناميكية)
، ونتحرؾ كانت مطالب ميمتنا نقـو بمعالجة المواد بشكؿ متسمسؿ ونميؿ لمتفكير في خطوط مستقيمة 

ويبقى معظـ تفكيرنا  ،شياء في أماكنيا ظؼ فئات حفظ األخر ، ونو آبشكؿ منطقي مف شيء الى 
وأحبلـ اليقظة نحو الحمـ ، وىناؾ  ،داخؿ منطقة أو نظاـ فرعي ، ونسير الى اليميف مف خبلؿ التخيؿ
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نخراطًا في الميمات ، ونكوف أكثر فوضى ، ونفكر بشكؿ مدخبلت أقؿ تحسسًا ، ونكوف أقؿ ا تكوف
                                                         ( .Hartmann،89:1998) جعمنا نقفز مف نظاـ الى نظاـ أخرأقؿ تسمسؿ ، مما ي

حيث ال يقضي ، ( قد تكوف مماثمة لمحدود بيف حاالت )الوعي( الحدود حوؿ )أحبلـ اليقظة       
ـ نيإ  ف  ،نتابتيـ أحبلـ يقظةواذا ا ، ًا طويبًل في أحبلـ اليقظةالحدود السميكة وقت واالشخاص ذو 

 ما االشخاصحيث يبدو وكأنو جمسة لحؿ المشكبلت ، ا ، وىادؼ ديميموف لمشاىدة حمـ يقظة محد  
نيـ يقضوف وقتًا طويبًل في أحبلـ اليقظة ، والتي تكوف شديدة الشبو بالحياة ، إ  ذوو الحدود النحيفة ف

 عتيادي ، كما أف أحبلـ اليقظة اليتوقؼ حمـ اليقظة ويبدأ الوعي االومبعثرة ، وليس مف الواضح أيف 
وابيس يقظة  حيث شخاص ذوو الحدود النحيفة تعرضيـ لكيصؼ األتكوف تحت سيطرة  الفرد حيث 

ور الى شيء مخيؼ مثؿ الكوابيس ب حياة في حمـ اليقظة ، فيخرج عف سيطرتيـ ، ثـ يتط  تد  
(210:1992 ،(Barret . 

   الحدود اإلدراكية -3
  المدخالت المحسوسة 
المختمفة والمدخبلت الحسية قد تكوف  دخاؿ في الحواس  بسط مستويات اإل  أتوجد الحدود في        

فمثبًل عند النظر لموحة ما  ،متمايزة ومستقمة ، أو تكوف مترابطة تشترؾ مع  مدخبلت أخرى 
 في حيفأخضر " ويكتفي بيذا القوؿ ، في حقؿ  اً فالشخص ذو الحدود السميكة يقوؿ " إنني أرى شجر 

الموحة " أو األلواف غامقة وغير متجانسة  يقوؿ الشخص ذو الحدود النحيفة " الضوء ساطع  في ىذه
حدى إ  تصور و يقصد بو حصوؿ ،  synesthesia)الدمج الحسي(  ػفي الموحة ىذا ما يسمى ب

لذا فأف التحسس ألي مدخؿ حسي ىو نوع  إلحساس في معالجة أخرى ،ستجابة المعالجات الحسية 
 . (al،et  ،Levin ،159:2003) ولو مف أنواع الحدود وتشير الى المقدار الذي يسمح الفرد بدخ

 التركيز الحسي 
األشخاص ذو الحدود السميكة يركزوف بحدة ووضوح عمى شيء واحد في البيئة ويتفحصوه بدقة       

الحدود النحيفة لدييـ تركيز أوسع ويكوف أقؿ  وشخاص ذو ، ثـ ينتقموف الى الشيء اآلخر ، بينما األ
، حيث يمكننا أف نمثؿ األمر بصريًا نفسو الوقت  يستقبموف عدد مف األشياء في وضوحًا ، حيث

، فالشخص ذو الحدود النحيفة يقوؿ " يأتيني  خر مشتتآعاع ضوء حاد التركيز مقابؿ شعاع بش
الكثير في وقت واحد وال يمكنني التركيز مطمؽ التركيز عمى شيء واحد في كؿ مرة " ينظر ليذا النوع 

ات عمى أنو أحد جوانب الفصاـ ، ويحدث عند اصابة المرضى بنوبة ذ ىانية ، ولكف تبلحظ مف الخبر 
    ف تظير عمييـ أدلة لممرض العقميدوف أ   م فْ  أيضًا لدى االشخاص الذيف لدييـ نحافة الحدود

                                                                  (78:1997،Hartmann ) . 



     
 

34 
 إطار نظري.................الثاني.............................................................................الفصل 

 

 الحدود المحيطة بالمدركات 
دوف أف يقـو بربطو بغيره مف المدركات أو  م فْ  الشخص ذو الحدود السميكة يدرؾ الشيء ف  أ         

و طابقيف " ويكتفي لواح الخشبية يبمغ ارتفاع" ىذا بيت بني مصنوع مف األ :المشاعر ، فمثبًل يقوؿ
 في حيف أ ف  يء عمى انو كينونة مكتممة ، الحدود السميكة يدرؾ الش االشخص ذ ف  أ   إ ذْ بيذا القوؿ 

فمثبًل ، بؿ يقـو بربطو بغيره مف المدركات ، دراؾ الشيء إ  الحدود النحيفة ال يتوقؼ عند  اذ الشخص
ذا كاف يقع الى الجنوب مف المدينة ، وىو إا ؿ عم  "ىذا بيت أبيض ، مثير لبلىتماـ اتساء  : يقوؿ 

 (. Hartmann،32:1989)رف ميبًل لمتداعي الحنحيفة تتضم  ، فالحدود الالبيت الذي ...يذكرني ب
 حدود الذاكرة -4
ستبعاد ػب الشيء القميؿ مف سنوات حياتيـ المبكرة ، حيث يقـو الناس ال  إ روفأف الناس ال يتذك        

فرويد الكبت األولي ، بينما يرى ذكرياتيـ الشعورية التي ترجع لسف ما قبؿ السادسة والذي يطمؽ عميو 
ف الذكريات التي تحفظ في إ  ناضجة ، لذا فالزالت غير  سترجاعياخروف أف مخزوف الذاكرة وآلية آ

خبلؿ أنظمة الذاكرة لدى الكبار التي تكوف ناضجة أكثر سترجاعيا مف ذلؾ الوقت يصعب 
(108:1992 ،Hartmann  .) 

روف أي شيء فالحدود أكثر الناس لدييـ حد يفصؿ سنواتيـ المبكرة حيث ال يتذك   ف  ىذا يعني أ         
 يأف األشخاص ذو  ((Hartmannويؤكد ىارتماف فاصبًل صمبًا أو كبتًا أوليًا  السميكة تتضمف حاجزاً 
ا حدث ليـ في سنوات حياتيـ المبكرة ، بينما األشخاص ذوو شيء مم   ي  روف أ  الحدود السميكة ال يتذك  

ف االختبلفات ليس إ  صيؿ وبالنسبة لمذكريات الحديثة فذكرياتيـ بالتفستعادة الحدود النحيفة يستطيعوف 
ر األحداث التي حدثت مؤخرًا بصورة جيدة ،  في القدرة عمى االسترجاع  حيث يستطيع الجميع تذك  

، فبالنسبة لمحدود السميكة تخزف الذكريات في ستخداميا وكيفية تنظيـ الذكريات  الحدود ىنا تكوف في
مشكمة في الحاضر   حدى ىذه التقسيمات ذات أىمية لحؿ  إ  وتستخدـ عندما تكوف ، تقسيمات متراصة 

ويخططوف لممستقبؿ ،   ، فاألشخاص ذوو الحدود السميكة يتعامموف مع المشكبلت الحالية
، 246:2003ريات الخاصة عند الحاجة الييا ، ثـ يرجعونيا لمكانيا )اكرتيـ الذك  لذويسترجعوف 

Schredl & Piel .) 
كما لو كانت أضابيرىـ  مبعثرة  ،فتكوف ذكرياتيـ حاضرة معيـ  ، اما األشخاص ذوو الحدود النحيفة 

حياتيـ اليومية كما تكوف وقد يستعممونيا في ، يبصرونيا ستمرار ػببة، أماميـ عمى طاولة غير مرت  
ليس مف السيؿ تمييز الذكريات والتخيبلت عف الواقع الحالي كما تكوف الحدود  ، إ ذْ  ذكرياتيـ  حقيقية

فالحدود السميكة تعني ىنا وجود   ،المرتبطة بالذاكرة وثيقة الصمة بالحدود المرتبطة بخطط المستقبؿ
، بينما الحدود  إ ليوة عف الماضي ولكنيا مستندة ستقمخطط محددة بدقة ومييأة لممستقبؿ ، وتكوف م
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النحيفة تعني تشابؾ الماضي والحاضر والمستقبؿ دوف وجود أي حدود فاصمة بينيـ ، فجميع األشياء 
تكوف مترابطة مع بعضيا البعض ، ويتضح بأف المستقبؿ يعتمد عمى عوامؿ عديدة لدرجة يكوف مف 

 (. Hartmann،204:1998)  خبلؿ السنوات القادمةـ الفرد بو الصعب التعرؼ عمى ما سيقو 
 الحدود البدنية  -5
 الحواجز ضد المثيرات 
فجميع األفراد  حدود الجسـ تشكؿ حاجزًا بيف ذات الفرد والعالـ الخارجي المحيط بو ، ف  أ         

واألضواء الساطعة ، المثيرات الخارجية ، كاألصوات العالية ، اه تج  فسمجيًا  -يمتمكوف حاجزًا نفسيًا 
شخاص واالنزعاج منيا ، فاأل ، وشدة التحسس ، مف المثيرات د النحيفة تعني وجود حماية قميمةفالحدو 

ف الحدود السميكة أل يشخاص ذو ف األًا لممثيرات الخارجية مكثر تحسس  أذوو الحدود النحيفة يكونوف 
  .(Basile Hartmann &، 33:2003لدييـ حاجز حماية رقيؽ ضد ىذه المثيرات )

ا  الجمد بوصفو حد 
د وما ىو خارج الجسـ وىو ح  ، يكوف الحد بالنسبة لبعض الناس بيف ما ىو داخؿ الجسـ        
ذا إ  د السميكة ، حيث يكوف واضحًا ما ال يتغير ، وىو نوع مف الحدو  اً ، فحد الجسـ يكوف ثابت مطمؽ

حساس أقؿ صبلبة إ  خر مف الناس لدييـ البعض اآللجسـ أـ خارجو ، في حيف كانت األشياء داخؿ ا
ف أجسادىـ تظير وكأنيا إ  ف، نو حد فعندما يكونوا مسترخيف إ  ، وغير قادريف عمى تحديد جمدىـ ب

أو يشعروف بأف  ، د أجساميـتمتزج مع ما يحيط بيا ، وقد يشعروف في وقت الشدة بفقدانيـ لح  
  (. al،et ،Zborowski،124:2001)ياميا وحجمىـ الجسدية تتغير في شكء  اجز  أ  
حد الوضعة والبنية العضمية  

الرغـ مف اف العضبلت ال تقع عند عمى سمية في البنية العضمية لمفرد ، كما تنعكس الحدود الج      
حدود الجسـ بشكؿ مطمؽ ، كما ىو الحاؿ بالنسبة لمجمد ، اال أف العضبلت الجسمية تقـو بميمة 

لكثير الجياز العصبي لدى الناس يعبر عف الشيء نساف ، و داخؿ عقؿ ودماغ اإل  عبير عما يجري الت
  . ( Hartmann &Cary،1993: 214)مما يعبر عف الحدود لدييـ 

أكتافيـ و صدورىـ وأذرعيـ ( )ػبخصائص جسدية تتعمؽ ب شخاص ذوو الحدود السميكة يتصفوففاأل 
وكأنو وضعة التحصف ليؤالء األشخاص ، ويكوف ، يبدو ذلؾ أحيانًا  ، حيث تكوف محكمة ومتماسكة

مف رؤية األخريف لو عمى  عمى الرغـوف الشخص غير عالمًا بيا ، ىذا األمر غير شعوري ، فقد يك
أنو شخص متصمب ، أما األشخاص ذوو الحدود النحيفة ، يتصفوف بخصائص معاكسة تمامًا ، 

حيث تبدو أجساميـ كأنيا   ـ سيتداعى، وكأف جسدى حيث يروف بأف أجسادىـ مرنة وغير صمدة
 . (Hartmann،147:1996) خريفلمتبلمس أو االتصاؿ مع أجساد اآل تميؿ
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الحيز الشخصي  
متبلؾ الفرد لمحدود اأف  إ ذْ مسافة التي تحيط بجسـ الفرد ، وىناؾ نوع مف الحدود يتضمف ال       

            قدر ىذا الحيز بعدة أقداـ وقد ي   – طمبًا مف أجؿ الحصوؿ عمى حيز خاؿٍ عد مالسميكة ي  
لنحيفة الحدود ا الشخص ذو في حيف أ ف  خروف ، ب الفرد في أف يدخميا األفراد اآلال يرغاه تج  في كؿ 

 ، واالقتصادية، خريف بدخوؿ ىذا الحيز ، وأف العوامؿ االجتماعية يكوف أكثر رغبة لمسماح لآل
واالنماط الثقافية تؤثر في قياس ىذه الفسحة ، كما توجد فروؽ فردية بيف االشخاص ضمف الجماعة 

حد أ ف  أ   Hartmannأو االجتماعية الواحدة ، وىذا يرتبط بنوع الحدود ، فيذكر ىارتماف ،الثقافية 
ر يتحدث خآتكوف المسافة بينو وبيف أي شخص  شخاص مف ذوي الحدود السميكة ، يرغب في أفاأل

 شخاص الذيف يقتربوف منو ويحتموف حيزه ويكره أف يكوفأنو ينزعج مف األ إ ذْ معو  قدميف أو أكثر ،
 . (al،et ،Hartmann،312:1991)في مكاف مكتظ بالناس كالمصعد مثبًل  

 
 الحدود المتعمقة بالمعب - 7

المعب لو صمة بالتخيبلت وأحبلـ اليقظة ، وىو ميـ لجميع األطفاؿ ، ولمكبار  نوعًا ما ،  ف  أ        
المعب الى فعند تذكرىـ لمعبيـ في طفولتيـ فاألشخاص ذو الحدود النحيفة يتحدثوف عف انغماسيـ في 

الى حياتيـ اليومية حقيقيًا بالنسبة ليـ بؿ أنو أحيانًا يمتد  ي كوففيو ، فالمعب  احد أنيـ يصدقوه ويتييو 
، بحيث ال يمكنيـ التأكد ما الذي كاف لعبًا وما الذي كاف حقيقة ، وما يتذكرونو ىو لعب خيالي غير 

روف كونيـ أقؿ انغماسًا في المعب ، الحدود السميكة يتذك   ومنظـ  أو لعب حر ، بينما األشخاص ذو 
ية ، وحدوده أكثر تمايزًا عف جوانب حياتيـ  والمعب بالنسبو ليـ أكثر تنظيمًا ويتميز بطابع أكثر ىيكم

(23:1999،al،et،Schredl). 
 الحدود بين األفراد -7

عني ، حيث ت  المحيطيف بو خريف آلفراد اباأليقصد بالحدود ىنا ىي حدود عبلقات الفرد         
في عبلقاتو حساس صمب ومنفصؿ بذاتو حيث يبقى الفرد كما ىو إ  حدود السميكة ىنا أف الفرد لديو ال

فالشخص  خريف ،انفعالي معيف بيف ذات الفرد واآل دعْ وال يتغير ، فالحدود تعني ىنا المحافظة عمى ب  
خريف . كما تتضح الحدود السميكة عمى ىيئة االبتعاد مف التعمؽ باآل اً الحدود السميكة يكوف حذر  وذ
فراد ىي الحدود السميكة بيف األ ف  أ   ( (Hartmanخريف ، ويرى ىارتماف باآلرتباط اآلب البرود وتجن  و 

تشير الحدود النحيفة بيف  في حيف  مطفؿ في الثقافة التي يعيش فييا ،ـ لعم  ثؿ التي ت  نوع مف الم  
 خريف ،لمرء شعوره بذاتو في عبلقاتو باآلخريف ، وأحيانًا يفقد اؽ باآلشخاص الى سرعة التعم  األ

                                        ( .al،et ،Levin، 1991 :89ؽ الشديد بالشخص المحبوب )والتعم  
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 الحدود بين الوعي والالوعي ، وبين اليو واالنا و االنا العميا -8
كالدوافع الجنسية ، الى وجود كـ ىائؿ مف المواد  معقؿالدينامي ل –شير المنظور النفسي ي         

بت ، وتكوف الشعورية وبعيدة عف الوعي مف خبلؿ الك )اليو(وأماني الطفولة في، والبواعث العدوانية 
مناطؽ داخؿ العقؿ أو الجياز النفسي  شير فرويد الى وجود ثبلثوي  وميكانيزمات الدفاع األخرى ، 

فكار والمعمومات في منطقة )ما قبؿ األ ف  وأ  ، البلوعي )ما قبؿ الوعي( و  وىي الوعي وطميعة الشعور
ْف الى منطقة الوعي الوعي ( يمكف أف تصؿ  ف ال يمكف أف تصؿ دوف وجود أي عائؽ في حيم 
( وىذا مماثؿ لمفيـو خبلؿ طميعة الشعور )ما قبؿ الوعي( الى الوعي اال مف المعمومات مف )البلوعي

واحد مف العقؿ الى الجانب  الحدود حيث يصؼ كبل النموذجيف حركة انتقاؿ المعمومات مف جانب
 ( . Freud،215:1976) اآلخر
مقبولة تبقى بعيدة عف الشعور ال ف القمع الشديد حيث أف الدوافع غيرفالحدود السميكة تتضم      

 ، نا، أو بيف الوعي والبلوعياأل و، في حيف تتضمف الحدود النحيفة كبتًا أقؿ وحاجزًا أرؽ بيف اليو 
يفكروا ويتخيموا جميع شخاص مطمعيف عمى محتويات اليو ويسمحوف ألنفسيـ بأف فمثؿ ىؤالء األ

كوف )األنا نا في التحميؿ النفسي ، وت  وىذا الحد يشير الى حد األ ،األشياء ويمارسوا أحبلـ الصحو
ما يكوف الشخص  وعادةً الحدود السميكة  وقميمة المرونة  يميا ( قوية جدًا لدى األشخاص ذو الع  

 . (Hartman ،23:2011)نفسو  الجنس ًا بقوة مع الوالد مفمتوحد
ت ( وينظر ليذه الدفاعا Freud).Sسيجموند فرويد آليات الدفاع وضع أصبًل مف قبؿ  مفيـو     

آلية دفاع أساسية لحجز )القمع( كبت جدار أو حاجز معيف فالعمى أنيا حدود حيث تتضمف بناء 
عف  نفعاالت محجوزةعيدًا عف الوعي ، والعزؿ يبقي االالذكريات المؤلمة خمؼ جدار و إبقائيا ب

الفرد يمكف أف يفكر بسبلـ  في جميع األفكار  ف  أ   إ ذْ ة تجنب الفرد الشعور باأللـ ، األفكار ، فيذه اآللي
ْف   لذي يتجنبػ)التفكير المنطقي( اوىذا ما يدعى ب دوف أف يشعر باالنفعاالت المصاحبة ليا ،م 

 (. Freud،86:1976)  موضوع ما ي  أ  التعامؿ االنفعالي مع 
وكثيرًا ما يشاىد لدى المرضى النفسييف ، ولدى األشخاص نكار ىو أحد آليات الدفاع ،واإل        

العادييف أيضًا في أوقات المحف واألزمات مثؿ وفاة أحد األشخاص المقربيف ، فيو جدار بيف ذات 
، 1991: 165 ) مف الفرد لتقبؿ الحقيقة المؤلمة الفرد والمحيط  الخارجي ، وىو رفض قوي

Peterson. ) خر مع أحد آما يتوحد الفرد بشكؿ كمي مع شخص والتوحد ىو ليس مجرد دفاع ، فعند
قراراتو وتمييزه بيف تخاذ نو يعمؿ عمؿ الدفاع ، حيث يتجنب الفرد الصراعات في إ  مثبًل ف الوالديف

أف يتخذ القرار مكانو إ  و الصراعات الخطيرة وب، ة رغباتو ، ويمكف لمفرد أف يقؼ بوجو القرارات المؤلم
ْف   . ( 920 -939:  3092)ربيع ،  دوف التفكير فيوم 
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 الحدود المتعمقة باليوية  -9
 اليوية الجنسية 
حساس الداخمي بذات الفرد والذي ال يكوف شعوريًا ويتضمف العديد مف إلاىوية الفرد ىي        

الجوىرية   genderفاليوية الجنسية بحد ذاتيا مفيـو معقد حيث توجد ىوية النوع  الحدود الميمة .
ف الناس الذيف قابميـ إ  ا فـ أنثى ؟ ليذفي المركز ، أي نظرة الفرد األساسية لذاتو عمى أنو ذكر أ  

انت لدييـ ) بغض النظر عف نحافة أو سمؾ الحدود في جوانب أخرى ، ك(  (Hartmannىارتماف 
( محددة ، و ما يحيط حوؿ ىذا الجوىر ىو جوانب حدودية لميوية الجنسية النوع الجوىريةىوية 
 al،et،79:2001) ختبلؼ الذي يتعمؽ بتركيب الحدودتيار الجنسي ، مع قدر كبير مف االواالخ

،Funkhouser) . 
ـ أنثوييف تمامًا أ   ـؽ بإحساسيـ بأنفسيـ بأنيـ ذكورييف تمامًا أ  بيف الناس تتعم  ختبلؼ يوجد و       

الحدود السميكة يروف أف الفرؽ بيف الرجاؿ  و، فاألشخاص ذو ـ يظيروف شيء مف المزاوجة بينيماأني
   (.  Harrison & Singer،172:2009) والنساء ىو أمر منطقي غير قابؿ لمجدؿ

فمثؿ ىؤالء األشخاص مف غير الممكف أف  ، وتكوف اليوية الجنسية لدييـ قوية ومطمقة      
يتصوروف أو يتخيموف بأنيـ  نساء حيث مف الصعوبة أف يروف أي شيء أنثوي في ذواتيـ ، أما 
األشخاص ذوو الحدود النحيفة تظير لدييـ مخاليط في اليوية الجنسية " أنا رجؿ ، لكف ىنالؾ الكثير 

تكوف لدييـ و جزاء األنثوية والذكورية في ذواتيـ مف المؤنث في داخمي " ، حيث يعترفوف بسيولة باأل
                                              (. Blagrove & Akehurst ، 274:2000) ساءيروف أنفسيـ فييا عمى أنيـ ن  أو خياالت ، أحبلـ 
أنيا قوية و ثابتة واستقرار اليوية ىو الوجو اآلخر ليا ، حيث يمكف أف ننظر ليوية الفرد عمى       

رنة تتغير عبر م ًا سميكًا ، وقد تكوف ىوية الفردال تتغير بمرور الزمف أو مع الظروؼ ، ىذا يمثؿ حد  
                                                  . ( al،et،Hartmann ،2001:214)   نحيؼ فيذا الشخص لديو حد   ،حسب المواقؼ بأو  الزمف

  حدود العمر -11
حدود العمر أحد جوانب اليوية التي نادرًا ما ييتـ بيا الناس وخاصة الكبار ، باعتبار أنيـ االف       

فكما ذكرنا سابقًا مثؿ ىؤالء  ،كبار وليسوا أطفااًل ، قد يكوف ىذا الحد بالنسبة لبعض الناس سميكًا 
خوانيـ إأو يـ ئباآقد توحدوا بقوة مع  كما أف بعضيـ،  ـاألشخاص ال يتذكروف الكثير مف طفولتي

بسرعة ، وكانوا تغمرىـ السعادة بأوضاعيـ الجديدة التي توصموا  اً وكانوا يطمحوف أف يصبحوا كبار 
جانب بسيط  كبيرة وىو الييا في سف الرشد فمثؿ ىؤالء األشخاص يجتازوف مرحمة المراىقة بسيولة

 ،al،et، (Hartmann، 38:1987) النضج ستكماؿ دورمف سعييـ ال
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وفي ذات  نفسوالوقت  نو طفبًل ومراىقًا وراشدًا فيكما يواجو القميؿ مف الصراعات التي تنتج كو       
حيث ال تزاؿ  ال يستطيعوف الفصؿ بيف الرشد والطفولة ،، نيـإ  وو الحدود النحيفة فالجسـ  ، أما ذ

نيـ يخبروف الصراعات الخاصة بالمراىقة عمى وجو ا   كؿ جزءًا فعميًا مف شخصياتيـ ، و طفولتيـ تش
     بسيولةجتيازىا وال يستطيعوف ، في مرحمة المراىقة الخصوص ويواجيوف أزمات كبيرة 

                                                   (154:2000،Hartmann & Sticgold) . 
 حدود الجماعة -11

قد يكوف   أو الجماعات التي ينتمي الييا ، وىذا الحد  ، دًا يحيط بالجماعة الفرد يرسـ ح   ف  أ        
مجموعة واألفراد خارج ال، سميكًا ، حيث  يشعر الفرد بفرؽ كبير بيف األفراد داخؿ المجموعة صمدًا و 

د نحيفًا ، وحدود الجماعة ترتبط بيوية المرء ، فبعض األشخاص تكوف ، أو قد يكوف ىذا الح  
   . (al،et ،Schredl،59:1996) جدًا مف ىويتيـ اً في جماعة معينة جزءًا ميمعضويتيـ 

أنو جزء مف عدة مجموعات ،  خص ىو جزء مف مجموعة معينة ، بؿومف الواضح أف كؿ ش       
فالحدود السميكة ىنا تعني أف عضوية الفرد في مجموعة معينة تشكؿ جزءًا ميمًا بالنسبة لو ، وىذا 
الفرد قد يتصرؼ تصرؼ معيف بما يتفؽ مع  ما يتصرفو أفراد مجموعتو كما تتضمف الحدود السميكة 

كما تتضح سماكة حدود يي ىناؾ " أيضًا شعور قوي  بالطبقية  " ىذه منطقتي ، أما منطقتؾ ف
ذه القواعد ومثؿ الحدود السميكة يمتـز بي دوار قوانيف الجماعة ، والشخص ذونغماس في أالجماعة باال

 ( . al،et،Levin،2003 :176) ليو عمى أنو شخص تقميديإ  ىذا الشخص ينظر 
مف حيث اليوية و أما الشخص ذو الحدود النحيفة يكوف جزءًا مف مجموعات كثيرة ومختمفة ،        

في ذاتو عضوًا ميمًا في الجماعة وانما قد يكوف مجرد فرد لديو عضويات متذبذبة   ر  ف الفرد لـ ي  إ  ف
ف فردًا ضمفي الجماعات أو أف يكوف عضوًا في جماعة أكبر دوف وجود حدود صارمة كأف يكوف 

  . (al،et،Zborowski ،254:1998ىذا العالـ )
 الحدود  المتعمقة بتنظيم ذات الفرد -12

الحدود السميكة بأف  طًا مف الحدود حيث يرغب الشخص ذوتنظيـ الفرد لذاتو يعد جانبًا بسي      
وكؿ شيء يجب أف يكوف في  ،يكوف محيطو مترابطًا ومنظمًا ، حيث يعتقد أف لكؿ شيء مكانًا 

ضافة الى وجود نظـ ، باإل  ب ومكتب م  ف ذا منزؿ مرت  ص لو ، ىذا الشخص يكو المكاف المخص  
كاف يتميز بدقتو وتنظيمو فعندما  ( (Hartmannىارتماف  مرضى سحات  محددة لكؿ ميمة ، فأحدف

يفتح حقيبتو كاف يجدىا مقسمة الى اقساـ تحتوي عمى أقبلمو ودفتر  Hartmannكاف ىارتماف 
لو أف عقؿ ىذا فأتضح ي قمـ أو ورقة زائدة ، مبلحظاتو وحاسبتو اليدوية ، ولـ يكف في الحقيبة أ  
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 :241)المريض ىو أشبو ما يكوف حقيبتو ، أو أنو رتب حقيبتو عمى النحو الذي كاف عميو عقمو 
1989،Hartmann. ) 

 الحدود في التفضيالت البيئية -13
حبو لمتنظيـ ، حيث يفضؿ تفضيؿ الفرد لمحدود المادية السميكة الموجودة في بيتو يرتبط ب ف  أ        

الحدود السميكة المبلبس السميكة واألبواب والجدراف السميكة كما يفضؿ المواقؼ  الشخص ذو
ف يكوف لكؿ فرد مكاف محدد ودور محدد ، أما المنتظمة ذات القوانيف المحددة ففي المؤسسات ينبغي أ

،  قؿ تحديدًا في المكاف الذي يعيشوف فيوأنيـ يفضموف تنظيمات إ  خاص ذوو الحدود النحيفة فاألش
 ( .Harrison& Singer،2009 :138) نيف المرنةويفضموف القوا ورغبتيـ في التنظيـ تكوف أقؿ

فقد تكوف  دود الداخمية ،التفضيبلت ترتبط بصورة مباشرة بالح  منطقيًا ال يوجد سبب يجعؿ ىذه و       
كاف ىنالؾ القميؿ مف الناس الذيف تناوليـ  إ ذْ ي عبلقة ، أو ال توجد بينيما أالعبلقة عكسية بينيما 

في دراساتو لدييـ نوع مف العبلقات العكسية ، فبعض األشخاص الذيف لدييـ  Hartmannىارتماف 
صمدة حاطة أنفسيـ بجدراف إ  الضعؼ ، حاولوا أف يعوضوا ذلؾ ب كالشعور فيحدود داخمية نحيفة 

نمط  شخاص يبدو أنيـ  يفضموف  العثور عمىالكثير مف األ ف  أل  ستثناء وتقسيمات قوية ، لكف ىؤالء 
 . ( Rawlings،69:2001) يفرضوىا عمى العالـ ف  أو أ   حدودىـ الداخمية في العالـ 

 الحدود المتعمقة باآلراء واألحكام -14
الحدود السميكة تتضمف تقسيمات ثابتة بيف المفاىيـ والفئات ، وأف األشخاص ذوو الحدود       
مرأة ويبقى ىذا الفرؽ بينيما ، وأف الفرد أما أف يكوف عاقبًل الرجؿ رجؿ والمرأة ا ف  أ  يؤكدوف   السميكة

ضمف ميبًل لرؤية يف ىاتيف الحالتيف ، فالحدود السميكة تتأو مجنونًا ، وال توجد حالة وسط ما ب
لرؤية األشياء بتدرجات  يميموفف ، سود ، أما األشخاص ذوو الحدود النحيفةأسود األبيض أبيض واأل

 ( .al،et،Schredl،18:2009الرمادي )
بخصوصيا ، كما ىناؾ موقؼ  خبلؽ فينالؾ أحكاـ لدى الناسفيما يتعمؽ  بالجماؿ واألو        

خر نحيؼ ، حيث يعتقد األشخاص ذوو الحدود السميكة أف ىنالؾ قوانيف أو محكات مف آسميؾ و 
 ير ال تتغير ، ويعتبروف أنفسيـ ذو وىذه المعايي حديد ما ىو حقيقي ، وما ىو جيد وجميؿ ،أجؿ ت  

يقولوف نيـ إ  ص ذوو الحدود النحيفة فما االشخاأخبلؽ رصينة وأحكاـ ثابتة تقاـو األىواء العابرة  بين
 (. Pacini & Epstein،94:1999كؿ شيء يعتمد عمى الظروؼ )
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 الحدود المتعمقة باتخاذ القرارات وتنفيذىا-15
كتسب المعمومات بشكؿ معيف ، ويعالج تمؾ المعمومات ، و طمع الفرد عمى العالـ ، وي  ي   ف  بعد أ       

 القرار أو ال ينفذه ، فالشخص ذو معيف ، حينئذ الفرد سيقرر بأف ينفذيكوف الفرد  وآراء عمى نحو 
فضؿ ، سوؼ يكوف سات ، ويعرؼ ما ىو جيد وما ىو األلممؤس اً دد  الحدود السميكة يمتمؾ معنى مح  

الصفات المعاكسة تمامًا ،  دود النحيفة ذوالح   القرار أو ينفذه ، أما الشخص ذو مف السيؿ أف يتخذ
 ( . Hartmann،56:2011)القرارات وتنفيذىا اذ تخ  وبة في عفأنو يجد ص
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 رؤيت نظريت عن العالقت بني سلىك املخاطرة و احلذود العقليت البينيت 
 Boundaries( والحدود العقمية البينية )Risk behaviorتتضح العبلقة بيف سموؾ المخاطرة )      

in the mind  اء نسانية ويتفؽ عممأىـ أبعاد الشخصية اإل   حدىالحدود العقمية البينية ىي إ ف  ( في أ
 :74نسانية تنعكس عمى سموؾ الفرد الذي يقـو بو )النفس عمى اف صفات الشخصية اإل  

1998،Hartmann. ) 
تعني اف يتمتع الفرد بالقوة والصبلبة  (Hartmann)حسب رأي ىارتماف بوسماكة الحدود       

مور التي تواجيو بطريقة منطقية والعالـ الخارجي ، ويتعامؿ مع األوحسف التنظيـ واف يفصؿ بيف ذاتو 
 الحدود تعامؿ الفرد ذوو موقؼ معيف ، ويومشاعره عندما يتعامؿ مع مشكمة أ حيث يتحكـ بعواطفو

 قظة ويتمتع بشخصية قوية حبلـ اليالسميكة مع الواقع وال يسرؼ في أ
                                                             (89 :1991 ،Hartmann. ) 

ـ  لذا فإ نو يكوف عمى أ         القرارات وتحمؿ المسؤولية الممقاة عمى عاتقو حيث  اذتخ  االستعداد  ت
اذا ما واجيو ، فبل يتردد وال يعرؼ الخوؼ ، يتخذ القرارات بغض النظر عما يترتب عمييا مف نتائج 

 (، عمي9114: 52قرار حاسـ )اذ تخ  موقؼ يتطمب منو 
ىدافو ميما و يقدـ عمى اقتناص الفرص وتحقيؽ أدراكو العالي لذاتو يجعمفثقتو العالية بنفسو وا         

بالفرد حيث  سماكة الحدود ىي نتاج لممؤثرات والظروؼ البيئية المحيطةو كانت صعبة ومستحيمة 
حسب الظروؼ والمواقؼ التي تواجيو ، وكمما بحدود الفرد تتغير  ف  أ  (  Hartmann)يذكر ىارتماف 

ـ  تيشدة وصعوبة الموا قؼ ازدادت قدرة الفرد عمى مواجيزدادت  ىي مؤشر لمميؿ الى سموؾ  ا وم ْف ث
 المخاطرة .



 

 

 

 

 

ىالفصلىالثالث
ىمنكجوةىالبحثىواجراءىاتهىىىىىىىىىىى

          ىمنكجوةىالبحث

ىمجتمعىالبحثىى        ىى

         ىرونةىالبحثى

ىأداتاىالبحثىى       ىىى

ىالتطبوقىالنكائيى      ىىىى

ىالودائلىاإلحصائوة     ىىىىى
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التي قامت بيا الباحثة من أجل تحقيق جراءات ىذا الفصل وصفًا لمنيج البحث والِ يتضمن           
عينة ممثمة ختيار و، في تحديد مجتمع البحثختياره تم ، بدءًا من المنيج الذي لبحثأىداف ا
الخصائص ستخراج وناسب البحث وتطبيقيا عمى عينة البحث ، دوات التي تُ األختيار و لممجتمع

 من أجل الوصول لمنتائج .ستخدمت حصائية التي تحديد الوسائل الِ لممقياسين و  ةالسايكومتري
 منيج البحث أواًل : 
لطبيعة البحث وأىدافو كونو منيجًا مناسبًا لاستخدمت الباحثة المنيج الوصفي االرتباطي ،        

، ويعبر عن الظاىرة كيفيًا أو كميًا ، حيث ظاىرة كما وجدت في الواقع ، فيو يسعى لدراسة ال
عطي التعبير الكمي يُ  في حينف الظاىرة وتوضيح خصائصيا ، يسعى التعبير الكيفي الى وص

)نوفل و أبو  اىر األخرى وارتباطيا مع الظو وكميتيا ىذه الظاىرة  ررقميًا لمظاىرة يبين مقدا وصفاً 
 . (ٜٕٔ: ٜٕٓٓعواد ،
 -:مجتمع البحث :ثانيًا 
نتائج البحث عميو  ِإعماممنيجي يراد بو كل ما يمكن مجتمع البحث ىو مصطمح عممي          

ختيار ( ، ومن أجل  ٜٔ:  ٕٙٓٓأو أحداث )العساف ، ، أو كتب  ، سواء كان مجموعة أفراد
 -ٕٙٔٓعينة البحث تم تحديد مجتمع البحث المتمثل بطمبة جامعة القادسية لمعام الدراسي )

( طالبًا وطالبة من الصفوف الثانية ٖٓٛٚ( ولمدراسة الصباحية فقط والبالغ عددىم ) ٕٚٔٓ
شممت كمية )  ِإذْ  ( ٕٔلعممية )بمغ عدد الكميات ا ذْ ، إِ والرابعة ولمتخصصات العممية واالنسانية 

الطب، و الطب البيطري، و  سنان ،األطب و  كمية العموم ،و ،  عموم الحاسوب والرياضياتو  ،اليندسة
التربية  و الزراعة، االدارة واالقتصاد،و ،  التربية البدنية وعموم الرياضةو  التمريض ،و  الصيدلة ،و 

% ( من ٖ٘) ( طالبًا وطالبة ، وبنسبة ٘ٗٔٗ( وقد بمغ مجموع الطمبة فييا )لمتخصصات العممية
التربية و ب ، اداآل و انون ،)الق:كميات ( ىي  ٗحجم المجتمع ، وبمغ عدد الكميات االنسانية )

ة ( طالبًا وطالبة ، وبنسب ٖ٘ٛٙ( وبمغ مجموع طمبتيا ) التربية لمتخصصات االنسانيةو بنات ، 
% ( ٚٗالذكور )فقد بمغت نسبة ، ما بالنسبة لمتغير النوع أ% ( من حجم المجتمع ، ٚٗبمغت )
 و لمصفوف الثانية والرابعة  ( طالبة ، ٗٔٔٗ% ( بواقع )ٖ٘ونسبة االناث بمغت ) ( ٖٙٔٚبواقع )

 ( . ٔكما ىو موضح في جدول )
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 (  1جذول )                                              

 الصفالنىع والتخصص وحسب بمجتمع البحث مىسع                         
نىع 

 انتخصص
انًجًىع  انصف انراتع      انصف انثانً         انكهٍح    

 انكهً 
 انًجًىع أ    ر   انًجًىع أ    ر

 انهنذسح  انعهًً
93 35 494 55 44 423 269 

عهىو انحاسىب و 
 انرٌاضٍاخ

464 444 905 42 44 443 224 

 266 496 46 60 490 40 60 كهٍح انعهىو

 443 46 24 43 409 64 42 سناٌطة األ

 405 42 49 23 69 42 24 ثٍطريانطة ان

 انطة
56 74 449 97 66 404 244 

 انصٍذنح
 

44 60 404 26 42 67 442 

 انتًرٌض
20 404 424 94 59 74 244 

انترتٍح انثذنٍح وعهىو  
 انرٌاضح 

434 99 224 34 94 422 946 

 940 437 77 440 442 42 40 انسراعح

 304 479 455 927 424 474 249 االقتصاداالدارج و

نهتخصصاخ  انترتٍح
 انعهًٍح

427 490 257 275 442 454 445 

 4445 4334 744 4444 2454 4046 4047 انًجًىع  

 492 246 39 459 476 44 442 انقانىٌ نسانًاإِل

 4503 345 447 464 534 905 273 داباَ

 903 - 435 - 444 444 -  انترتٍح نهثناخ

نهتخصصاخ  انترتٍح
 االنسانٍح

453 927 474 944 604 347 4495 

 9675 2904 4949 364 4970 724 560 انًجًىع 

 4790 4235 2244 2047 9595 4734 4697 انًجًىع انكهً

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والذي بوجبو حصمت الباحثة عمى 4/7/7142( في )4721كمية التربية، ذو العدد ) / كتاب رئاسة جامعة القادسية
اعداد طمبة جامعة القادسية ولمصفوف الثانية والرابعة ولمتخصصات العممية واالنسانية ولمكميات كافة لمعام الدراسي 

      ( من قسم التخطيط والمتابعة/وحدة االحصاء الجامعي في رئاسة جامعة القادسية .7142-7142)
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 : عينة البحث  ثالثاً 
نَّ المجتمع الذي تجرى عميو الدراسة ىي جزء من العينة          أفراد عينة البحث ىي  ختياروا 

خطوة ميمة في البحوث التربوية والنفسية والتي يجب أن تكون ممثمة لممجتمع األصمي بشكٍل 
عمى المجتمع عماميا إِ صحيح ، فكمما كانت العينة ممثمة لممجتمع  فأن نتائج البحث يمكن 

 .   ( ٕ٘: ٕٜٜٔ)العتوم ، بدقة عالية األصمي

           -: عٍنح انتطثٍق اننهائٍح -أ

غني الباحث عن دراسة كل وحدات وعناصر المجتمع األصمي السيما في تُ  ان عينة البحث       
 .  (ٕٔٔ: ٖٜٜٔقنديمجي ،  ) دراسة كل تمك العناصرستحالة حالة عدم امكانية أو 

تستخدم ىذه المعاينة  سموب المتناسب ،األب ثة الطريقة الطبقية العشوائيةوقد استخدمت الباح     
أو طبقات متجانسة فيما بينيا في  ، عندما يكون المجتمع غير متجانس فيتم تقسيمو الى فئات
 كل طبقة في المجتمع األصمي ع حجمالخصائص المتشابية ، ثم يتم تحديد حجم العينة تناسبيًا م

 .(  ٓٓٔ : ٕٓٔٓ) عطية ،                                                                 
%( من حجم المجتمع ٘طالب وطالبة ويمثمون نسبة ) (ٓٓٗ)عينة بمغت ختيار وتم        

وبنسبة  ( طالباً  ٜٓٔعمى النوع بواقع )عتمادًا االصمي ، وبما ان المجتمع مقسم الى طبقات 
(  ٔٛٔوعمى وفق الصف بمغ عدد الصفوف الثانية )%( ٖ٘وبنسبة )( طالبة  ٕٓٔ، و) %(ٚٗ)

اما  %(٘٘وبنسبة ) ( طالبًا وطالبة من الصفوف الرابعةٜٕٔ) %( و٘ٗبنسبة )طالبًا وطالبة و 
طالبًا  %(ٖ٘وبنسبة ) (ٕٕٔفقد بمغ عدد الطمبة في التخصص العممي )، فيما يتعمق بالتخصص 

 %(ٚٗوبنسبة ) ( طالبًا وطالبةٛٛٔفي حين بمغ عدد الطمبة في التخصص االنساني ) وطالبة ،
 . تطبيق النيائيةيبين توزيع عينة ال( ٕ)وجدول 
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(  2ذول ) ج  
حسب التخصص والصف والنىعبمىسعت  تطبٍق النهائٍت عٍنت ال  

 

نىع 
 انتخصص

انًجًىع  انصف انراتع           انصف انثانً            اسى انكهٍح
 انكهً 

 انًجًىع أ    ر   انًجًىع أ   ر

 انهنذسح  انعهًً
2 5 4 9 4 4 44 

عهىو انحاسىب و 
 انرٌاضٍاخ

7 4 45 2 4 6 24 

 44 4 4 9 4 4 9 كهٍح انعهىو

 4 2 4 4 5 9 2 سناٌطة األ

 5 2 4 4 9 2 4 ثٍطريانطة ان

 انطة
9 4 4 2 9 5 42 

 انصٍذنح
 

2 9 5 4 2 9 7 

 انتًرٌض
4 5 6 2 2 4 40 

انترتٍح انثذنٍح 
 وعهىو انرٌاضح

40 2 42 4 2 6 47 

 20 42 5 4 7 4 4 انسراعح

 46 25 7 44 24 3 42 االقتصاداالدارج 

نهتخصصاخ  انترتٍح
 انعهًٍح

4 4 44 44 3 29 94 

 242 402 45 54 440 55 55 انًجًىع

 29 49 5 7 40 4 6 انقانىٌ نسانًاإِل

 46 46 22 24 90 45 45 داباَ

 46 40 40 - 6 6 - تناخ انترتٍح 

نهتخصصاخ  انترتٍح
 االنسانٍح

7 44 25 44 94 47 49 

 477 444 67 43 44 42 23 انًجًىع 

 400 243 449 406 474 34 74 انًجًىع انكهً
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 ب- عينة التحميل االحصائي :

سموب المتناسب ، ية ذات األعينة التحميل االحصائي بالطريقة العشوائية الطبقختيار تم          
طالب وطالبة من طمبة الصفوف الثانية والرابعة ومن التخصصات العممية  (ٖٓٓاختيار)اذ تم 

تشير اليو ادبيات القياس والتقويم في ضرورة ان تكون عينة  واالنسانية ، وىذا العدد يتسق مع ما
 ( .ٖٔ: ٕٔٓٓ، ( من عدد فقرات المقياس )الكبيسيٓٔ-٘التحميل االحصائي بنسبة )

 (ٖجدول )
 لتحميل االحصائيعينة ا 

 نىع
 انتخصص

انًجًٕع    انظف انشاثغ انظف انخبَٙ اعى انكهٛخ
 انًجًىع أ ر انًجًىع أ     ر    انكهٙ

 انؼهًٙ

 40 5 9 2 5 4 4 انهنذسح

انحاسىب و عهىو 
 انرٌاضٍاخ

6 5 44 2 9 5 46 

 40 5 9 2 5 9 2 كهٍح انعهىو

 6 2 4 4 4 2 2 سناٌطة األ

 5 2 4 4 9 2 4 ثٍطريانطة ان

 3 4 9 4 5 9 2 انطة

 انصٍذنح
 

2 2 4 4 4 2 6 

 7 9 2 4 5 4 4 انتًرٌض

انترتٍح انثذنٍح 
 وعهىو انرٌاضح

4 4 7 4 4 5 49 

 49 4 9 4 6 9 9 انسراعح

 95 43 6 49 46 4 3 االقتصاداالدارج و

نهتخصصاخ  انترتٍح
 انعهًٍح

5 5 40 44 4 47 27 

 453 44 94 49 72 44 44 انًجًىع

 َغبَٙاإِل

 46 3 9 6 4 9 4 انقانىٌ

 53 95 44 47 24 42 42 داباَ

 42 7 7 - 4 4 - انترتٍح تناخ

نهتخصصاخ  انترتٍح
 االنسانٍح

6 42 47 49 29 96 54 

يجًىع انتخصص 
 االنسانً

22 94 59 94 54 77 444 

 900 465 75 70 495 42 69 انًجًىع انكهً
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 رابعًا : أداتا البحث 
وأخرى ، سموك المخاطرة  أحدىما لقياس ، أداتينعمى  عتمادالا تحقيقًا ألىداف البحث تطمب     

 :جراءات اعتمادىاإِ وفيما يأتي وصف ، لقياس الحدود العقمية البينية 

 مقياس سموك المخاطرة  : -أ
وبعد ان اطمعت الباحثة وفيما يتعمق بسموك المخاطرة ألجل تحقيق أىداف البحث الحالي         

( ودراسة  ٕٔٔٓجوامير، ( ودراسة )ٕٙٓٓالمشمب،عمى ما تيسر من دراسات سابقة كدراسة )
و عميو يالئم مجتمع البحث الحالي )طمبة الجامعة(  اً ( لم تجد الباحثة مقياسٕٓٔٓ،الساعدي)

 لـ التعمم االجتماعي وفقًا لنظرية س سموك المخاطرة ة  ببناء أداة يمكن من خالليا قياقامت الباحث
 . Bandura 1977 )) باندورا 
(  إلى ان عممية بناء أي مقياس البد (Allen & Yen, 1979ويشير كاًل من ألن ووين        

 :تية عمى وفق الخطوات األساسية اآلان تسير 
 التخطيط لممقياس لتحديد اأَلبعاد التي ُتغطييا فقراتو .  -ٔ
 جمع الفقرات وصياغتيا .  -ٕ
 عرض الفقرات عمى مجموعة من المحكمين االختصاص .  -ٖ
 تطبيق الفقرات عمى عينة تكون ممثمة لمجتمع البحث .  -ٗ
 ( .Yen & Allen،1979  : 118إجراء التحميل االحصائي لفقرات المقياس )  -٘
 :تالية بناء المقياس وفق الخطوات الو تم 

 : المخاطرةسموك تحديد مفيوم  -أ  
تحديد مفيوم سموك  في (Bandura، 1977باندورا ) نظريةعتماد ـبقامت الباحثة        

سموك متعمم من خالل تقميد األنموذج في )بانيا Bandura1977باندورا عّرفيا  المخاطرة وقد
الخبرات القيمة المتوقعة المبنية عمى أساس ختيار مواجية الصعوبات والمخاطر والمجازفة في 

 . السابقة والعمميات المعرفية الحاضرة والمثيرات الالحقة(
 تحديد مجاالت المقياس  –ب 

عمى نظرية دًا عتماحثة مجالين استنادًا الى تحميل تعريف سموك المخاطرة حددت البا         
وىذه ( ووضعت الباحثة تعريفًا لكل مجال منيما Bandura،1977)باندورا لـي التعمم االجتماع
 المجاالت ىي :
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الفرد المكتسبة من خالل ستجابة : ىو  أواًل : تقميد األنموذج في مواجية المخاطر
، عمى االنتباه عتماد باآلمالحظة وتقميد سموك االنموذج في مواجية المخاطر والتحديات 

 فعال والممارسات الخطرة .ر ذىنية وبدافعية عالية ألداء األواالحتفاظ بصو 
قدام عمى رة في مواجية التحدي والِ المغام:  المجازفة في مواجية التحديات ثانيًا :

خذ في الحسبان التعرض لألذى وفقًا لخبرات الفرد والجرأة في اتخاذ القرارات مع األالمخاطر 
 السابقة وقدرتو عمى االسترجاع والتعميم .

 : ج اعداد فقرات المقياس
بعد و ( ، Bandura، 1977باندورا )بعد تحديد مفيوم سموك المخاطرة المستند الى نظرية         

(  ٕٙٓٓوىي )دراسة المشمب ،المخاطرة  سموك لدراسات التي تناولت مفيوماالباحثة عمى الع ط  
الباحثة مجموعة مواقف تمثل شتقت (  ٕٔٔٓ( و) دراسة جوامير، ٕٓٔٓو )دراسة الساعدي ،

 سموك  المخاطرة ووضعت ثالثة اختيارات لكل موقف من ىذه المواقف يمثل أحدىامفيوم 
حد البدائل ار اك المخاطرة وعمى المستجيب أن يختسمو خرين فال يمثالن المخاطرة أما الخيارين اآل

سموك ، وقد بمغ مجموع المواقف التي تقيس اىو تجّ والثالثة لذلك الموقف بما ينسجم مع موقفو 
 ي في صياغة المواقف الوضوح وتمثيميا لمظاىرة وقد روع ( موقفًا بصيغتيا األولية ،ٙٗ) المخاطرة

 صالحية المقياس   -د
ىذه العممية تشير إلى التحميل المنطقي لمحتوى المقياس وىو عممية ميمة في بداية إعداد         

)الكبيسي و  ـدت لقياسياعالفقـرة بالسمة التي أُ رتباط ـو يكشف عن مدى نّ ألَ  :فقرات المقياس
 ( .ٓٚٔ: ٕٔٓٓالداىري ، 

( من السادة ٖٓوقد قامت الباحثة بعرض المقياس الُمعد لقياس سموك المخاطرة عمى )      
وء مالحظاتيم ، وُعدلت في ض( ٖسية ممحق )المحكمين المختصين في مجال العموم التربوية والنف

 .( ٗجدول )صياغة بعض الفقرات 
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 (ٗ)جدول 
 فقرات مقياس سموك المخاطرة التي تم أجراء التعديالت عمييا في ضوء اقتراحات المحكمين

 الفقرة بعد التعديل             الفقرة قبل التعديل       ت
لتقديم المساعدات لسكان المناطق  زمالءك لو تطوع 4

 فأنك : الساخنة 
 . تعتذر عن المشاركة-أ

 تردد .تقدم عمى المشاركة دون  -ب
 . ك بان عمميم يعرضيم لمخطرتخبر زمالء-ج

 تطوع زمالءك لتقديم المساعدات لسكان المناطق الساخنة ان
 فأنك:

 . تعتذر عن المشاركة -أ
 .تشارك معيم في تقديم المساعدات دون االىتمام لممخاطر-ب
 . تخبر زمالءك بان عمميم يعرض حياتيم لمخطر -ج

لمحصول عمى  لمغش الءك يمجؤونتالحظ زمندما ع 5
 فأنك :  االمتحان درجات عالية في 

 .مجأ لمغش لتحصل عمى درجة عالية ت-أ
 . ضاعف جيودك في المذاكرةت-ب
 . بقى عمى ما انت عميو ت-ج

ك يحصمون عمى درجات عالية في االمتحان من لو كان زمالء
 خالل الغش فأنك:

 .ةلتحصل عمى درجة عاليمجأ الى الغش أسوًة بزمالءك ت-أ
 تضاعف جيودك في المذاكرة . -ب
 .تبقى عمى ما انت عميو  -ج
 

 لو عرفت أن اخوك مختمسًا فأنك : 41
 تصبح مختمسًا مثمو . -أ

 تبمغ والدك أو ممن تثق بيم .-ب
 تتظاىر وكأنك ال تعرف شيئًا . -ج

 لو كان اخوك االكبر منك سنًا مختمسًا فأنك:
 تصبح مختمسًا مثل أخوك . -أ

 والدك أو ممن تثق بيم .تخبر  -ب
 تتظاىر وكأنك ال تعرف شيئًا . -ج

 معجبًا بالعب مشيور فأنك :قدم  لوكنت العب كرة 41
 .تقمده في استخدام اساليب خطرة لتحقق الفوز  -أ

 تستخدم أساليبك المعتادة في المعب .-ب
 تضع في االعتبار تجنب ايذاء نفسك واالخرين . -ج

    فأنك: وكنت معجبًا بالعب مشيورلو كنت العب كرة قدم 
  .ستخدام أساليبو الخطرة لتحقق الفوزتقمده في ا -أ 

 تستخدم أساليبك المعتادة في المعب . -ب
 حركات تؤذي بيا نفسك واالخرين  تأديةتتجنب -ج

اذا كان البد من اجراء عممية جراحية وكنت غير  7
 متأكد من نجاحيا فأنك :

 العممية .تقدم عمى اجراء -أ
 ال تجري العممية . -ب
 تنتظر حتى تطمئن عمى نجاح العممية .-ج

لو كان البد من أجراء عممية جراحية وكنت غير متأكد من 
 نجاحيا فأنك :

 تقدم عمى أجراء العممية .–أ 
 ال تجري العممية وتراجع طبيب أخر . -ب
 تنتظر لحين االطمئنان عمى نجاح العممية .-ج

  ترق في طريقك وال احد سواك فأنك منزاًل يحاذا وجدت  2
 خماد الحريق ميما كانت العواقب .تدخل المنزل إل -أ

 ال تدخل وتترك المنزل يحترق . -ب
 . طمب المساعدة من االخرين الطفاء الحريقت -ج

 اذا وجدت منزاًل يحترق في طريقك وكنت بمفردك فأنك :
 العواقب .خماد الحريق ميما كانت تدخل المنزل إل -أ

 ال تدخل وتترك المنزل يحترق . -ب
 . تصل باالطفاء وتنتظر قدوميمت-ج
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من المجال (  ٖٕ، ٚٔ، ٜوالفقرات )، ( من المجال االولٚ، ٙ، ٖ( فقرات ىي )ٙواستبعدت )
( عند مستوى ٫ٖٛٗ اقل من القيمة الجدولية والبالغة ) ٕكاستعمال ـبكون قيمتيا المحسوبة لالثاني 
 ( .٘( وكما ىو مبين في جدول )ٔ( ودرجة حرية )٫ٓ٘ٓداللة )

 (٘جدول )
 آلراء السادة المحكمين حول مدى صالحية فقرات مقياس سموك المخاطرة ٕكاقيمة 

 2كبقًٛخ  ( 03ػذد انخجشاء ) أسقبو انفقشاد   االثؼبد
 انًذغٕثخ

انُغجخ            
 انًئٕٚخ

يغتٕٖ 
 انذالنخ

 انشافضٌٕ انًٕافقٌٕ

تقهٛذ 
االًَٕرد 

فٙ يٕاجٓخ 
 انًخبطش

4 ،3 ،49 ،29 90 / 90 400٪  دانح 

44  ،42  ،44 23 4 26٫4999 34٪  دانح 

2 ،7 ،45 ،47 24 9 43٫2 30٪  دانح 

4 ،5 ،44 ،20 ،22 25 5 49٫999 79٪  دانح 

40 ،46 ،43 ،24 24 6 40٫7 70٪  دانح 

9  ،6  ،4 44 43 2٫4999 94٪  غٍر دانح 

 
 

انًجبصفخ 
فٙ يٕاجٓخ 

 انتذذٚبد 

4 ،4 ،5 ،46 ،20 90 / 90 400٪  دانح 

4 ،7 ،44 ،47 ،24 24 9 43٫2 30٪  دانح 

2 ،9 ،40 ،49 ،44 25 5 49٫999 79 ٪  دانح 

6 ،42 ،45 ،43 ،22 24 6 40٫7 70٪  دانح 

3 ،44 ،29 44 46 0٫4999 44٪  غٍر دانح 

بواقـع ( فقـرة موزعـة عمـى مجـالي المقيـاس ٓٗوعميو فقد اصبح مقيـاس سـموك المخـاطرة مكونـًا مـن )
 ( .٘) لممجال الثاني كما ىو موضح في ممحق (ٕٓول و)( موقف لممجال األٕٓ)

                    
 : عداد تعميمات المقياسإ  

ىـــــي بمثابـــــة الـــــدليل الـــــذي يسترشـــــد بـــــو يمـــــات الجابـــــة عمـــــى فقـــــرات المقيـــــاس أن تعم       
، لــذا تــم مراعــاة أن تكــون ىــذه التعميمــات واضــحة ودقيقــة ومناســبة ســتجابتو المســتجيب أثنــاء 

 ىـــذه التعميمـــات كيفيـــة الجابـــة عـــن فقـــرات المقيـــاس وحـــثّ  ضـــمنتتَ لمســـتوى أفـــراد العينـــة ، و 
غـراض البحـث ألَ  قياس ُمعدّ المستجيب عمى الجابة بدقة ، وقد أشارت الباحثة إلى أن ىذا الم

ن اجابـاتيم ىـي تعبيـر عـن رأييـم ،  ،العممي وأنو ليس ىناك إجابة خاطئـة وأخـرى صـحيحة  وا 
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وىــذه االجابــات  لــن يطمــع عمييــا أحــد ســوى الباحثــة كمــا أشــارت الباحثــة الــى عــدم ذكــر االســم 
   .جابة بصدقالمستجيب عمى الِ  لحثّ 

 تصحيح المقياس :
أن مقياس المخاطرة  مكون من مجموعـة مواقـف ولكـل موقـف ثـالث اختيـارات فأحـدىا        
المخـاطرة  سـموك والخياران اآلخـران ال يمـثالن ،المخاطرة ُأعطي ) درجة واحدة ( سموك يمثل 

( ٓٗوعمـــى وفــــق ذلـــك ســــتكون الدرجـــة الكميــــة العميـــا لممقيــــاس تســــاوي ) ، ُأعطيـــا ) صــــفر ( 
 والدرجة الدنيا ) صفر( .

 التجربة االستطالعية :
قبــل تطبيــق المقيــاس عمــى عينــة البحــث الرئيســة ينبغــي تطبيقــو عمــى عينــة صــغيرة مــن       

مجتمع البحث تتشابو خصائصيا مع  خصائص عينـة البحـث الرئيسـة والتجربـة االسـتطالعية 
ـــد مـــدى وضـــوح تعميمـــات المقيـــاس  ـــدة فـــي تحدي ـــتم مـــن خالليـــا  ، وفقراتـــو، ميمـــة ومفي كمـــا ي

وغيــر الواضــحة ألفــراد العينــة ، و حســاب الوقــت المســتغرق ، شــف عــن الفقــرات الغامضــة الك
( ، لـذا قامــت الباحثــة بعـرض المقيــاس عمــى ٔٚ: ٜٔٚٔفـي الجابــة عـن المقيــاس ) حســن ، 

( طالـب وطالبـة وبواقـع  ٓٙعينة اختيـرت بالطريقـة العشـوائية مـن مجتمـع البحـث مكونـة مـن )
( طالــب وطالبــة مــن التخصصــات  ٖٓصصــات العمميــة ، و)( طالــب وطالبــة مــن التخ ٖٓ)
فــــي حــــين بمــــغ ( دقيقــــة  ٕٓ- ٘ٔ) لألجابــــة كــــان بــــين الوقــــت المســــتغرق و أن  نســــانية  ،الِ 

كمــــا موضــــح فــــي  دقيقــــة ( ٚٔ )الوقــــت المســــتغرق فــــي االجابــــة عمــــى المقيـــاس ىــــو  متوســـط
 ( .ٙالجدول )

 ( توزيع العينة االستطالعيةٙجدول )
 المجموع    الصف الرابع       الصف الثاني    التخصص    

 االناث الذكور االناث الذكور
 ٖٓ      ٚ   ٛ   ٛ   ٚ   التخصصات العممية

 ٖٓ      ٛ   ٚ   ٚ   ٛ   التخصصات االنسانية
 ٓٙ      ٘ٔ   ٘ٔ   ٘ٔ    ٘ٔ   المجموع    
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 التحميل االحصائي لمقياس سموك المخاطرة 
نسانية قياسًا دقيقًا ، يتم من خالل بعض رات عالية الجودة لقياس السمة الِ فق اختيارن أ       

الشروط التي تتحقق من خالل األساليب المنطقية وأحكام الخبراء عمى صدق محتوى كل فقرة عمى 
وان دقة األساليب المنطقية  . ( ٕ٘:  ٜٜٜٔ)ميخائيل ، وعمى صدق محتوى المقياس ككلحدى 

أحكام الخبراء ال تعني االستغناء عن التطبيق  الميداني لممقياس وتحميل درجات الفقرات باستخدام و 
 .  ( ٕٚٙ: ٕٓٓٓ، )عالماألساليب الحصائية 

ىذا الجراء ميم لمتمييز بين األفراد في )الصفة القياسية ( التي تعني قدرة المقياس ن أ         
ن في الصفة التي يقيسيا المقياس ، و األشخاص الضعاف عمى التمييز بين األشخاص المتفوقي

فراد وابقاء الفقرات التي تميز ي ال تميز بين األالفقرات التستبعاد في تمك الصفة ، لذا ال بد من 
( لفقره بالدرجة الكمية لممقياس)عالقة اواالتساق الداخمي نتييطرفأن أسموب المجموعتين البينيم . و 

                                                    ( .Eble، 1972: 392)عممية التحميل االحصائي لمفقراتجراءات الميمة في ىما من ال
جريت عمى أُ وك المخاطرة بعد التعديالت التي ولغرض التأكد من اتساق فقرات مقياس سم        

التحميل صياغة فقراتو من الخبراء ، ٌأخضعت الفقرات لمتحميل االحصائي بعد تطبيقيا عمى العينة 
( طالب وطالبة موزعين بالطريقة العشوائية الطبقية المتناسبة  ٖٓٓالتي يبمغ عددىم )االحصائي 

 . (ٖكما مبين في جدول )عمى مجتمع البحث 
م اسموب ات مقياس سموك المخاطرة باستخدااستخراج القوة التمييزية لفقر  -أ

 المجموعتين الطرفيتين :
عرف عمى مدى قياس الفقرة لما ييدف اليو المقياس الكمي ، القوة التمييزية تساعد في التَ         
 قياس الفروق الفردية بين االشخاص وأسموب المجموعتينمقياسًا لمدى قدرة الفقرة عمى ُيعد كما 

جل حساب القوة التمييزية لكل أتستخدم في المقاييس النفسية من  أكثر األساليب التيتين من يطرفال
ميا في السمة فقرة ، ويقصد بِو مدى قدرة الفقرات عمى التمييز بين األفراد من ذوي الدرجات العُ 

الفروق بين داللة ختبار ويتم ، نيا في تمك السمة المراد قياسيا، وبين األفراد من ذوي الدرجات الدُ 
: ٕٗٓٓ)خطاب ،  ميا وذوي الدرجات الواطئة عمى كل فقرة من فقرات المقياسذوي الدرجات العُ 

ٖٖٓ. )                                                           
( عمى أىمية إبقاء الفقرات المميزة في الصورة النيائية Chselli,1981وأكد جيزلي )        

  ( .Chselli،434:1981عادة صياغتيا )إِ  الفقرات غير المميزة أوستبعاد ولممقياس 
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جريت ( طالب وطالبة  أُ  ٖٓٓعمى عينة التحميل االحصائي وعددىا )ومن خالل تطبيق المقياس 
 الخطوات اآلتية :

 .بعد تصحيحيا  ستمارة لكل ميةالكُ  الدرجة تحديد  -ٔ
لجميع االستمارات  تنازليًا من أعمى درجة إلى أدنى   ستخرجتترتيب الدرجات الكمية التي  - ٕ

 درجة .
 ٕٚونسبة )الُعميا  لممجموعة(  % ٕٚ ( بنسبة ميةالكُ  الدرجة فيتين يفَ رِ طَ المجُموعتين ال تحديد -ٖ

 حجم بأكبر مجموعتين تعطي النسبة ىذه إن إذ االستمارات  درجات من الُدنيا  لممجموعة % ) 
 الُعميا المجموعة في (ٔٛ (األفراد وبمغ عــــــــــــــــدد .  : Kelly,1973) 122وأقصى تمييز ) 

تراوحـــــــــــــــت  لُدنيا وا المجموعــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــي ) ٔٛ (و (ٖٛ-ٖٓوتراوحـــــــــــــــــــت درجـــــــــــاتيم بين )
 . (ٕٔ-ٚدرجـــــــــــــاتيم بين )

المحسوبة لجميع  ٕكاوقد كانت القيمة  ٕكاستخدام ـبممت كل فقرة من فقرات المقياس حُ  - ٗ
( ٫ٓ٘ٓ( ومستوى داللة )ٔ( عند درجة حرية )٫ٖٛٗكبر من القيمة الجدولية البالغة )أالفقرات 

 ( .ٚكما موضح في جدول )فقرة و  يّ ولم تحذف أَ  ( ٜٚٓ,ٖٔ-ٕٖٛ,ٗ) حيث تراوحت بين
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 سموك المخاطرة ( القوة التمييزية لفقراتٚدول )ج

 

 خ
 

 2قًٍح كا انًجًىعح انُذنٍا انًجًىعح انُعهٍا
 

 انذالنح

 انصفر 4 انصفر 4
4 56 25 49 97 4509 دانح 
2 53 22 45 96 5264 دانح 
9 55 26 93 42 6477 دانح 
4 56 25 44 40 5743 دانح 
5 54 24 42 93 5360 دانح 
6 54 90 94 50 3747 دانح 
4 55 26 40 44 5706 دانح 
7 59 27 92 43 40756 دانح 
3 50 94 92 43 7004 دانح 

40 54 24 44 40 4972 دانح 
44 53 22 46 95 4497 دانح 
42 56 25 93 42 4494 دانح 
49 55 26 92 43 49043 دانح 
44 43 92 50 94 7002 دانح 
45 57 29 49 97 6054 دانح 
46 59 27 94 44 6404 دانح 
44 54 24 93 42 5442 دانح 
47 57 29 93 42 6673 دانح 
43 54 24 44 94 4549 دانح 
20 56 25 96 45 40062 دانح 
24 44 94 47 99 4740 دانح 
22 64 44 93 42 49203 دانح 
29 55 26 96 45 3044 دانح 
24 54 24 95 46 3005 دانح 
25 55 26 96 45 3044 دانح 
26 52 23 43 92 3730 دانح 
24 55 26 49 97 4952 دانح 
27 64 20 44 94 7004 دانح 
23 56 25 44 40 6545 دانح 
90 52 23 97 49 4300 دانح 
94 55 26 93 42 597244 دانح 
92 54 90 44 94 6477 دانح 
99 64 44 23 52 4942 دانح 
94 55 26 40 44 5706 دانح 
95 56 25 42 93 5069 دانح 
96 57 29 97 49 40224 دانح 
94 60 24 93 42 44569 دانح 
97 54 24 49 97 5424 دانح 
93 52 23 95 46 4442 دانح 
 دانح 5٫706 44 40 26 55 40
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 أسموب االتساق الداخمي -ب
ن خالل اعتماد مقياس سموك المخاطرة متم االستدالل عمى االتساق الداخمي لفقرات        

  االساليب االتية :
 :   ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس الذي تنتمي اليو-ٔ

جل حساب االتساق الداخمي ويقوم ىذا أىو احد األساليب التي تستخدم من ىذا األسموب        
وان الفقرة لممقياس،  ميةالكُ  والدرجةاألسموب عمى حساب العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة 

 ،مية لممقياس عاليًا )دال معنويًا(تكون صادقة عندما يكون معامل االرتباط بينيا وبين الدرجة الكُ 
ستخدام ـبمية قامت الباحثة جل ايجاد معامل االرتباط بين درجة كل فقرة ودرجة المقياس الكُ أومن 

(  ٖٓٓميل االحصائي )مقياس سموك المخاطرة لعينة التح معامل)ارتباط بوينت بايسيلاير( لدرجات
( وىي جميعًا دالة احصائيًا ٫ٙٔٗٓ-٫ٖٓٗٓتراوحت قيم معامل االرتباط بين ) وقد ،طالب وطالبة

عند درجة حرية (ٖٓٔٔ)( اذ بمغت القيمة الحرجة لمعامل االرتباط ٫ٓ٘ٓعند مستوى داللة )
 .(ٛوكما مبين في جدول )( ٜٕٛ)

 (ٛجدول )                                
 معامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس سموك المخاطرة

 ت معامل االرتباط ت   معامل االرتباط ت معامل االرتباط
1722 72 1122 45 1715 4 

1542 71 1742 46 1714 7 
1177 74 1742 42 1514 7 
1545 77 1742 41 1127 1 
1141 77 1142 42 1545 5 
1241 71 1711 71 1725 2 
1714 75 1115 74 1121 2 
1114 72 1121 77 1142 1 
1527 72 1572 77 1514 2 
1145 71 1515 71 1575 41 
1125 72 1741 75 1141 44 
1111 11 1111 72 1511 47 

  1752 72 1152 47 
  1177 71 1577 41 



 
 

 
 

  منهجية البحث واجراءاته......الفصل الثالث ................................................................ 57

 

 ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممجال الذي تنتمي اليو : -7 
معامل ستعمال ـبحساب العالقة بين درجة الفقرة بدرجة المجال الذي تنتمي اليو ،  وتم فيو        
( طالب  ٖٓٓيل االحصائي )لدرجات مقياس سموك المخاطرة لعينة التحم (بوينت بايسيلاير)ارتباط 

جميع معامالت االرتباط كانت دالة احصائيًا عند مقارنتيا بالقيمة الجدولية وطالبة واتضح ان 
( كما موضح في ٜٕٛ( ودرجة حرية )٫ٓ٘ٓعند مستوى داللة ) (ٖٓٔٔ) البالغةلمعامل االرتباط 

 ( .ٜجدول  )
(9جذول )  

 سلىك المخاطزة ارتباط درجت الفقزة بذرجت المجال الذي تنتمً الٍه لمقٍاس معامالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -عالقة درجة المجال بالدرجة الكمية لممقياس وبالمجاالت االخرى : -0
تم استخراج العالقة االرتباطية بين درجة كل مجال بالدرجة الكمية لمقياس سموك المخاطرة         

معامالت جميع قيم أن واتضح ، Pearson Correlation، وباستخدام معامل ارتباط بيرسون 

يعايم  خ انًجال االول
 االرتثاط

 يعايم االرتثاط خ انًجال انثانً

تقهٍذ االنًىرج 
فً يىاجه 

 انًخاطر

4 0942  ًانًجازفح ف
يىاجهح 
 انتحذٌاخ

24 0464 
2 0657 22 0540 
9 0542 29 0564 
4 0452 24 0993 
5 0422 25 0954 
6 0423 26 0649 
4 0659 24 0955 
7 0624 27 0597 
3 0922 23 0644 

40 0464 90 0440 
44 0450 94 0550 
42 0549 92 0446 
49 0954 99 0592 
44 0444 94 0459 
45 0490 95 0530 
46 0554 96 0442 
44 0497 94 0446 
47 0464 97 0449 
43 0540 93 0446 
20 0450 40 0454 
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 ( عند مستوىٖٔٔ,ٓدالة احصائيًا عند مقارنتيا بالقيمة الجدولية لمعامل االرتباط البالغة )االرتباط 
                                    ( .ٓٔ( ، وكما ىو مبين في جدول )ٜٕٛ( ودرجة حرية )٫ٓ٘ٓداللة )

 (11جذول )                                 
 وارتباط المجاالث فٍما بٍنها معامالث ارتباط درجت المجال بالذرجت الكلٍت لمقٍاس سلىك المخاطزة  

 المجاالت معامل االرتباط الجدولية مستوى الداللة الداللة
تقميد االنموذج في مواجية المخاطر  المجال االول ٓ٘ ٖٓٔٔ ٖٕٓٛٛٛٚٓ دالة  
المجازفة في مواجية التحديات  المجال الثاني ٓ٘ ٖٓٔٔ ٖٕٓٛٗ٘ٗٓ دالة  

 ايكومترية لمقياس سموك المخاطرة الخصائص الس
لممقياس، قدرة المقياس عمى قياس ما ُأعّد لقياسو ، كما  ةالسيكومتريتتضّمن الخصائص         

صون في القياس تخصمكن ، ويّتفق الميتضمن أن يقيس درجة مقبولة من الدقة وبأقل خطأ م
    لممقياس ةالسيكو متريم خاصيتين من الخصائص النفسي عمى أّن الصدق والثبات ىما أى

 ( .٘ٗٔ: ٜ٘ٛٔ،  )عودة

 :الصدق -أواًل 

ول معاني أداة القياس ، و أَ ستخدام معاٍن مختمفة بحسب  صدق المقياس مفيوم واسع لو       
دان السموك الذي وضع والتنبؤ بمي ،والتشخيص ،داة القياس في القياسأَ الصدق ىو مدى نجاح 

وقد تحقق  .  ( ٜ٘: ٜٜٛٔ، )عوض ياس نسبي ونوعيجمو ،وان صدق اداة القأالمقياس من 
 الصدق في مقياس سموك المخاطرة من خالل مايأتي :

 الصدق الظاىري : -ٔ
ــــــــــــــة من ويتحقق الصدق الظاىري من خالل عرض فقرات المقياس عمى مجموعــــ        

فقرات المقياس ومدى عالقتيا كــــــــــــــــــــــــم عمى مدى صالحية كل فقـــــــــــــــــــرة من جل الحُ أالمحكمين من 
 ( .                                              ٕٕٙ: ٜٕٓٓ)عباس وآخرون ، لجانب المطموب قياسوبا

وقد تحقق ىذا النوع من الصدق لمقياس سموك المخاطرة من خالل عرضو عمى مجموعة من 
 (ٓ٘كما تم توضيحو في صفحة )، يماتيم حول صالحية الفقرات المحكمين واألخذ بآرائيم وتعم
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 :  الصدق المنطقي -ٕ
تحقق ىذا النوع من الصدق من خالل  تعريف كل مجال والتحقق من مدى تغطية          
عرض المقياس عمى عدد من المحكمين واألخذ قرات لكل مجال من مجاالت المقياس، وعند الف

 ؛عد الصدق المنطقي لمفقرة ضرورياً ويٌ  ،الفقرات لممجال الذي تنتمي إليو مة ءحول مدى مال بآرائيم
  . (ٔٗ٘: ٜٛٛٔ)عبد الرحمن، ى الخاصيةالفقرة بمحتو رتباط ألنو يكشف عن مدى 

 :  صدق البناء -7
يشير ىذا النوع إلى المدى الذي يمكن أْن نقرر بموجبو أّن المقياس يقيس بناًء نظريا         

وتقديرات الخبراء لصالحيتيما ساليب التحميل الحصائي لمفقرات أأو خاصية معينة، وتعد   داً محدَّ 
( وتعد أساليب تحميل الفقرات من ٚ٘: ٕٓٔٓؤشرات ىذا النوع من الصدق )مجيد ،مُ  ىم  أَ من 

صدق بناء مقياس ُمؤشرات من  ةالباحث تمؤشرات ىذا النوع من الصدق، وبناًء عمى ذلك تحقق
درجة الفقرة رتباط ـبواالتساق الداخمي المتمثل  ، نِ تيطرفيال خاطرة من أسموب المجموعتينِ سموك الم

، بالدرجة الكمية لممقياس ودرجة المجال الذي تنتمي اليو ودرجة المجال بالدرجة الكمية لممقياس
 حصائي لمقياس سموك المخاطرة .جراءات التحميل الِ إِ يضاحو في إِ  وكما تمَّ 
 الثبات -ثانيًا:

 جديد لالختبارات النفسية مع كل تطبيقالى جانب الصدق  ضرورياً  جراءً إِ الثبات عد يُ          
نمتمك مؤشرات عمى  وانما ُمطمقًا وال ثباتًا مطمقًا االختبارات النفسية والتربوية ال نمتمك صدقًا  وفي

ويقصد مؤشرات تتغير تبعًا لطبيعة العينة التي يطبق عمييا االختبار ، ال ذهالصدق والثبات وى
في وقت  أنفسيم المختبرينى عيد تطبيقو عمإذا أُ  نفس النتائج سبثبات المقياس ان يعطي المقيا

 )ميمز األفراد قيمة ثبات المقياس في قدرتو عمى الكشف عن الفروق في األداء بين  تضح آخر وت
.(ٕٙٓ: ٕٕٔٓ،وبيتر  

 ىما :، طريقتين  عمى ةالباحث تاعتمد سموك المخاطرةولغرض التحقق من ثبات مقياس  

  ( Retest-Testطريقة إعادة االختبار : ) -ٔ
في ىذه الطريقة يتم  تطبيق االختبار عمى عينة ممثمة من أفراد المجتمع ثم بعد ذلك يعاد        

( يومًا ويتم  ٗٔتطبيق االختبار ذاتو عمى العينة ذاتيا مرة أخرى بعد مرور مدة زمنية معينة وىي )
في حساب الثبات من خالل معرفة معامل االرتباط بين الدرجات التي حصل عمييا أفراد العينة 
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( ، ولحساب الثبات بيذه الطريقة طبق ٖٖٔ، ٜٔٛٔالمرة األولى والثانية ) الزوبعي وآخرون ، 
ختيرت بالطريقة الطبقية العشوائية بمغ عددىا أُ خاطرة عمى عينة من طمبة الجامعة مقياس سموك الم

من التطبيق بعد مرور أسبوعين  نفسيا العينة  عيد تطبيق المقياس عمىأُ ( طالبًا وطالبة، ثم ٓٙ)
طبيقين ، وقد بمغ معامل ثبات بيرسون بين درجات التَ رتباط الباحثة  معامل ستخدمت األول وقد 
حيث ( ٕٙٓٓل ثبات جيد  بالمقارنة مع معامل ثبات دراسة )المشمب ،( وىو معامٖٓٛالمقياس )

 ( .ٔٔكما موضح في جدول )( ٜٓٚ)بمغ
 

 إعادة االختبارينة الثبات بطريقة ( توزيع عٔٔجدول )

 المجموع    الصف الرابع       الصف الثاني    التخصص    
 االناث الذكور االناث الذكور

 ٖٓ      ٚ   ٛ   ٛ   ٚ   التخصصات العممية
 ٖٓ      ٛ   ٚ   ٚ   ٛ   نسانيةالتخصصات الِ 

 ٓٙ      ٘ٔ   ٘ٔ   ٘ٔ    ٘ٔ   المجموع    

  ( Richardson Formula -deruK 20 ) 71 ونسريتشارد -كيودرمعادلة  -ٕ
كيودر معادلة ستخدام  تمَّ  ثبات فقرات مقياس سموك المخاطرة الستخراج معامل        
واحد ( وقد بمغت قيمة معامل الثبات  -ن المقياس يصحح بشكل ثنائي )صفرألَ  ٕٓون سريتشارد

(ٛٗٓ وىو معامل ثبات جيد ) ،معامل االرتباط اذا ( إلى ان ٜ٘ٛٔحيث يشير )العيسوي
) العيسوي ، ( فأكثر فإنو مؤشر جيدًا لثبات االختبارات في العموم التربوية والنفسية ٓٓٚكان)

ٜٔٛ٘ :ٛ٘. ) 
 وصف المقياس في صيغتو النيائية 

 سموك المخاطرة  لمقياسوالخصائص السايكومترية  كمال إجراءات التحميل االحصائيإِ بعد         
، ة عمى مجالين ع، موزَّ  موقف (ٓٗيتكون من ) (ٙممحق )النيائية بصورتو  اصبح المقياس ،

خران عطي )درجة واحدة ( والموقفان اآلحدىما يمثل سموك المخاطرة أُ أختيارات  ةولكل موقف ثالث
عند مييا ع وان اعمى درجة محتممة يمكن الحصولعطيا )صفر( اُ  ال يمثالن سموك المخاطرة

 (ٕٓوالوسط الفرضي لممقياس ىو )  ( وادنى درجة ىي )صفر( ٓٗجابة عمى المقياس ىي )الِ 
 .( ٕٔكما ىو موضح في جدول )
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(12جذول )  

 وصف مقٍاس سلىك المخاطزة  بصٍغته النهائٍت

 عدد الفقرات المتوسط الفرضي أدنى درجة محتممة أعمى درجة محتممة

 ٓٗ ٕٓ صفر ٓٗ

 الحدود العقمية البينيةمقياس  -7

لم تجد الباحثة سوى دراسة واحدة السابقة بعد اطالع الباحثة عمى االدبيات والدراسات         
( لمحدود العقمية ٕٕٔٓس )لذا قامت الباحثة بتبني مقياس العبا( ٕٕٔٓ) وىي دراسة العباس

ىارتمان  وىي نظرية  المتبناةة نظريالويستند الى مقياس مالئم لمجتمع البحث الحالي، ألنو البينية 
1998 ،Hartmann  . ) 

  وصف المقياس وتصحيحو 
( مجال وىي ٕٔ( فقرة موزعة عمى )ٕ٘يتكون مقياس الحدود العقمية البينية من )        

 و المحدد، و المزاج( و)االنيق ، و المشاعر، و المجاالت االصمية لممقياس وىي ) االفكار،
الممبس ( و)الخبرات غير و  الخطوط ،و  و)الحافات ، (و )التحسسية)بين األشخاص( الدقيق ( و

خرين ( و )الرآي في الجمال والحقيقة ( و )الرآي في الشعوب ادية ( و )الرآي حول االطفال واألالع
الرشد ( و و المراىقة ، و الجماعات ( و )الرآي في العالقات والمؤسسات ( و )الطفولة ، و  االمم ،و ، 

 الحدود نحافةول باتجاه األ اس في اتجاىينِ وقد صيغت فقرات المقياليقظة ( و االحالم ،  و )النوم ،
حد البدائل الخمسة )تنطبق أختيار ـبجابة عن الفقرات ني باتجاه سماكة الحدود وتكون الِ والثا ،

وتعطى  تنطبق عمي ،ال تنطبق عمي أبدًا( عمي دائمًا، تنطبق عمي احيانًا ، تنطبق عمي نادرًا ،ال 
الحدود ، في حين تعطى  نحافة( عند تصحيح الفقرات التي تتجو نحو  ٔ،  ٕ، ٖ، ٗ، ٘وزان )األ
حدود ، والدرجة الكمية ال سماكة( عند تصحيح الفقرات المتجية نحو  ٘، ٗ، ٖ، ٕ، ٔوزان )األ

 (ٚو ممحق )( ٖٔموضح في جدول )كما الحدود  نحافةالمرتفعة عمى المقياس تشير الى 
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 (13جذول )

 مجاالث مقٍاس الحذود العقلٍت البٍنٍت

عدد 
 الفقرات

المجال          عدد  ت   
 الفقرات

المجال    ت      

2    2 الرأي في االطفال واالخرين  1    المزاجو  ،والمشاعر االفكار،     4 
   7 الرأي في الجمال والحقيقة   الدقيقو  ،و المحدد ،االنيق   1    1   7 
   1 الجماعاتو ،الرأي في الشعوب،واالمم   7 بين االشخاص  1       2 

    7 7      41      الرأي في العالقات و المؤسسات   1 التحسسية 
   7 الرشدو  المراىقة ، والطفولة ،     44    2 الممبس و ،والخطوط،الحافات   5 
اليقظةو ، واالحالم ،النوم   5         47    2  2 الخبرات غير العادية 

 

 :  صالحية فقرات المقياس -ب
عنى ىذه العممية بالتعرف عمى تمثيل المقياس لممتغير المراد قياسو  فالتحميل المنطقي تُ        

ألنو يوضح مدى تمثيل الفقرة لمسمة التي ُأعدت لقياسيا المقياس،  ضروري في بداية إعداد فقرات
ولية رض المقياس بصيغتو األتم عَ  الحدود العقمية البينيةو لمتحقق من صالحية فقرات مقياس 

( محكمًا ٖٓلغ عددىم )ابال كمينخبراء المحُ عمى مجموعة من ال( ٚ) ( فقرة ممحقٕ٘المتكون من)
الحظتيم بداء مُ وبدائل الجابة وطمب من المحكمين إ عرض الفقراتتضمن ذلك  و ( .ٖ) ممحق

الفقرة لممجال الذي مة ءلقياس ما وضعت ألجمو ، ومدى مال يم حول صالحية فقرات المقياسئراآو 
بعض الفقرات  فقرة او حذف يّ يل المالئم  ألَ التعدقتراح مكانية إِ  محكمينتنتمي إليو ، وترك لم

لجعل المقياس مناسبًا لعينة البحث الحالي ، وىذا يعد وسيمة لقياس الصدق الظاىري ، من خالل 
قيام عدد من المحكمين المتخصصين بتقدير مدى تمثيل فقرات المقياس لمصفة المراد قياسيا  

وغير الموافقين عمى فقرات المقياس  ، لبيان داللة الفروق بين الموافقين ٕكاختبار ستعمال ـوب
( عند مستوى ٖٗٛكبر من القيمة الجدولية )أ( ولجميع الفقرات ٕمحسوبة لـ )كاضح ان القيمة الاتَّ 

  ( .ٗٔ( وكما مبين في جدول )ٔ( ودرجة حرية )٫ٓ٘ٓداللة )
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( 14جذول )

2كا
 البٍنٍت َراء السادة المحكمٍن حىل صالحٍت فقزاث مقٍاس الحذود العقلٍت 

  

 ( 51كًب اشبس ثؼض انخجشاء انٗ تؼذٚم طٛبغخ ثؼض انفقشاد ٔكًب يجٍٛ فٙ جذٔل )

 

 

 

                             
 االثؼبد

 2قًٛخ كب (03ػذد انخجشاء)  أسقبو انفقشاد 
 انًذغٕثخ

انُغجخ            
 انًئٕٚخ

يغتٕٖ 
 انشافضٌٕ انًٕافقٌٕ انذالنخ

االفكبس، انًشبػش، 
 االيضجخ

2 ،4 ،6 03 / 03 533 :  دانخ 

5 ،1 ،7 ،0 29 5 26٫500 97 :  دانخ 

: 97 26٫500 5 29  53،55،  8 االَٛق ،انًذذد ،انذقٛق  دانخ 

9 28 2 22٫100 90  :  دانخ 

:533 03 / 03 51، 50، 52 ثٍٛ االشخبص  دانخ 

54 27 0 59٫2 93 :  دانخ 

:533 03 / 03 58، 57 انتذغغٛخ  دانخ 

56 21 1 50٫000 80 :  دانخ 

انذبفبد، انخطٕط 
 ،انًهجظ

23 ،25 ،22 03 / 03 533:  دانخ 

59 ،20 ،24 27 0 59٫2 93 :  دانخ 

انخجشاد غٛش 
 االػتٛبدٚخ

21 ،28 ،03 03 / 03 533:  دانخ 

26 ،29 ،05 28 2 22٫100 90:  دانخ 

27 24 6 53٫8 83:  دانخ 

انشأ٘ فٙ االطفبل 
 ٔاالخشٍٚ

00 ،01 28 2 22٫100 90:  دانخ 

02 ،04 21 1 50٫000 80:  دانخ 

انشأ٘ فٙ انجًبل 
 ٔانذقٛقخ 

06 ،07 03 / 03 533:  دانخ 

انشأ٘ فٙ انشؼٕة 
 ،ٔااليى ،ٔانجًبػبد

43 ،45 29 5 26٫500 97:  دانخ 

08 ،09 26 4 56٫500 87:  دانخ 

انشأ٘ فٙ انؼالقبد 
 ٔانًإعغبد

42 ،40 ،44 29 5 26٫500 97:  دانخ 

،انًشاْقخ انطفٕنخ 
 ،انششذ

41 ،46 03 / 03 533:  دانخ 

47 24 6 8٫53 83:  دانخ 

:97 26٫500 5 29 12، 49، 48 انُٕو ،االدالو ،انٛقظخ  دانخ 

13 ،15 24 6 53٫8 83:  دانخ 
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 (15ذول )ج

 فٙ ضٕء اقتشادبد انًذكًٍٛ التعذٌالث التً طزأث على فقزاث مقٍاس الحذود العقلٍت البٍنٍت

 انفقشح ثؼذ انتؼذٚم  انفقشح قجم انتؼذٚم  د   نًجبل ا    

ّ نهُبط انٗ اٌ اَب دزس ثشأٌ يب اقٕن 54 ثٍٛ االشخبص
 . اتؼشف انٛٓى 

شخبص دزس ثشأٌ يب اقٕنّ نأل أ
 .انٗ اٌ اتؼشف انٛٓى  االخشٍٚ

االشخبص تجبِ يشبػش أاَب دغبط  . تجبِ يشبػش االخشٍٚأ اَب دغبط 56 انتذغغٛخ
 . االخشٍٚ

انذبفبد 
،انخطٕط 

 ،انًهجظ

ٚتضخ فٛٓب االخٛبس افضم االفالو انتٙ  20
 . ٔاالششاس

دٔس  افضم االفالو انتٙ ٚكٌٕ فٛٓب 
 .ٔاضذًب االخٛبس ٔاالششاس

انخجشاد غٛش 
 االػتٛبدٚخ

يُظشِ  اٌ دجى جغذ٘ أٔنٙ ٚجذٔ   أٔ يُظشِ ٚتغٛشاٌ ٚجذٔ اٌ دجى جغذ٘ 27
 . ٚتغٛشاٌ

انشأ٘ فٙ 
انشؼٕة ،ٔااليى 

 ،ٔانجًبػبد

ختالف فٙ انجْٕش سغى اٚتشبثّ انُبط  08
 .حقبفبتٓى 

سغى  جْٕشْى ٚتشبثّ انُبط فٙ 
 . اختالف حقبفبتٓى

شخض أخش االَغجبو يغ  يٍ انظؼت  09
 .ألٌ انُبط ٚختهفٌٕ 

نٛظ يٍ انغٓم االَغجبو يغ االشخبص 
 . انغشثبء

انشا٘ فٙ 
انؼالقبد 

 ٔانًإعغبد 

انُجبح ٚشجغ ػهٗ االغهت انٗ انتُظٛى  44
 . انجٛذ ٔاالدتفبظ ثغجالد جٛذح

انٗ انتُظٛى ٔاالدتفبظ انُجبح ٚشجغ  
 .ثبنغجالد 

انطفٕنخ 
،انًشاْقخ ، 

 انششذ

ٔاضذخ ثذٛج ركشٚبتٙ دٕل يبضٛٙ  47
  دذث ػبيًب ثؼذ ػبو يب ًٚكُُٙ اٌ أسٔ٘

ثذٛج  ركشٚبتٙ  ٔاضذخ دٕل يبضٛٙ 
يب دذث نٙ ػبيًب كم ًٚكُُٙ اٌ اسٔ٘ 

 ثؼذ ػبو 

انُٕو ،االدالو 
 ،انٛقظخ

تُتبثُٙ ادالو ٔادالو ٚقظخ أٔ كٕاثٛظ  13
اسٖ فٛٓب اجضاء جغى يُفظهخ )ارسع 

 . ،اسجم، سؤٔط ، ٔيب انٗ رنك (

دالو ٔادالو ٚقظخ أ التُتبثُٙ ا
 .يُفظهخكٕاثٛظ اسٖ فٛٓب اجضاء جغى 

أٔ   ثجؼضٓى فٙ اداليٙ ًٚتضد انُبط  15
 .ٚتذٕنٌٕ انٗ شخض اخش 

فٙ اداليٙ تًتضد طٕس انُبط يغ 
 .ثؼضٓب انجؼض 
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 : إعداد تعميمات المقياس -ج
عادت صياغتيا بما أى يتضمن تعميمات اال ان الباحثة عمى الرغم من ان المقياس المتبن       

ضافة الى ذكر مثال إِ لباحثة تعميمات  مفيومة  وواضحة عدت اأ، لذا يتناسب ومجتمع البحث 
شارت  الباحثة الى أَ ساعدة المستجيب عمى الجابة، و توضيحي يبين كيفية الجابة عن الفقرات لم

الجابة لن يطمع عمييا  وانوانو ال حاجة لذكر االسم، ، جابو صحيحة أو خاطئة إِ عدم وجود 
) جون وروبرت  توفير الطمأنينة عمى سرية الجابةل غراض البحث العممي وانيا ألسوى الباحثة ، 

 ،ٜٕٔٛ  :ٕٖٗ . )    
 التطبيق االستطالعي : -د

العينة المستيدفة لتعميمات ستيعاب ق من مدى ىمية التحقّ أ( إلى ٜٓٛٔاشار )فرج،       
عمى مدى وضوح  فجل التعرّ . وأل (ٙٔ: ٜٓٛٔفقرات لدييم )فرج ،المقياس ومدى وضوح ال

( ٖٓبواقع ) ( طالبًا وطالبةٓٙفقرات وتعميمات المقياس، طبق المقياس عمى عينة مكونة من )
لمقياس سموك ستطالعية آلاىي ذات العينة و  ،نسانية ( لمتخصصات الِ ٖٓو)لمتخصصات العممية 

ستغرق لجابة أفراد العينة االستطالعية عمى مقياس حساب الوقت المُ  . وتمَّ (ٙالمخاطرة جدول )
                              ( دقيقة .٘ٔ( دقيقة وبمتوسط مقداره ) ٕٓ-ٓٔوكانت المدة من )، الحدود العقمية البينية 

 ية لمقياس الحدود العقمية البينيةالخصائص السايكومتر 
من  لممقياس التحقق من الخصائص السايكومترية  نَّ أَ  القياس النفسي يؤكد المختصين في       

عمى قياس  ومقدرتو المقياسة شير إلى دقَّ رتفعت المؤشرات التي تُ اساسية لُو ، وكمما المتطمبات األ
ومن اىم ، جمو ، كمما استطعنا الوثوق بو أكثر لقياس السمة المراد قياسيا أما وضع من 

                                                   ( ٖٙ: ٜٜٜٔلثبات( )المصري،الخصائص السايكومترية لممقياس )الصدق وا
 من خالل اآلتي: وثباتو المقياس وقد تحققت الباحثة من صدق

 أواًل: صدق المقياس
فيو يشير إلى  ، الصدق من الخصائص الميمة التي ينبغي توافرىا في إعداد المقياس النفسي ُيعد

  .(ٚٛٔ:  ٕٓٓٓغراض معينة )عالم ، أو أقرارات تتعمق بغرض اذ تخّ داة القياس في أَ فائدة مدى 
 الصدق الظاىري -4 

عمى مجموعة من الخبراء الذين يتسمون بخبرة  وعرضعند  الصدق الظاىري لممقياس يتحقق
 قياسيا بحيث تجعل ة المطموب لمخاصي تساعدىم في الحكم عمى صالحية فقرات المقياس

االمام واخرون )آرائيم ويأخذ باألحكام التي يتفق عمييا معظم الخبراء  وفقعمى اس مطمئنًا المقي
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عمى مجموعة من الخبراء  وعند عرض لممقياس. وقد تحقق ىذا النوع من الصدق  (ٖٓٔ: ٜٜٓٔ،
 . (ٖممحق )  اً ( خبير ٖٓوالمحكمين والبالغ عددىم )

 الصدق المنطقي -7
من الصدق من خالل  تحديد كل مجال والتحقق من مدى تغطية الفقرات تم التحقق  من ىذا النوع 

تم عرض المقياس عمى عدد من المحكمين  جال من مجاالت المقياس ، ومن ثملكل م
 مة الفقرات لممجال الذي تنتمي إليو .ءبآرائيم حول مدى مال والمتخصصين واألخذ
ارتباط الفقرة بمحتوى الخاصية )عبد  ألنو يكشف عن مدى ضرورياً  ي لمفقرةويعد الصدق المنطق

 ( .٘ٔٗ-ٗٔٗ: ٜٛٛٔالرحمن،
 ثانيًا: الثبات 

مع نفسو في ما يزودنا بو من نتائج عن ختالفو الثبات ىو اتساق درجات المقياس وعدم       
 لو ماي ف ما حد إلى النتائجستقرار  بالثباتيعني و  ( ،Marshall,1972:104سموك االفراد )

 (. ٕٕٚ:  ٜٜٛٔ)سمارة ،  متقاربة مرات عدة نفسيا عمى المجموعة االختبار نفسو ركـــــــــــــــــر 
ن المقياس الصادق أل ؛ عمى الرغم من أن مؤشر الصدق من أىم  مؤشرات الثبات لممقاييسو  

، 1986: 36) يكون مقياسًا ثابتًا في حين ان المقياس الثابت قد ال يكون صادقاً 
Zeller&Carmines.)  

نو زيادة أاال  عد لقياسياأُ لكنو يقيس خاصية اخرى غير التي  حيث قد يكون متجانسًا في فقراتو 
  وكما يأتي:  الحالي ممقياسفي االطمئنان تم التحقق من الثبات ل

 -:(Retest-Test)طريقة إعادة االختبار –أ 
استقرار  يْ أَ  ،معامل االستقرار إن معامل الثبات الذي نحصل عميو بيذه الطريقة ىو        

استجابات المفحوصين عمى المقياس عبر مدة من الزمن ، وفي ىذه الطريقة يتم حساب االرتباط 
عادة تطبيقو مرة ثانية عمى المجموعة نفسيا  بين الدرجات التي حصمنا عمييا من تطبيق المقياس وا 

 .  ( ٖ٘ٗ:  ٜ٘ٛٔ)عودة ،  ، وبفاصل زمني مناسب بين التطبيقين
لذا قامت الباحثة بتطبيق المقياس عمى عينة اختيرت بالطريقة العشوائية الطبقية مكونة من         
والنساني(  ولمصفوف ، ( طالبًا وطالبة من طمبة جامعة القادسية ومن التخصصات )العممي ٓٙ)

يومًا قامت الباحثة  (٘ٔ، وبعد مدة زمنية مقدارىا )( ٙٔكما مبين في جدول )والرابعة( ، ) الثانية 
بيرسون بين درجات التطبيقين رتباط معامل ستخدمت وعادة تطبيق المقياس عمى العينة ذاتيا ، بإ
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ت جيد وىو معامل ثبا، ( ٫ٛٓٓوالثاني ، وبمغ معامل ثبات مقياس الحدود العقمية البينية )، ول األ
 . (٫ٕٚٓ( حيث بمغ )ٕٕٔٓدراسة )العباس معامل ثبات مقارنة مع 

 ( 16جذول )  

 الثباث بطزٌقت أعادة االختبار تىسٌع عٍنت

        الصف الرابع الصف الثاني التخصص الكمية
 اناث ذكور اناث ذكور المجموع

 ٖٓ   ٚ  ٛ  ٛ  ٚ  عممي سنانطب األ
 ٖٓ   ٛ  ٚ  ٚ  ٛ  نسانيإِ  نسانيةالتخصصات الِ 

 ٓٙ   ٘ٔ ٘ٔ ٘ٔ ٘ٔ المجموع                        
 باستخدام معادلة الفا كرونباخ  الثبات -2

( طالب وطالبة ٖٓٓطبقت معادلة ألفا كرونباخ عمى عينة التحميل االحصائي البالغ عددىا )     
( فقرة ٕ٘، لمتعرف عمى االتساق الداخمي لفقرات مقياس الحدود العقمية البينية  والبالغ عددىا  )

قيمة جيدة مقارنة مع معامل ثبات دراسة العباس الذي بمغ وىي ( ٫ٖٛٓ) فكانت قيمة الثبات
(ٓ٫ٕٚ) . 
  وصف المقياس في صيغتو النيائية  
بعد استخراج الخصائص السايكومترية من صدق وثبات لممقياس ، بمغ عدد فقرات مقياس      

ببدائل ( مجال و  ٕٔ( فقرة ، موزعة عمى )ٕ٘سموك الحدود العقمية البينية بصيغتو النيائية )
)تنطبق عمي دائمًا، تنطبق عمي احيانًا، تنطبق عمي نادرًا، ال تنطبق عمي ، ال : استجابة ىي 

، ٖ، ٕ، ٔ) :و الدرجات نحافةاه ال( باتجّ ٔ، ٕ، ٖ، ٗ، ٘): تنطبق عمي ابدًا ( وتعطى الدرجات 
ييا عند االجابة عمى المقياس ان اعمى درجة محتممة يمكن الحصول عم  سماكةاه ال( باتجّ ٘، ٗ

( وكمما زادت الدرجة عن ٙ٘ٔ)وسط الفرضي لممقياس ىومتوال( ٕ٘( وادنى درجة ىي )ٕٓٙ)ىي 
الدرجة عن المتوسط  أنخفضت الحدود لدى المستجيب وكمما نحافة الى ؤشر المتوسط الفرضي يُ 

 .( ٚٔكما ىو موضح في جدول ) الحدود  سماكة ؤشر الى الفرضي يُ 
(11)جذول   

 وصف مقٍاس الحذود العقلٍت البٍنٍت  بصٍغته النهائٍت

 عدد الفقرات المتوسط الفرضي أدنى درجة محتممة أعمى درجة محتممة

ٕٙٓ ٕ٘ ٔ٘ٙ ٕ٘ 
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 التطبيق النيائي
، )سموك المخاطرة :بعد اكمال التحميل االحصائي والخصائص السايكومترية ألداتي البحث      

ن ( طالب وطالبة لمتخصصيٓٓٗلمقياسان عمى عينة مكونة من )ا بقَ ( طُ والحدود العقمية البينية
ؤشرات وكانت المُ  ٕٚٔٓ/٘/ٙالى  ٕٚٔٓ/ٗ/ٜالتطبيق من  مدَّةمتدت والعممي واالنساني 

 ( .ٛٔاالحصائية لممقياسين كما ىو مبين في جدول )
 (11جذول )

 المؤشزاث االحصائٍت للمقٍاسٍن

 القيمة المحسوبة لألداة                  الخاصية الحصائية
 الحدود العقمية البينية سموك المخاطرة

 ٫ٖٖٗٓٔ ٫ٕٕٗٗٗ الوسط الحسابي
 ٫ٕٖٓٓٓٔ ٫ٕٓٓٓٚ الوسيط
 ٫ٓٓ٘ٔٔ ٫ٕٓٓٙ المنوال

 ٫ٕٕٙٓ٘ ٫ٖٔٓٚ االنحراف المعياري
 ٫ٖٗٚٚٓ٘ ٫ٕٗ٘ٓٙ التباين
 ٫ٜٔٙٓ -٫ٔٛٚٓ االلتواء
 -٫ٜٕٓٓ ٫ٕٚٓٓ التفرطح

 ٫ٜٓٓٙٔ  ٫ٜٖٓٓ أعمى درجة
 ٫ٕٓٓٚ ٫ٓٓٓٔ اقل درجة

 ٙ٘ٔ ٕٓ الوسط الفرضي
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  على مقياس سلوك المخاطرةالتطبيق النهائي عينت فراد ( توزيع درجاث أ1شكل )

 
 

                      

 عهى يقٍاش انحذود انعقهٍح انثٍنٍحانتطثٍق اننهائً عٍنح فراد ( تىزٌع درجاخ أ2شكم )
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 لوسائل االحصائية ا
لمعالجة البيانات التي تم التوصل الييا في ىذا البحث إحصائيًا استخدمت الباحثة      

( في معالجة  SPSSالباحثة بالحقيبة االحصائية )ستعانت والوسائل االحصائية المناسبة 
 البيانات واستخراج النتائج ، وكما يأتي :

( : لمعرفة داللة الفرق بين الموافقين وغير الموافقين من  Chi- Squar ٕكامربع كاي ) -ٔ
وكذلك المحكمين حول صالحية فقرات مقياسي سموك المخاطرة والحدود العقمية البينية 

 .استخراج القوة التمييزية لمقياس سموك المخاطرة 
المخاطرة الذي قياس سموك االتساق الداخمي لمستخراج آلمعامل ارتباط بوينت بايسيلاير  -ٕ

درجة الفقرة بدرجة  –يجاد معامالت االرتباط : درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس إِ يتمثل ب
 وحساب االرتباط . SPSSوتم استخراج المعطيات من برنامج  المجال الذي تنتمي اليو

يجاد معامالت االرتباط بين ل ( Pearson Correlation) معامل ارتباط بيرسون -ٖ
عادة إِ الثبات بطريقة ستخراج ودرجة المجال بالدرجة الكمية لمقياس سموك المخاطرة 

 .العالقة االرتباطية بين المتغيرينستخراج واالختبار لممقياسين 
  .الستخراج ثبات مقياس سموك المخاطرة  ٕٓون سريتشارد -معادلة كيودر -ٗ
لمعرفة داللة الفرق  T-test or a Single Sample)) لعينة واحدة االختبار التائي -٘ 

بين الوسط الحسابي والوسط الفرضي في مقياس سموك المخاطرة ومقياس الحدود العقمية 
 البينية .

الفروق بين متغيرات البحث تبعًا لمتغيرات )سموك ستخراج آلتحميل التباين الثالثي : -ٙ
 رابع (. -والصف )ثاني انساني (–اناث ( التخصص )عممي  -)ذكور النوع –المخاطرة 

ثبات مقياس الحدود ستخراج آل(  Cronbach Alphaاستخدام معادلة الفا كرونباخ )-ٚ
 العقمية البينية .

في تحميل  لممقارنات البعدية الدالة معنوياً ق و فر القل لمعرفة ا D.S.Lاستخدام معادلة  -ٛ
 التباين الثالثي .

استخدام معادلة االنحدار الخطي لمعرفة العالقات االرتباطية لمعوامل المفسرة ، ومدى  -ٜ
 . إسيام المتغير المستقل في التنبؤ بالمتغير التابع



 

 

 

 

 

ىالفصلىالرابع
ىررضىنتائجىالبحثىوتفدورهاىىومناقذتكا

ىوتفدورهاىوىمناقذتكاررضىالنتائجى

ىاالدتنتاجاتى

ىالتوصواتىى

المقترحات   

ى

ى
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يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا لمنتائج التي تـ التوصؿ الييا وتفسيرىا ومناقشتيا استنادًا الى      
والمقترحات في ضوء النتائج اىداؼ البحث، ومف ثـ عرض االستنتاجات وعدد مف التوصيات 

 التي تـ التوصؿ الييا .
 الهدف األول:  التعرف إلى سموك المخاطرة لدى طمبة الجامعة

طمبة ( مف 644مف اجؿ التحقؽ مف اليدؼ األوؿ تـ تحميؿ إجابات عينة البحث البالغة )     
ت الباحثة اف ، عمى مقياس سموؾ المخاطرة وقد وجدمف الصفوؼ الثانية والرابعة الجامعة 

، وعند مقارنة المتوسط  (9 ‚345بانحراؼ معياري ) (46‚664 الوسط الحسابي لعينة البحث )
، وبعد اختبار داللة الفرؽ بيف المتوسطيف  (44الحسابي بالمتوسط الفرضي لممقياس البالغ )

داؿ إحصائيا بيف المتوسطيف  اً معادلة االختبار التائي لعينة واحدة ظير اف ىناؾ فرقستعماؿ ػب
، وىي أكبر مف القيمة  (34‚;74، إذ أف القيمة التائية المحسوبة بمغت )اه متوسط العينة وباتج  
، وىذا يشير إلى أف   (;;5( ودرجة حرية )4947( عند مستوى داللة )8;39ية الجدولية )ئالتا

 .( ;3في الجدوؿ ) مبيفطمبة الجامعة لدييـ سموؾ مخاطرة داؿ إحصائيا وكما 
 (91جدول )

 نكشف انفرق بَن انمتوسط  انحسابٌنعَنت واحذة نتائج االختبار انتائٌ 

 سهوك انمخاطرة وانمتوسط انفرضٌ نذرجاث أفراد عَنت انبحج عهي مقَاس

مستىي 
الذاللت
,0,5 

درجة 
 الحرية

االنحراف  (tالقيمة التائية )
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

الوسط 
 الفرضي

أفراد عدد 
 المتغير العينة

 المحسوبة الجدولية

سموك  400 10 14‚441 76909 91‚901 ,961 911 دالة
 المخاطرة

 ويمكف تفسير ذلؾ عمى وفؽ نظرية  لدييـ سموؾ مخاطرة  ىذه النتيجة الى اف افراد العينةتشير 
 ، لسموؾ االنسانيساس اشير الى اف التعمـ بالمالحظة ىو أالتي ت(  Bandura  1977باندورا)

ومف ثـ تعزيز ذلؾ  ، خريفالفرد لسموؾ اآلفسموؾ المخاطرة سموؾ متعمـ مف خالؿ مالحظة 
فراد مساحة واسعة مف الفراغ في حياة أ وضاع االقتصادية لممجتمع ووجودبسبب األ، و  السموؾ

والنفسية  جيوشباع حاجاتيـ البايولو لإ العينة )طمبة الجامعة( يجعميـ يمارسوف سموؾ المخاطرة 
مر لمستقبمية كما اف الفرص المتاحة أماميـ قميمة األىدافيـ وطموحاتيـ ايؽ أتحقل واالجتماعية و

لمجازفة لبموغ االىداؼ المتنوعة ىذه الذي يدعو في اغمب االحياف الى سموؾ المخاطرة و ا
عة أكثر شارت الى اف طمبة الجام( التي أGoldman 1975النتيجة اتفقت مع دراسة )كولدماف 

المخاطرة تزداد بيف  ف  ( التي اكدت  أ  2005مياًل لممخاطرة ، كما اتفقت مع دراسة)درويش 
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ىذه  في حيف اختمفت( عامًا 54وتقؿ في سف ) ( عاماً 47-44الطمبة الجامعييف في سف )
سموب وف األاظيرت اف طمبة الجامعة يستعمم ( إإذ  :444مع دراسة )عبد المجيد ، النتيجة 

 سموب المعرفي ببعده المجازفة .كثر مف األالمعرفي ببعده الحذر أ
، ) النوع متغيراتلدى طمبة الجامعة عمى وفق سموك المخاطرة  الفروق في الهدف الثاني :

تبعًا لمتغيرات:  ولمعرفة داللة الفروؽ في سموؾ المخاطرة لدى طمبة الجامعة (الصف، التخصص
قامت ، فقد  (الرابع، )الثاني:إنساني(، الصؼ ، )عممي :إناث(، التخصص، )ذكور: النوع

 ( 44تحميؿ التبايف الثالثي كما موضح في جدوؿ )ستخداـ ػبالباحثة 
 (10جدول )

تبعاً        نتائج تحهَم انتباٍن انخالحٌ نهكشف عن دالنت انفروق فٌ سهوك انمخاطرة نذى طهبت انجامعت

 انصف ( ،انتخصص  ،نمتغَراث  )اننوع  

 مصدر التباين
S.V 

مجموع 
 S.Sالمربعات 

درجات 
الحرية 

D.F 

متوسط 
 المربعات

M.S 

مستوى  القيمة الفائية      
الداللة
 الجدولية المحسوبة  0٫09

 دالت 9٫149 99٫5,6 5775٫858 5 5775٫858 اناث (-)ذكورالنوع

 غير دالت 5٫267 22٫695 5 22٫695 انساني(-)عمميالتخصص

 دالت 39٫567 7,5٫854 5 7,5٫854 رابع(-)ثاني الصف

اناث( * -النوع )ذكور
 انساني(-التخصص )عممي

 غير دالت ٫566, 2٫979 5 2٫979

اناث(* -النوع )ذكور
 رابع (-الصف )ثاني

 دالت 7٫728 538٫472 5 538٫472

انساني( -التخصص)عممي
 رابع (-* الصف )ثاني

 دالت 56,47٫ 842٫274 5 842٫274

اناث( * -النوع )ذكور
انساني( -التخصص)عممي
 رابع (-*  الصف )ثاني

 دالت 22٫792 4,8٫392 5 4,8٫392

   57٫958 392 7,,7,24٫ الخطأ

    399 ,5,5540,8 المجموع الكمي
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 تي :الى اآل (44المعالجة االحصائية في الجدوؿ ) تشير 
سموؾ المخاطرة لدى طمبة الجامعة تبعًا توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات  •        

كبر مف القيمة أ، وىذه  (٫348;;بمغت القيمة الفائية المحسوبة ) ذ  إناث(، إإ ، لمتغير النوع )ذكور
اهبػ (;;5 -3( ودرجتي حرية )4947داللة ) ستوىم( عند 59:63الجدولية البالغة ) الذكور  تج 

 . (47٫453ناث البالغ )الوسط الحسابي لإلكبر مف أ( وىو ٫574;4)إذ بمغ وسطيـ الحسابي
 (5) وكما موضح في الشكؿ

       
 ناث من طهبت انجامعت عهى مقٍاس سهوك انمخاطزة( متوسط درجاث انذكور و الإ 3شكم)

تفسير ىذه  و ،الالتي يتسمف بالحذر والتردداالناث مف الذكور أكثر مخاطرة  فوىذا يعني ا
واألدوار بالتنشئة االجتماعية يرتبط  (  Bandura  1977)باندورا حسب نظرية  النتيجة

منذ الطفولة  المجتمع والوالديفحيث نجد اف والناث،  ،االجتماعية المتوقعة لدى كؿ مف الذكور
وحرية  نفسيـ ومواجية المواقؼ الصعبةأى واالعتماد عمستقاللية اآلعمى الذكور بنائيـ أيشجعوف 
تتفؽ ناث كثر مف الإ أمخاطريف  فيكوف الذكور،  ناثمف تشجيعو لإلإ كثر أ صدار القراراتا إ الرأي و 

 . ناثأكثر مخاطرة مف الإ الى أف  الذكور  توصمت التي( 4;;3فريد،) دراسةمع  النتيجة ىذه
      جد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات سموؾ المخاطرة لدى طمبة الجامعة تبعًا تو  ال

قؿ مف أ( وىي 3‚489ة الفائية المحسوبة )(، إذ بمغت القيمانساني ،عممي) التخصصلمتغيرات 
 يمكف . (;;5-3( ودرجتي حرية )4947( عند مستوى داللة )59:63القيمة الجدولية البالغة )

إلى إف طمبة الجامعة مف كال  (  Bandura  1977وفقًا لنظرية )باندوراتفسير ىذه النتيجة 
 الى جانب ذلؾ، نفسيا التعممية -األوضاع التعميميةب يمروفالنساني( ، ) العممي:التخصصيف
خصياتيـ ومواقؼ التفاعؿ االجتماعي التي ليا تأثير مباشر عمى شنفسيا مظروؼ لتعرضيـ 
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 اناث ذكور
29.3525.031 1سلسلة

 سلىك المخاطرة
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أف المرحمة الجامعية تغذي الطالب لكال التخصصيف بمجموعة مف الخبرات  كماوسموكياتيـ ، 
مر الذي يجعمُو قادرًا كثر ثقة بنفسو ، األأوتجعمو ارؼ التي تعزز مف شخصيتو والمعمومات والمع

 . عمى مواجية المواقؼ الصعبة وتجاوزىا
      توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات سموؾ المخاطرة تبعًا لمتغيرات الصؼ:     
كبر مف القيمة الجدولية أوىي  (،;5‚389إذ بمغت القيمة الفائية المحسوبة )الرابع( ، )الثاني
 ( 6)موضح في شكؿ  كما (;;5-3( ودرجتي حرية )4947)( عند مستوى داللة5٫:63البالغة)

 

 

 حسب متغيز الصفبمتوسط درجات طلبة الجامعة  (4شكل )

حسب  ير ذلؾويمكف تفسكثر مخاطرة مف طمبة الصؼ الرابع ة الصؼ الثاني أىذا يعني اف طمب 
مف كثر اندفاعًا وتيورًا وأنضجًا  قؿثاني أالف طمبة الصؼ أب(  Bandura  1977نظرية )باندورا
ال يبالوف بالنتائج  وىـ في مرحمة اكتساب الخبرة والمعمومات فزالو يال نيـوا   رابع طمبة الصؼ ال

  ما يريدوف تحقيؽ ذواتيـ مف سموؾ المخاطرة .بقدر 
      ذكور:تبعًا لتفاعؿ النوع درجات سموؾ المخاطرة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية فيال( ،

( وىذه أقؿ 49388(، إذ كانت القيـ الفائية المحسوبة ىي )نسانيأ، )عممي:إناث( مع التخصص
 (. ;;5-3( ودرجتي حرية )4947(، عند مستوى داللة )59:63مف القيمة الجدولية البالغة )

     إناث( مع ، )ذكور:لتفاعؿ النوع سموؾ المخاطرة تبعًا فروؽ ذات داللة إحصائية في  توجد
مف القيمة  كبرأ( وىي 9‚:94لفائية المحسوبة )بمغت القيمة ا إإذ  ، (الرابع ، الثاني) :الصؼ

ولمتابعة  ( ;;5-3ودرجتي حرية )( 4٫47)( ، عند مستوى داللة  5‚63:الجدولية البالغة )

24

25

26

27

28

29

 رابع  ثاني
28.54825.833 1سلسلة

 سلىك المخاطرة 
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وكانت النتائج كما في جدوؿ  D.S.Lقؿ فرؽ معنوي أالباحثة معادلة ستعممت داللة الفروؽ 
(43) . 

 (19جدول )                                     

 رابع(-وانصف)حانٌ اناث(-)ركورَت نتفاعم اننوعالقم فرق معنوً بَن االوساط انحساب D.S.L قَمت

قيمت  اناث رابع اناث ثاني ركىر رابع ىر ثانيرك المتغيراث
L.S.D 

 74٫722 72٫287 72٫183 11٫113 الجذوليت

 9‚99, 2٫311 2٫274 1٫371  11٫113 ثاني ركىر
 1٫117 1٫731   72٫183 ركىر رابع

 1٫233    72٫287 ثاني اناث

     74٫722  اناث رابع
 

 

 متوسطات درجات طمبة الجامعة حسب النوع والصؼ ( 7شكؿ ) 
 ، بيف )الذكور مف الصؼ الثاني(سابية وساط الحكبر الفروؽ في األأ ف  أ   مف الجدوؿ يتضح 

اه و)االناث مف الصؼ الرابع( ، كبر أ( وىي 9‚455) تبمغ إإذ   ()الذكور مف الصؼ الثاني باتج 
مف  ( و )االناث لفروؽ بيف )الذكور مف الصؼ الثانيثـ تمييا ا ،D.S.L (853‚3 )مف قيمة 

اه الصؼ الثاني( و   .D.Sكبر مف قيمة أوىي (7٫746) ت( اذ بمغ)الذكور مف الصؼ الثانيباتج 
L(853‚3)( و ( و)الذكور مف الصؼ الثاني، تمييا الفروؽ بيف )اهالذكور مف الصؼ الرابع  باتج 

، تمييا D.S.L (853‚3 )كبر مف قيمة أ( وىي 43;5٫) تبمغ ذ  إإ ( )الذكور مف الصؼ الثاني
اهف )الذكور مف الصؼ الرابع( و)االناث مف الصؼ الرابع ( الفروؽ بي )الذكور مف الصؼ  وباتج 
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 اناث رابع  اناث ثاني  ذكور رابع  ذكور ثاني
31.3127.38925.78624.277 1سلسلة
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وىذا يعني اف الذكور اكثر ، D.S.L (39853)( وىي اكبر مف قيمة 59344بمغت ) ذ  إإ ( الرابع
 مخاطرة مف االناث .

   (، إذ كانت القيمة الرابع، )الثاني ( مع الصؼأنساني، توجد فروؽ لتفاعؿ التخصص )عممي
ند مستوى ع( 5‚63:مف القيمة الفائية الجدولية البالغة ) ( وىي اكبر69‚438) الفائية المحسوبة

ولمتابعة الفروؽ استعممت الباحثة معادلة اقؿ فرؽ  (;;5-3ودرجتي حرية ) (4947داللة )
  (8( وشكؿ )44وكانت النتائج كما في جدوؿ ) D.S.Lمعنوي 

 (22جذول )                                     

 فرق معنوً بَن االوساط انحسابَت نتفاعم انصف وانتخصص           القم D.S.Lقَمت       
 المتغيراث

 علمي رابع علمي ثاني
 ثاني

 انساني  رابع  انساني
قيمت 

L.S.D 

 الجذوليت
737231 747137 727274 727132 

  737231 علمي ثاني
27783 77772 77487 46019 

 17713 17477   747137 علمي رابع

 3٫723    727274 انساني ثاني

 رابع
 انساني

727132     

 

      
 ( يوضح متوسطات درجات طمبة الجامعة حسب الصؼ والتخصص 8شكؿ )  

 رابععممي( و)ال ثانيؽ في االوساط الحسابية بيف)المف الجدوؿ يتضح اف اكبر الفرو       
اه عممي(  D.S.L (69443. )( وىي اكبر مف قيمة ;:798حيث بمغت)( عممي ثانيال) باتج 
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  رابع انساني  ثاني انساني رابع علمي ثاني علمي 
29.79124.10227.56427.305 1سلسلة
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( كونيـ ىذا يعني اف طمبة الصؼ )الثاني عممي( اكثر مخاطرة مف طمبة الصؼ )الرابع عممي
 اقؿ نضجًا واقؿ خبرة مف طمبة الصؼ الرابع . 

   الثي بيف متغيرات نتيجة التفاعؿ الث لة إحصائية في سموؾ المخاطرة توجد فروؽ ذات دال
اف (، إذ نجد الرابع  ،الثاني) والصؼ،  (أنساني ،التخصص )عممي و، إناث(  ،)ذكورالنوع 

يمة الفائية الجدولية مف الق ( درجة، وىي اكبر44‚4;9القيمة الفائية المحسوبة لمتفاعالت )
ولمتابعة الفروؽ  . (;;5-3( ودرجتي حرية )4947( عند مستوى داللة )5‚63:البالغة )

     (9( وشكؿ )45نتائج كما في جدوؿ )وكانت ال D.S.Lفرؽ معنوي استعممت الباحثة معادلة اقؿ 
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 ٍت نتفاعم اننوع وانتخصص و انصفالقم فزق معنوي بٍن االوساط انحساب D.S.Lقٍمت ( 33جذول )

 

 

 

 

ذكور  المتغيرات
عممي 

 ثاني

 ذكور 
 عممي

 رابع 

ذكور 
انساني 

 ثاني

ذكور 
انساني 

 رابع

اناث 
عممي 

 ثاني

اناث 
عممي 

 رابع

اناث 
انساني 

 ثاني

اناث 
انساني 

 رابع

قيمة 
L.S.D 
 الجدولية

11٫722 74٫211 137378 787341 72٫332 71٫431 72٫772 72٫371 

ذكور 
عممي 

 8٫717 8٫311 13٫184 2٫227 47214 17733 8٫377  11٫722 ثاني

1٫109 

ذكور 
عممي 

 3٫121 3٫327 1٫718 17134 47717 27122   74٫211 رابع

ذكور 
انساني 

 27332 47431 77222 47171 1٫172    137378 ثاني

ذكور 
انساني 

 17887 17727 27421 1٫318     787341 رابع

اناث 
عممي 

 3٫844 3٫718 7٫417      727332 ثاني

اناث 
عممي 

 1٫278 7٫124       71٫431 رابع

اناث 
انساني 

 3٫737        72٫772 ثاني

اناث 
انساني 

         72٫371 رابع
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 يوضح متوسطات درجات طمبة الجامعة حسب النوع والتخصص والصؼ (9)شكؿ  

( و)اناث عممي ثانيوساط الحسابية بيف)ذكور عممي كبر الفروؽ في االأ   ف  أ  مف الجدوؿ يتضح 
اه( رابع  D.S.L (49:43، )كبر مف قيمة أوىي  (3493:6) بمغت إإذ  ( ثاني)الذكور عممي  باتج 

 بمغت إإذ  ( ثاني)ذكور عممي  اهباتج  ( و رابع( و)ذكور عممي ثاني)ذكور عممي  تمييا الفروؽ بيف
( ثانيتمييا الفروؽ بيف )ذكور عممي D.S.L (49:43 ، )كبر مف قيمة أوىي  ( 88;9:)

 Dكبر مف قيمةأ( وىي 9838:) بمغت إإذ  ( ثاني)ذكور عممي  اهباتج  ( و رابعنساني إو)اناث 
.S.L (49:43، ) ذكور  اهباتج  ( و ثانينساني إ( و)اناث ثانييا الفروؽ بيف )ذكور عممي تمي(

تمييا الفروؽ بيف)ذكور  D.S.L (49:43، )كبر مف قيمة أ( وىي 9433:) تبمغ إإذ  ( ثانيعممي 
كبر مف أوىي  (99994) بمغت إإذ  ( ثاني)ذكور عممي  اهباتج  ( و ثاني( و)اناث عممي ثانيعممي 
اه باتج  ( و رابعاناث عممي ( و)ثانينساني إؽ بيف)ذكور ( ، تمييا الفرو 49:43) D.S.Lقيمة 

تمييا الفروؽ  ،D.S.L (49:43 )كبر مف قيمة أ( وىي 89797بمغت) إإذ   (ثاني نسانيإ)ذكور 
( وىي 7‚673) بمغت إإذ  ( رابعنساني إ)ذكور اه باتج  ( رابع اناث عممي( و)ذكور إنساني رابعبيف)

( ثاني انساني ذكور( و)عممي رابعتمييا الفروؽ بيف )ذكور ، D.S.L (49:43 )كبر مف قيمة أ
تمييا ، D.S.L (49:43 )كبر مف قيمة أ( وىي 79579) بمغت إإذ   (ثانينساني إ)ذكور اه باتج  

بمغت  اه )ذكور إنساني ثاني( إذ  و)اناث إنساني رابع( وباتج  ذكور إنساني ثاني( الفروؽ بيف )
( و)ذكور ثانيتمييا الفروؽ بيف )ذكور عممي D.S.L (49:43 )( وىي أكبر مف قيمة 7‚449)
 D.S.Lكبر مف قيمة أ( وىي 69956)بمغت  إإذ  ( ثاني)ذكور عممي اه باتج  ( و رابعنساني إ
نساني إ)ذكور  اهباتج   (ثانينساني أ)اناث و( ثانينساني إمييا الفروؽ بيف)ذكور ، ت (49:43)
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 رابع
33.67724.71130.06828.94325.90523.49325.66725.061 1سلسلة
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بيف)ذكور عممي (، تمييا الفروؽ 49:43) D.S.Lكبر مف قيمة أوىي  (69643) بمغت إإذ  ( ثاني
كبر مف قيمة أ( وىي 69454بمغت)إإذ  ( رابعنساني إ)ذكور اه باتج   (رابع( و)ذكور انساني رابع
D.S.L (49:43، ) ذكور باتجاه ( ثانياناث عممي ( و)ثانينساني إمييا الفروؽ بيف)ذكور ت(
مييا الفروؽ بيف)ذكور ( ، ت49:43) D.S.Lكبر مف قيمة أ( وىي 69385ت)بمغ إإذ   (ثانينساني إ
كبر مف أ( وىي 4::59) بمغت إإذ  ( رابع)ذكور انساني اه باتج  ( رابعنساني إ( و)اناث رابعنساني إ

 اهباتج   (ثانينساني إ( و)ذكور ثانيذكور عممي ( ، تمييا الفروؽ بيف)49:43) D.S.Lقيمة 
مييا الفروؽ ( ، ت49:43) D.S.Lكبر مف قيمةأ( وىي ;5984) بمغت إإذ  ( ثاني)ذكور عممي 

 ( 59498) بمغت إإذ  ( رابعنساني إ)ذكور اه باتج  ( ثانينساني إ( و)اناث رابعنساني إبيف)ذكور 
( و)اناث عممي رابعنساني إمييا الفروؽ بيف)ذكور ( ، ت43:4٫) D .S.Lكبر مف قيمةأوىي 
 .D.S.L (49:43 )كبر مف قيمةأ( وىي :5945بمغت)( حيث رابعنساني إ)ذكور  اهباتج   (ثاني

 . التعرف الى الحدود العقمية البينية لدى طمبة الجامعةالهدف الثالث:  
طالب ( 644البالغة )لغرض التحقؽ مف اليدؼ الثالث تـ تحميؿ إجابات عينة البحث 

اف الوسط  ةالباحث ت ووجدالحدود العقمية البينية ، عمى مقياس الجامعة مف طمبة وطالبة 
، وعند مقارنة المتوسط  (44‚847بانحراؼ معياري ) (355‚64)الحسابي لعينة البحث 

داللة الفرؽ بيف  بارخت، وبعد  (378الحسابي بالمتوسط الفرضي لممقياس البالغ )
بيف  اً ف ىناؾ فرقإختبار التائي لعينة واحدة ظير ستعماؿ معادلة اآلػالمتوسطيف ب

، وىي أكبر مف القيمة التائية  (44‚;49المتوسطيف، إذ أف القيمة التائية المحسوبة بمغت )
وىذا يشير إلى أف    (;;5( ودرجة حرية )4947( عند مستوى داللة )8;39الجدولية )

 ( 46)وكما موضح في الجدوؿ  سميكةبينية  الجامعة لدييـ حدود عقميةطمبة 
 

 (22جذول )
 نكشف انفرق بَن انمتوسط  انحسابٌنعَنت واحذة نتائج االختبار انتائٌ 

 انحذود انعقهَت انبَنَت وانمتوسط انفرضٌ نذرجاث أفراد عَنت انبحج عهي مقَاس
مستوى 
الداللة
0609 

درجة 
 الحرية

المتوسط  (tالقيمة التائية )
 الفرضي

 االنحراف
 المعياري

الوسط 
 الحسابي 

عدد 
أفراد 
 العينة

 المتغير
 المحسوبة الجدولية

 400 999‚40 11‚09,  ,99 10‚071 ,961 911 دالة
 الحدود العقمية

 البينية
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( التي تشير الى اف Hartmann  1988نظرية )ىارتمافافتراضات نتيجة تتفؽ مع ىذه ال
طيعوف الدفاع ة وحسف التنظيـ ، ويستالحدود السميكة يتمتعوف بالصالب االشخاص ذوي

ويمكف تفسير ىذه النتيجة  ،المواقؼ الصعبة ويكونوف متصمبيف بشكؿ جيد فيعف انفسيـ 
العقمي واالستقرار النفسي والعاطفي ولدييـ باف طمبة الجامعة وصموا الى مرحمة مف النضج 

كمما استطاع ة الظروؼ القاسية ، و القدرة عمى التطمع لممستقبؿ ومواجي ثقة بأنفسيـ ولدييـ
كثر قوة وشجاعة عمى التحدي القاسية التي تعترضو كمما أصبح أ لظروؼالفرد اف يجتاز ا

ت بشكؿ ثر المجتمع العراقي مف ظروؼ قاسية أ فما مر بويخبئو لو الزمف  ومواجية ما
فيذه الظروؼ جعمت طمبة  ،فراد المجتمع وخاصة فئة الشبابكبير عمى شخصيات أ

ختمفت ىذه وقد  لمواقؼ ،صعب امتعوف بالشجاعة والقوة والصالبة أماـ أالجامعة يت
عقمية  طمبة الجامعة لدييـ حدود ف  أ( التي تشير الى 4434النتيجة مع دراسة ) العباس، 

 . نحيفة بينية
عمى الجامعة لدى طمبة الحدود العقمية البينية الفروق في الهدف الرابع : التعرف إلى 

 ( التخصص، الصف،)النوع   وفق متغيرات
تبعًا لمتغيرات: الحدود العقمية البينية لدى طمبة الجامعة ولمعرفة داللة الفروؽ في مستوى          

استعممت الباحثة تحميؿ فقد انساني( ، رابع( ،التخصص)عممي، لصؼ)ثانياناث( ،ا، النوع )ذكور
 (47، وقد كانت النتائج كما موضحة في الجدوؿ )ثالثيال تبايفال
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 (22جذول )

اً نذى طهبت انجامعت تبع انفروق فٌ انحذود انعقهَت انبَنَتنتائج تحهَم انتباٍن انخالحٌ نهكشف عن دالنت 

 انصف (-انتخصص-نمتغَراث )اننوع 

 مصدر التباين
S.V 

مجموع المربعات 
S.S 

درجات 
الحرية 

D.F 

متوسط 
 المربعات

M.S 

مستوى  القيمة الفائية
 الداللة
 الجدولية المحسوبة  0،09

 دالة 9٫149 13٫178 4883٫133 1 4883٫133 اناث(-)ذكور النوع

 غيز دالة 1٫723 1227٫883 1 1227٫883 انساني(-)عمميالتخصص

 غيز دالة 7٫332 1133٫247 1 1133٫247 رابع(-)ثاني الصف

 التخصصاناث(*-)ذكورالنوع
 انساني(-)عممي

 غيز دالة 1٫147 747٫413 1 747٫413

* الصف اناث( -النوع )ذكور
 رابع(-)ثاني

 غيز دالة 3٫127 123٫341 1 123٫341

انساني(* -)عمميالتخصص
 رابع(-الصف )ثاني

 دالة 7٫473 1117٫837 1 1117٫837

التخصص  اناث(*-)ذكورالنوع 
-)ثانيالصفانساني(*-)عممي
 رابع(

 غيز دالة 3٫231 118٫231 1 118٫231

   481٫842 137 188881٫141 الخطأ

    133 7374727233 المجموع

 ( إلى اآلتي:47تشير المعالجة الحصائية في الجدوؿ )
     تبعًا  طمبة الجامعة لد في درجات الحدود العقمية البينيةت داللة إحصائية توجد فروؽ ذا

كبر مف القيمة أ(، وىي 34‚:34إناث(، إذ بمغت القيمة الفائية المحسوبة ) ،)ذكور النوع لمتغير
وعند مقارنة  . (;;5-3( ودرجتي حرية )4947( عند مستوى داللة )5‚63:الجدولية البالغة )

نجد اف   إناث( ،)ذكور: متغير النوعوفؽ عمى الحدود العقمية البينية األوساط الحسابية لدرجات 
الحدود العقمية كبر مف متوسط أ( وىو 358‚889يساوي ) ناثلألالحدود العقمية البينية متوسط 
        (:كما موضح في الشكؿ ) ( .;34‚:74والذي يساوي ) ذكورلدى الالبينية 
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 مى مقياس الحدود العقمية البينيةمتوسط درجات الذكور واالناث مف طمبة الجامعة ع (:)شكؿ
عقمية بينية ناث لدييف حدود والسميكة  عقمية بينيةالذكور لدييـ حدود  ف  أ  تشير ىذه النتيجة الى 

، ةبجابيتيـ لألمور يتمتعوف بالصالوعند موالشجاعة بالقوة  الذكور حيث يتسـ اقرب الى النحافة
يتسمف الالتي ،عمى عكس االناث قوياء أو ويكونوف متصمبيف  يدافعوف عف انفسيـ بشكؿ جيد ، و

النتيجة يرتبط  تفسير ىذه نفسيفأعمى المجابية والدفاع عف قؿ قدرة أقؿ قوة و أيكونف بالتردد و 
ناث اعية المتوقعة لكؿ مف الذكور والجتمالجتماعية وبسمات الشخصية واألدوار اآلبالتنشئة ا

 . ( Hartmann،1998ىارتماف )نظرية افتراضات مع  النتيجة كما تفؽ ىذه
      لدى طمبة الجامعة  وجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات الحدود العقمية البينيةت ال

ىي اقؿ ( و 5‚;89)ذ بمغت القيمة الفائية المحسوبة نساني(، إإ ،)عممي التخصص تبعًا لمتغير
يمكف (. ;;5-3( ودرجتي حرية )4947( عند مستوى داللة )5‚63:مف القيمة الجدولية البالغة )

جامعة مف كال ف طمبة الأب ( Hartmann،1998ىارتماف )نظرية وفقًا لتفسير ىذه النتيجة 
ىا البيئة الجامعية متساوية االمكانات التي توفر ف أو نفسيا الخبرات التعميمية ب التخصصيف يمروف

 نسانية .إو أسواء كانت عممية كافة متخصصات ل
    لدى طمبة الجامعة  في درجات الحدود العقمية البينيةتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية  ال
قؿ مف أوىذه  (4‚47;الرابع (، إذ بمغت القيمة الفائية المحسوبة ) ،)الثاني الصؼ لمتغيرتبعًا 

تعزى  (;;5-3( ودرجتي حرية )4947( عند مستوى داللة )5‚63:القيمة الجدولية البالغة )
المتبناة مف  (Hartmann،1998ىارتماف )نظرية  ستنادًا الىالباحثة السبب وراء ىذه النتيجة 

لرابع ( لو يؤثر بشكؿ ممحوظ في تحديد ،اؽ في العمر بيف الصفوؼ )الثاني الفار  ف  أقبؿ الباحثة 

124

126

128

130

132

134

136

138

 الذكور  االناث
136.667129.508 1سلسلة
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طمبة ىذه الصفوؼ تتمتع بمستوى  ف  أ  ـ الرابع وىذا يشير الى ألدى الصؼ الثاني سماكة الحدود 
 متوازف مف سماكة الحدود .

      ذكور  :النوعنية تبعًا لتفاعؿ داللة إحصائية في الحدود العقمية البيال توجد فروؽ ذات( ،
وىذه أقؿ ( 3‚564)كانت القيـ الفائية المحسوبة ىي (، إذ نسانيإ ،)عمميإناث( مع التخصص 

 (. ;;5-3( ودرجتي حرية )4947(، عند مستوى داللة )5‚63:مف القيمة الجدولية البالغة )
     إناث(  ،)ذكور ة البينية لتفاعؿ النوعداللة إحصائية في الحدود العقميفروؽ ذات توجد  ال 

القيمة  وىي اقؿ مف  (4‚575) ذ كانت القيـ الفائية المحسوبةا (الرابع ،الثاني )الصؼ  مع
يمكف تفسير  . (;;4-3( ودرجتي حرية )4٫47لة )( عند مستوى دال5‚63:الجدولية البالغة )

والتخصص  رابع( ،والصؼ )ثانياناث(  ،فية كالنوع )ذكورىذه النتيجة باف المتغيرات الديموغرا
في تحديد سماكة الحدود العقمية البينية لذلؾ ال يوجد نساني( لو تؤثر بصورة مباشرة إ ،)عممي

 ىنالؾ فرؽ داؿ احصائيًا .
     عمميفاعؿ التخصصلتتوجد فروؽ ذات داللة احصائية في الحدود العقمية البينية(، 

مف  كبرأ(، وىي 8‚684الفائية المحسوبة )(، إذ كانت القيمة الرابع ، الثاني) الصؼ( مع نسانيإ
 (.;;5-3( ودرجتي حرية )4947( عند مستوى داللة )5‚63:القيمة الفائية الجدولية البالغة )

( 48كما موضح في جدوؿ ) D.S.Lولمتابعة الفروؽ اعتمدت الباحثة قيمة اقؿ فرؽ معنوي 
 (  ;والشكؿ )

 (32جذول )

انسانً( مع انصف -فزق معنوي بٍن االوساط انحسابٍت نتفاعم انتخصص )عهمً القم D.S.Lقٍمت 

 رابع ( –)حانً 

قيمت  انساني ثاني انساني رابع  علمي ثاني علمي رابع المتغيراث
L.S.D 

 173٫388 111٫827 1137473 1437371 الجذوليت

  1437371 علميرابع 
3٫227 87143 137311 

7073 

  1137473 علميثاني 
 17413 37481 

رابع 
 انساني

111٫827  

  17884 

 ثاني
 انساني

173٫388     
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 حسب الصؼ والتخصصبيوضح متوسطات درجات طمبة الجامعة  (;)شكؿ 
 

و  ية كانت بيف )رابع عممي (وساط الحسابكبر الفروؽ في األأ ف  أ  ( 48)يتضح مف الجدوؿ 
التي  D.S.Lكبر مف قيمة أ( وىو 34‚455والذي بمغ ) (الرابع العممي)اه باتج  ( نسانيإ)ثاني 
)الرابع عممي( والذي  اهباتج   )رابع عممي( و )ثاني عممي(بيف  ( ، تمييا لفروؽ9995تبمغ )
رابع عممي( الفروؽ بيف ) تمييا ( ،9995التي تبمغ ) D.S.Lقيمة  كبر مف أ( وىو 9774;بمغ)
التي  D.S.Lكبر مف قيمة أ( وىي ;936:ابع عممي( حيث بمغت ))الر  اهباتج   نساني(إابع و)ر 

نساني( كما ال توجد فروؽ بيف)ثاني إرابع ،  ( ، بينما ال توجد فروؽ بيف )ثاني عممي9995تبمغ )
نساني( حيث كانت الفروؽ إثاني ، نسانيإا ال توجد فروؽ بيف )رابع نساني( كمإثاني ،  ميعم
 ( .9٫95)التي تبمغ  D.S.Lقؿ مف قيمة أ

     عالت بيف متغيرات تيجة لمتفان داللة إحصائية في الحدود العقمية البينيةتوجد فروؽ ذات  ال
القيمة  ف  أنجد  حيث (الرابع ،الثاني) الصؼ(، نسانيإ ،إناث(، التخصص )عممي ،)ذكور النوع 

الجدولية البالغة ، وىي أقؿ مف القيمة الفائية (4٫945)بمغت الفائية المحسوبة لمتفاعالت 
يمكف تفسير ىذه النتيجة باف  (;;5-3( ودرجتي حرية )4947( عند مستوى داللة )63:5٫)

 . والتخصص ،والنوع ،الحدود العقمية البينية لدى طمبة الجامعة ال تعتمد عمى متغيرات الصؼ

لذي الهذف الخامس : العالقت االرتباطيت بين سلىك المخاطرة والحذود العقليت البينيت 
 طلبت الجامعت :

ت التي يحصؿ عمييا طمبة الجامعة في مقياسي سموؾ تـ حساب العالقة االرتباطية بيف الدرجا
باستعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف، فتبيف أف قيمة االرتباط  المخاطرة ومقياس الحدود العقمية البينية

124
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128

130

132

134

136

138

140

142

 ثاني انساني رابع انساني ثاني علمي رابع علمي
140.021130.469131.872129.988 1سلسلة
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ومستوى داللة ( :;5 -4( عند درجة حرية )4‚;:4كبر مف القيمة الحرجة )أوىي  (-4‚673)
 سالبةالعالقة بيف المتغيريف  ف  أرسـ العالقة االرتباطية بينيما و  ( يوضح34( ، والشكؿ )4947)

ت قمالحدود نحافة زادت . والعكس صحيح كمما زادت المخاطرةسماكة الحدود ت أي كمما زاد
ولديو القدرة  اً ومجازف اً يكوف مخاطر السميكة الحدود  الشخص ذووىذا يدؿ عمى أف  .المخاطرة 

ويتمتع بالصالبة والقدرة عمى مواجية المواقؼ الصعبة عمى اتخاذ قرارات ميما كانت صعوبتيا 
يوضح  (34والشكؿ )فسموؾ الفرد يعكس طبيعة شخصيتو لدية القدرة عمى الدفاع عف نفسو و 

 .ذلؾ 

 
 (90شكل )                                   

 العالقة االرتباطية بيف سموؾ المخاطرة والحدود العقمية البينيةيوضح             
 

 مخاطرة والحدود العقمية البينية التنبؤ بالعالقة االرتباطية بين سموك ال 
لمكانية التنبؤ بالعالقة االرتباطية بيف سموؾ المخاطرة والحدود العقمية البينية . ومف خالؿ 

خاطرة والحدود العقمية البينية لدى عينة البحث وباستعماؿ احتساب معامؿ االرتباط بيف سموؾ الم
سياـ المتغير المستقؿ الحدود إ( ،ولمعرفة نسبة -4‚673معامؿ ارتباط بيرسوف والذي بمغ )

قيمة معامؿ  ف  أؾ المخاطرة ، فقد اظيرت النتيجة العقمية البينية في التنبؤ بالمتغير التابع سمو 
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%( 4) ف  أ  ( ، وىذا يفسر 4‚445بالحدود العقمية البينية بمغت ) التحديد لعالقة سموؾ المخاطرة
 ( يوضح ذلؾ .49سموؾ المخاطرة والجدوؿ )لتقريبًا مف التبايف يمكف ارجاعو 

 
 (32جذول )

 معامم االرتباط ومعامم انتحذٌذ بٍن سهوك انمخاطزة وانحذود انعقهٍت انبٍنٍت       

مربع معامؿ االرتباط  معامؿ االرتباط
R2 

 مربع معامؿ االرتباط 
 المعدؿ            

 المعياري لمتقدير الخطأ

673‚4 445‚4 443‚4 7;7‚6 
وعند استعماؿ تحميؿ االنحدار الخطي لمتعرؼ عمى عالقة سموؾ المخاطرة بالحدود العقمية البينية 

التبايف المفسر  ( لنسبة343٫868)المحسوبة  فائيةالنسبة ال ف  أظير  المفسر ،لنسبة التبايف 
، بمعنى يمكف التنبؤ بسموؾ  ( 4.47)داللة وىي ذات داللة احصائية عند مستوى  باالنحدار،
 ( يوضح ذلؾ .:4والجدوؿ )مف خالؿ الحدود العقمية البينية المخاطرة 

 (32جذول )                                       

 نتحهٍم االنحذار انخطً نتائج االختبار انتائً                    

مصدر 
 التبايف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

فائية الالقيمة 
 المحسوبة

 النتيجة

  دالة عند 343‚868 4369‚4:6 3 4369‚4:6 االنحدار

 43‚345 :;5 648:‚8;; المتبقي 3٫32
 

وتوجيات سموؾ المخاطرة لدى االفراد وىذا يؤشر اف تشكؿ الحدود العقمية البينية يؤثر في طبيعة 
 إذ إف البنية االدراكية واالعتقادات الضمنية جميعًا تسيـ في انتاج السموؾ المخاطر مف عدمو .
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 االستنتاجات 
 : تيةالباحثة الى االستنتاجات اآل مف خالؿ استعراض نتائج البحث وتفسيرىا توصمت

طمبة الجامعة لدييـ سموؾ مخاطرة حيث يتمتعوف باالستقاللية والثقة بالنفس والقدرة  ف  أ   -3
ىداؼ أتخاذ قرارات حاسمة ولدييـ الصعبة وعدـ التردد والقدرة عمى عمى مواجية المواقؼ 

 يسعوف لتحقيقيا ميما كانت صعبة ومستحيمة .
كثر أ( حيث يكوف الذكور اناث  ،)ذكور: ة يتأثر بمتغيرات النوعاف سموؾ المخاطر  -4

يكوف طمبة الصؼ الثاني  رابع ( حيث  ،الصؼ )ثانيكما يتأثر بمتغير ناث مخاطرة مف ال
 . كثر مخاطرة مف طمبة الصؼ الرابعأ
  .سميكة حدود عقمية بينية  طمبة الجامعة لدييـ ف  أ   -5
الذكور لدى يكوف اناث ( حيث  ،)ذكور: ة البينية يتأثر بالنوعمتغير الحدود العقمي ف  أ   -6

   أقرب لمنحافة.مدييف حدود عقمية بينية ف ناثحدود عقمية بينية سميكة اما ال
الحدود السميكة يكونوف  يالطمبة ذو  ف  أ  لؾ فروؽ ذات داللة احصائية تبيف ىنا -7

 مخاطريف ولدييـ القدرة عمى مواجية التحديات .
 لتوصيات : ا

  .قداـ والمجازفةمف ال  قدر عاؿً داء المياـ التي تحتاج الى أاختيار الطمبة المخاطريف في -1
ي اتخاذ قراراتيـ وعدـ التردد ف ،ي الحواجز النفسيةتشجيع الطمبة الحذريف عمى تخط   -4

  نفسيـ وذلؾ عف طريؽ البرامج االرشادية الجماعية والفردية .وزيادة ثقتيـ بأ
تضميف بعض المناىج الدراسية توجييات تحث الطمبة عمى المخاطرة االيجابية مف -5

  .والسمبية ، خالؿ توضيح السموؾ االبتكاري واالبداعي ، وتوضيح الفرؽ بيف المخاطرة االيجابية
الحدود العقمية البينية في التقييـ النفسي مف قبؿ مراكز االرشاد  انةستباالفادة مف  -6

 النفسي .
دود النحيفة الح ية البينية في الكشؼ عف الطمبة ذو الحدود العقمي انةستباالفادة مف  -7

 حالـ .لواقع واالبتعاد عف التخيالت واألرض اأحالميـ عمى أوتشجيعيـ عمى تحقيؽ 
الطمبة عمى  حث  ل ث مف قبؿ االختصاصييف التربوييفاالستفادة مف اداتي البح -8

كثر قوة وصالبة عند مواجية المواقؼ أيجابية وتعزيز قدراتيـ ليصبحوا المخاطرة اال
 الصعبة والخطرة .
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 :المقترحات 
 جراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى مراحؿ دراسية اخرى .إإ  -3
، جراء دراسة تتناوؿ عالقة سموؾ المخاطرة بمتغيرات اخرى لـ تتناوليا الدراسة الحالية إإ  -4

 النفسي ، ومركز الضبط ، والرضا عف الحياة .كاالحتراؽ 
النفتاح عمى ػ :اك، خرى ألحدود العقمية البينية بمتغيرات جراء دراسة تتناوؿ عالقة اإإ  -5

 الخبرة ، والتفكير االبداعي ، واالتزاف االنفعالي ، والتنظيـ الذاتي .
 مراحؿ التعميـ الثانوي .جراء دراسة تكشؼ عف الحدود العقمية البينية لدى الطمبة في إإ  -6
 . والعادييف، جراء دراسة تكشؼ عف الحدود العقمية البينية لدى الطمبة المتميزيف إإ  -7



   

 ادرــالمص
 المصادر العربية

 والمصادر االجنبية
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 المصادر العربية    

 ( 4222أبو جادو، محمد صالح: )االردن. ،دار المسيرة ،عمان عمم النفس التربوي، 
 ( 5:;3أبو عالم ، رجاء محمد و شريف ، نادية : )الفروق الفردية وتطبيقاتيا التربوية  

 بيروت . دار القمم ، ،     
 ( 8;;3أحمد ، حيدر ميدي) : طمبة سموك المخاطرة وعالقتو ببعض المتغيرات لدى  

 .كمية اآلداب رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة المستنصرية ، ، الجامعة     
 (. 4232آلن ، بم ب : )، عالء الدين  ،االرتقاء ، النمو ، التنوع نظريات الشخصية( 

 عمان : دار الفكر . مايسة احمد النيال ،و سيير محمد سالم ، المترجمون( كفافي ،     
 بغداد ،  الحكمة ، دار والقياس التقويم ) : 2;;3 ( وآخرون محمود مصطفى،  اإلمام ، 

   .  العراق      
 ( 6:;3بمقيس، احمد و مرعي، توفيق: )دار 4ط ،الميسر في عمم النفس االجتماعي ، 

 الفرقان لمنشر والتوزيع ،عمان ، االردن.     
 ، الخمسة الكبرى  سموك المخاطرة وفاعمية الذات في ضوء العوامل( :;422خولة) البموي 

 جامعة  ، ماجستير غير منشورة رسالة، لدى المرأة العاممة في مدينتي الرياض و تبوك     
 .، الرياض االميرة نورة بنت عبد الرحمن      
 ( 4232جابر، نبيية : )الكمية ،المعيد الفني التجاري، النجاح يستحق المخاطرة  

 التكنولوجية بالمطرية ،القاىرة ، مصر     
 (4225الجبالي ، حسين: ) مكتبة االنجمو  والتطبيقعمم النفس االجتماعي بين النظرية ، 

 المصرية      
 (7:;3جالل ، سعد: )دار الفكر العربي ،القاىرة . المرجع في عمم النفس، 
 دار الفكر العربي ،القاىرة. في الصحة العقمية ( :8:;3) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، 
 ، المخاطرة ارشادي معرفي في تعديل سموكاثر برنامج ( :4233جوان خسرو ) جوامير 

 .ابن رشد  -مية التربيةك ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، لدى طالبات المرحمة االعدادية
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 في اساليب  التجريب في العموم السموكية مقدمة( :4:;3روبرت البرت ) جون ، نيل و
 التعميم العالي والبحث العممي.،ترجمة موفق الحمداني ،عبد العزيز الشيخ ،وزارة  البحث العممي

 ( 93;3حسن ، عبد الباسط محمد)   :االنجمو المصرية  ، مكتبة أصول البحث االجتماعي 
  ، القاىرة .      

 مصر.  ،، االسكندرية  المجتمع الريفي و الحضري( :;:;3)حسن ، عمي حسن 

  ، القاىرةعربية ، دار آفاق سيكولوجية الفرد في المجتمع ( :4223)محمود شمالحسن ،.  

 (المخاطرة لدى االحداث الجانحين و عالقتيا 4224حمزة ،جمال مختار : ) ، بالذكاء  
 ( ، مصر.34-33، جامعة حموان، العدد) مجمة كمية االداب     
 جوانب توافق  دراسة العالقة بين التفوق العقمي وبعض  ( :2791) ، اديب محمد عمي الخالدي 

 جامعة  اطروحة دكتوراه غير منشورة ،،  الشخصية لدى تالميذ المدارس اإلعدادية العراقية      
 كمية التربية . عين الشمس  القاىرة ،       

 ( 4226خطاب ،عمي ماىر: ) االجتماعيةو القياس والتقويم في العموم النفسية والتربوية        
 ، مكتبة االنجمو المصرية ، القاىرة.6، ط    

   ، الشخصية  ( : سموك الميل لممخاطرة و خصائص8;;3منير حسن جمال )خميل
 .، مصر  45ع جامعة طنطا ، – مجمة كمية التربية: دراسة عبر البيئة والجنس ،  االيجابية

 سموك : المرورية محددات الميل الى الحوادثبعض ( : 4227رويش، عبد الفتاح السيد)د  
  .5،ع 21مج،  دراسات نفسية ،تماعية والتوجو القيمي التقميديالمخاطرة والمسؤولية االج     

 المخاطرة لدى  االستقالل االدراكي وعالقتو باالتجاه نحو( : 4233) الديري ، عال اسعد 
 .، الجامعة االسالمية ،غزة ضباط االسعاف في قطاع غزة     

 ( 4235ربيع ، محمد شحاتة : )دار المسيرة عمان .6، طقياس الشخصية ، 

 (، 2:;3زىران ،حامد عبد السالم: )، الكتب ،القاىرة. ، عالم4طالتوجيو واالرشاد النفسي 

 الشروق لمنشر  ، دار3ط،  عمم النفس المعرفي( :4225ول ،عماد )زغول ، رافع و زغ 
 .عمان والتوزيع ،      

  براىيم الكناني ومحمد ألياس بكر ومحمد أحمد الغنام  :  (3:;3)الزوبعي، عبد الجميل وا 
 ، جامعة الموصل، دار الكتب لمطباعة والنشر، العراق.االختبارات والمقاييس النفسية     

 ، عالقتيا و  المخاطرة لدى العاطمين عن العمل(: 4232ميثم عبد الكاظم ،) الساعدي 
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 . كمية التربية  ،الجامعة المستنصرية ، ، رسالة ماجستير غير منشورة بتدمير الذات 

 النفسية االتجاه نحو المخاطرة وعالقتو ببعض المتغيرات ( : 4224) السحار، ختام 
 غير منشورة  ماجستير،رسالة  والديموغرافية لدى شباب االنتفاضة في محافظات غزة 

 .، كمية التربية ،الجامعة االسالمية ، غزة      
 (3سمارة ، عزيز;:;  :)دار الفكر ، عّمان. القياس والتقويم في التربية ، 

 ( 2;;3السيد ،عبد الحميم محمود واخرون: )ومكتبة غريب ،مطبعة  5،ط عمم النفس العام 
 ، القاىرة ، مصر.     
 ( 4227الشاعر، درداح: ) غزة نحو  الجامعة الفمسطينية في محافظاتاتجاىات طمبة 

   دكتوراه  ، اطروحة المخاطرة وعالقتيا بكل من المساندة االجتماعية وقيم الحياة لدييم     
 ، جامعة االقصى، غزة ، كمية التربية .منشورة  غير     

 القاىرة .المصرية ،  ، مكتبة االنجموعمم النفس المعرفي المعاصر(: 4;;3)الشرقاوي ،انور 
 ( 5:;3شمتز ، داون :)،ترجمة احمد ولي الكربولي ، مطبعة جامعة  نظريات الشخصية 

 بغداد ، العراق .     

 ( 4232الشويمي ، ميثم عمي حسن : )وعالقتو  الحذر(-االسموب المعرفي )المجازفة  
  جامعة المستنصرية  ، رسالة ماجستير غير منشورة ، باالستقرار النفسي لدى طمبة الجامعة    
 .، كمية التربية    

  جامعة بغداد.، مطبعة الشخصية بين التنظير والقياس(: ::;3)صالح، قاسم حسين 
 ( 6;;3صبري، يوسف عز الدين: )وعالقتيا بالذكاء، المخاطرة لدى االحداث الجانحين 
 . 35التربية المعاصرة ، مصر ،ع     

 ، التربوي، وزارة  معيد التدريب والتطوير ، القرارات اتخاذ:( 6;;3حسن خطاب،) صخي  
 التربية ، بغداد ، العراق .     

 مجمة  ، التدخين( :العالقة بين االتجاه نحو المخاطرة وسموك 4;;3) صفوت، عبد الحميد  
 . 44، ع عمم النفس    

  داس 9، غيُاْج انثحج فٙ انتشتٛح ٔػهى انُفس ( :9002) ٔاخشٌٔعثاط ، يسًذ خهٛم ، 

 انًغٛشج ،عًاٌ ،االسدٌ.     
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 ، انحذٔد انؼقهٛح انثُٛٛح ٔانشخصٛح االحتفاظٛح ( :9009َٕسط شاكش ْاد٘) انعثاط 

 يُشٕسج ،خايعح تغذاد ،  غٛش، اطشٔزح دكرٕساِ ٔػالقتًٓا تاضطشاب انتشِٕ انجسًٙ       

 . كهٛح االداب      

 ( 0221عثذ انسًٛذ، يسًذ َثٛم):غشعح ان-انًخاطشج ٔتعط انمذساخ انعمهٛح  انًعشفٛح 

 .554 -501، 3،ع 5دساساخ َفسٛح،يجيشَٔح انغهك ، –االدساكٛح      

 ( 0292عثذ انخانك، ازًذ يسًذ) :االعكُذسٚح ، داس انًعشفح اندايعٛح،اسس ػهى انُفس       

 ، يصش.      
 ًٍيكرثح انفالذ، انكٕٚد. انقٛاس انُفسٙ:  (0299) ععذ ، عثذ انشز ، 

 ،انًصشٚحاالَدهٕ، يكرثح ،انماْشج االتذاع قضاٚاِ ٔتطثٛقاتّ:(9009اتشاْٛى ) عثذ انغراس. 

 (0221عثذ انمادس، فٕاص عثذ انسًٛذ: ) َٙاحش تشَايج اسشاد٘ فٙ تؼذٚم انسهٕك انؼذٔا 

 ،اطشٔزح دكرٕساِ غٛش يُشٕسج ، اندايعح  نذٖ طهثح يشحهح انتؼهٛى االساسٙ فٙ االسدٌ     

 انًغرُصشٚح ، كهٛح انرشتٛح .       

 ( ،9009عثذ انًدٛذ، زضًّٚ كًال ) انحزس(ٔػالقتّ تانزاكشج  -االسهٕب انًؼشفٙ)انًجاصفح 

 خايعح تغذاد. ٛش يُشٕسج( كهٛح انرشتٛح نهثُاخ،، )سعانح ياخغرٛش غنحسٛحا      

  نًخاطشج عُذ ا ( :يٕاصفاخ0295طفٗ، يسًذ يسًٕد )انعضٚض ٔيصانعثذ ، زايذ عثذ 

  انجًؼٛح انُفظ االٔل ، ثسشٍٚ اندايعٛح ، كراب يؤذًش عهىطالب ٔاعاذزج كهٛح ان       

 . انًصشٚح نهذساساخ انُفسٛح       

 (0220انعثٛذ٘ ، َاظى ْاشى : )انًٕصم ،  ،يطثعح انرعهٛى انعانٙ، ػهى َفس انشخصٛح 

 . انعشاق        

 ( 0220انعثٛذ٘ ، يسًذ خاعى : )انعشاق .  ، يطثعح انًعاسف ، تغذاد ، َظشٚاخ انتؼهى 

 ( 0229انعرٕو ، شفٛك  :)ًّاٌ .9، غ يقذيح فٙ األسانٛة اإلحصائٛح  ، يطثعح انراتع ، ع

 ( ٍٚ0221عذط، عثذ انشزًٍ ، ذٕق ، يسٙ انذ : )داس انفكش. يذخم انٗ ػهى انُفس، 
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 ( 9000انعذل ،عادل يسًذ يسًٕد: ) عهٗ زم يغاس انعاللح تٍٛ يكَٕاخ انمذسج  ذسهٛم 

        يجهح كهٛح انتشتٛح ، انًشكالخ االخرًاعٛح كم يٍ فعانٛح انزاخ ٔاالذداِ َسٕ انًخاطشج      

      . 91، ع0،خايعح عٍٛ شًظ ،ج

 (9001انعغاف ،صانر تٍ يسًذ: ) ٙيكرثح 5،غ انؼهٕو انسهٕكٛحانًذخم انٗ انثحج ف ، 

 انعثٛكاٌ ،انشٚاض ،انغعٕدٚح.       

 ( ٙ9000عطٛح، يسغٍ عه: )انرٕصٚع. ،داس انًُاْح نهُشش انثحج انؼهًٙ فٙ انتشتٛح ٔ  

 ( 9000عالو ، صالذ انذٍٚ يسًٕد: )ٔ ّانقٛاس ٔانتقٕٚى انتشتٕ٘ ٔانُفسٙ اساسٛات  

 ،داس انفكش انعشتٙ ،انماْشج. 0،غ تطثٛقاتّ ٔتٕجٓاتّ انًؼاصشج     

  ( 0221عهٙ ، عثذ انشزٛى عثذ انصازة : )انًجاصفح فٙ اتخار انقشاس ٔػالقتٓا تثؼض  

  ، سعانح ياخغرٛش غٛش يُشٕسج ، خايعح تغذاد ، كهٛح  انًتغٛشاخ نطهثح جايؼح تغذاد     

 .انرشتٛح اتٍ سشذ      

 ( ٌ0291عٕدج، ازًذ عهًا: ) انًطثعح  ٔانتٕجّٛ انُفسٙ فٙ انؼًهٛح انتذسٚسٛحانقٛاس ، 

 انٕطُٛح ،عًاٌ ، االسدٌ. 

 ( 0229عٕض، عثاط يسًٕد: )داس انًعشفح  انقٛاس انُفسٙ تٍٛ انُظشٚح ٔانتطثٛق، 

 . اندايعٛح ، االصاسٚطح       

 ٕ٘داس، انتشتٛحٔ انقٛاس ٔانتجشٚة فٙ ػهى انُفس:  (0291)عثذ انشزًٍ يسًذ،انعٛغ 

 ، يصش. ، اإلعكُذسٚح انًعشفح اندايعٛح       

 (9005فاظم، فشاط عثاط: ) سعانح  ، تذيٛش انزاخ نذٖ يشتكثٙ انحٕادث انًشٔسٚح 

 ياخغرٛش غٛش يُشٕسج ، خايعح تغذاد ، كهٛح االداب .         

 ( 0290فشج ، صفٕخ :) ٙداس انفكش انعشتٙ ، انماْشج . انقٛاس انُفس ، 

  ،اندُظ ٔانًغرٕٖ  ( : دساعح ألثش يغرٕٖ انزكاء ٔانعًش0220ٔفاطًح زهًٙ زغٍٛ)فشٚذ 

  يجهح خايعح طُطا ،،  االخرًاعٙ ٔااللرصاد٘ عهٗ انفشٔق فٙ عهٕن اذخار انًخاطشج     

 . ، يصش 00،ع انتشتٛحكهٛح       
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 االستقالل  -دساسح نًٕضغ انضثط ٔانًخاطشج ٔاالػتًاد( :0292شٚش، فاطًح زهًٙ )ف 

  انخإَٚح ٔانجايؼٛح  انًجال فٙ اسٓايٓا فٙ اتخار انقشاس نذٖ طالب انًشحهتٍٛ  ػٍ     

 . كهٛح انرشتٛح خايعح انًُٛا ، اطشٔزح دكرٕساِ غٛش يُشٕسج ،  ،  تانًُٛا

 ًٓيطثعح  9غ ، انُفس االجتًاػٙ ػهى( :  0244ٙ ، يصطفٗ ٔانمطاٌ ، يسًذ عهٙ )ف ، 

 . انخاَدٙ ، انماْشج     

 ، ٙاسانٛة قٛاسٓا ، اختثاساتٓا،َظشٚاتٓا انشخصٛح ، ( :0293سيعاٌ يسًٕد ) انمزاف  

 ،يطثعح اندايعح انًفرٕزح، عًاٌ ،االسدٌ .     

 ( 9005لطايٙ ، ٕٚعف  : )ًّاٌ  انفكشداس  ، انُظشٚح انًؼشفٛح االجتًاػٛح ٔتطثٛقاتٓا ، ع

. 

  اندايعح  انًؼهٕياخ انثحج انؼهًٙ ٔاستخذاو يصادس ( :0223)لُذٚهدٙ ،عايش اتشاْٛى ، 

 انًغرُصشٚح ، تغذاد .      

 (9000انكثٛغٙ، كايم ثايش ) :ٙنفمشاخ  انعاللح تٍٛ انرسهٛم انًُطمٙ ٔانرسهٛم اإلزصائ 

  خايعح تغذاد . كهٛح انرشتٛح اتٍ سشذ،(، 91، انعذد )يجهح األستارانًماٚٛظ انُفغٛح،       

  ( ٍ9000انكثٛغٙ ، ْٔٛة يدٛذ ٔانذاْش٘ ، صانر زغ ) :انًذخم فٙ ػهى انُفس  

 ، داس انكُذ٘ نهُشش ٔانرٕصٚع ، أستذ ـ األسدٌ . انتشتٕ٘      

  ( ٍ9002كرهٕ ،كايم زغ ) : ًٙٚانًتغٛشاخٔػالقتّ تثؼض تٕكٛذ انزاخ ٔانتكٛف االكاد       

  يُشٕسج ، ، اطشٔزح دكرٕساِ غٛشانذًٕٚغشافٛح ٔانتشتٕٚح نذٖ طهثح جايؼح انخهٛم     

 كهٛح انرشتٛح ،خايعح انخهٛم ، فهغطٍٛ .     

  ( 9009انكٛال ،يخراس ازًذ: )  ٗعشعح ذأثٛش اعرشاذٛدٛاخ صُع انمشاس ٔذعمذ انًًٓح عه 

 يجهح ٔدلح صُع انمشاس نذٖ االفشاد انسذعٍٛٛ ٔعاللرٓا تانًخاطشج ،دساعح ذدشٚثٛح ،      

 . 3، ج 91، ع انتشتٛح كهٛح     

  داس انششٔق، 9ذشخًح يسًذ غُٛى ، غ، انشخصٛح  (:0295، سٚرشاسد)الصاسٔط ، 

 . تٛشٔخ      
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   عًاٌ ،  ،ٔانرٕصٚع نهُشش صفاء داس ، ٛحانُفس االختثاساخ :  (9000)شاكش عٕعٍ ، يدٛذ 

   االسدٌ .      

  ( ّانًخاطشج االكادًٚٛح ٔعاللرٓا تثعط انًرغٛشاخ 9003يسًذ ، ازًذ ط : )انشخصٛح 

  فٙ عهطُح ٔانثانث اعذاد٘ نهطهثح  انًصشٍٚٛ  نذٖ طالب انصف انخايظ االترذائٙ       

 ،انماْشج. 0،ج 94،ع يجهح كهٛح انتشتٛحعًاٌ ،       

   ٍٛانذساسٙ نذٖسهٕك انًخاطشج ٔػالقتّ تذافغ اإلَجاص  ( : 9001) انًشهة ، فشاخ زغ 

 ، اندايعح كهٛح انرشتٛح سعانح ياخغرٛش غٛش يُشٕسج ، ، طهثح انًشحهح اإلػذادٚح        

 . رُصشٚحانًغ        

  (0222انًصش٘ ، يسًذ عثذ انًدٛذ:)  ٙانخصائص أحش اتجاِ انفقشج ٔأسهٕب صٛاغتٓا ف 

 اطشٔزح ،  نهًجٛة انسٛكٕيتشٚح نقٛاس انشخصٛح ٔحسة يستٕٖ انصحح انُفسٛح       

 .ذاد ، كهٛح انرشتٛح اتٍ سشذ، خايعح تغ دكرٕساِ غٛش يُشٕسج       

  (0222يٛخائٛم، ايطإَٛط: )خايعح يُشٕساخ  ، انقٛاس ٔانتقٕٚى فٙ انتشتٛح انحذٚخح 

 ديشك ، عٕسٚا.       

  ( 9001يٛههش، تاذشٚشٛا):ًُٕداس عًاٌ،،)يسًٕد عٕض عانى ، انًرشخى( ،َظشٚاخ ان    

  انفكش.         

 ٔانتطثٛقاخ انثحج انتشتٕ٘ كفاٚاخ نهتحهٛم( :9009اٚشا عٛاٌ)ش٘ ٔ تٛرشيٛهض، خٛف  ، 

 ،عًاٌ . ذشخًح صالذ انذٍٚ يسًٕد عالو ، داس انفكش نهُشش ٔانرٕصٚع      

  ،ًٙٛاالَذفاػٙ ٔػالقتّ–االسهٕب انًؼشفٙ انتأيهٙ :(0221يُٓذ يسًذ عثذ انغراس)انُع   

 ، خايعح  ياخغرٛش غٛش يُشٕسج  ، سعانحتانقذسج ػهٗ اتخار انقشاس نذٖ يٕظفٙ انذٔنح    

 ، كهٛح االداب . تغذاد    

 داس انًغٛشج  انتفكٛش ٔانثحج انؼهًٙ(: 9002اتٕ عٕاد ، فشٚال يسًذ )ٔ َٕفم ،يسًذ تكش، 

 ،عًاٌ ،االسدٌ .     
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 (1ٍِؾك )

 وزبة رغ١ًٙ ِّٙخ اٌٝ و١ٍبد عبِوخ اٌمبدع١خ وبفخ 
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 (2ٍِؾك )

 وزبة رغ١ًٙ ِّٙخ اٌٝ سئبعخ عبِوخ اٌمبدع١خ 
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 ٌّم١بط عٍٛن اٌّخبؿشح ٚاٌؾذٚد اٌوم١ٍخ اٌج١ٕ١خ  أعّبء اٌغبدح اٌخجشاء            

 ِىبْ اٌوًّ   اٌزخظض اٌذل١ك   اعُ اٌغ١ذ اٌّؾىُ د

 اثٓ ا١ٌٙضُ –عبِوخ ثغذاد  هٍُ ٔفظ رشثٛٞ أ. د أعّبه١ً أثشا١ُ٘ هٍٟ   1

 اٌزشث١خ ثٕبد  -عبِوخ اٌىٛفخ هٍُ إٌفظ اٌوبَ أ. د أ١ِشح عبثش ٘بشُ 2

و١ٍخ اٌزشث١خ  -عبِوخ وشثالء هٍُ ٔفظ رشثٛٞ أ. د ؽ١ذس ؽغٓ ا١ٌومٛثٟ 3
 ٌٍوٍَٛ اٌظشفخ 

 و١ٍخ اٌزشث١خ -عبِوخ اٌمبدع١خ اسشبد ٔفغٟ ٚرشثٛٞ أ .د هجبط سِؼبْ اٌغجٛسٞ 4

 و١ٍخ اٌزشث١خ  -عبِوخ اٌمبدع١خ هٍُ ٔفظ رشثٛٞ أ. د هجذ اٌوض٠ض ؽ١ذس اٌّٛعٛٞ 5

 اٌزشث١خ االعبع١خ -عبِوخ ثبثً ل١بط ٚرم٠ُٛ أ. د هجذ اٌغالَ عٛدد 6

 اٌّغزٕظش٠خ -عبِوخ ثغذاد هٍُ ٔفظ رشثٛٞ ِؾّذ أ. د هٍٟ هٛدح 7

و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍوٍَٛ  -عبِوخ ثبثً هٍُ ٔفظ رشثٛٞ أ. د هّبد ؽغ١ٓ اٌّششذٞ 8
 االٔغب١ٔخ

 اٌزشث١خ ثٕبد -عبِوخ اٌىٛفخ هٍُ اعزّبم ا١ٌّبٌٟأ. د ِؾغٓ  9

 اثٓ ا١ٌٙضُ -عبِوخ ثغذاد شخظ١خ ٚطؾخ ٔفغ١خ أ. د ٔبعٟ ِؾّٛد ٔبعٟ إٌٛاة 11

 و١ٍخ اٌزشث١خ -عبِوخ وشثالء هٍُ ٔفظ رشثٛٞ أ.َ.د أؽّذ هجذ اٌؾغ١ٓ االص٠شعبٚٞ 11

و١ٍخ اٌزشث١خ اثٓ  -عبِوخ ثغذاد هٍُ ٔفظ رشثٛٞ  أ.َ.د أزظبس ٘بشُ ِٙذٞ  12
 سشذ

و١ٍخ اٌزشث١خ اثٓ  -عبِوخ ثغذاد هٍُ ٔفظ رشثٛٞ أ.َ.د عجبس ٚادٞ ثب٘غ 13
 ا١ٌٙضُ

 و١ٍخ اٌزشث١خ -عبِوخ اٌمبدع١خ هٍُ ٔفظ رشثٛٞ أ.َ.د خبٌذ اثٛ عبعُ 14

 و١ٍخ اٌزشث١خ -عبِوخ وشثالء هٍُ ٔفظ رشثٛٞ أ.َ.د سعبء ٠بع١ٓ هجذ اهلل 15

 اٌّغزٕظش٠خ -عبِوخ ثغذاد هٍُ ٔفظ رشثٛٞ ص٘شاء هجذ اٌّٙذٞ أ.َ.د 16

 و١ٍخ اٌزشث١خ-عبِوخ اٌّضٕٝ اسشبد ٔفغٟ ٚرشثٛٞ أ.َ.د عوذ هض٠ض عٛدح 17

 و١ٍخ االداة -عبِوخ اٌمبدع١خ هٍُ ٔفظ رشثٛٞ ؽبفق أ.َ.د عالَ ٘بشُ 18

 و١ٍخ االداة -عبِوخ اٌمبدع١خ هٍُ ٔفظ هبَ أ.َ.د ؿبسق ِؾّذ ثذس 19

 اٌزشث١خ ثٕبد –عبِوخ اٌىٛفخ  هٍُ ٔفظ رشثٛٞ أ.َ.د فبػً ِؾغٓ ا١ٌّبٌٟ 21

و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍوٍَٛ  -عبِوخ ثبثً رفى١ش ٚاثذام أ.َ.د وبكُ هجذ ٔٛسهجذ ص٠ذ 21
 االٔغب١ٔخ

 و١ٍخ اٌزشث١خ -عبِوخ اٌىٛفخ هٍُ ٔفظ رشثٛٞ أ.َ.د هٍٟ هجبط ا١ٌٛعفٟ 22

 و١ٍخ اٌزشث١خ -عبِوخ ثبثً ٔفغ١خطؾخ  أ.َ.د هٍٟ ِؾّٛد اٌغجٛسٞ 23

 و١ٍخ اٌزشث١خ -عبِوخ اٌمبدع١خ هٍُ ٔفظ إٌّٛ أ.َ اسرمبء ٠ؾ١ٝ ؽبفق  24

 و١ٍخ االداة -عبِوخ اٌمبدع١خ هٍُ ٔفظ رشثٛٞ أ.َ ٔغُ ٘بدٞ ؽغ١ٓ 25

 اٌزشث١خ ثٕبد -عبِوخ اٌمبدع١خ اسشبد ٔفغٟ ٚرشثٛٞ َ.د ساػٟ ؽغٓ هج١ذ 26

 و١ٍخ االداة -عبِوخ اٌمبدع١خ هٍُ ٔفظ شخظ١خ َ.د هٍٟ ؽغ١ٓ هب٠ذ 27

 اٌزشث١خ ثٕبد -عبِوخ اٌمبدع١خ هٍُ ٔفظ رشثٛٞ َ.د وٙشِبٔخ ٘بدٞ هٛدح 28

 و١ٍخ اٌزشث١خ -عبِوخ اٌمبدع١خ هٍُ ٔفظ رشثٛٞ َ.د ٘شبَ ِٙذٞ وش٠ُ اٌىوجٟ 29

 اٌزشث١خ ثٕبد -عبِوخ اٌمبدع١خ هٍُ ٔفظ ّٔٛ َ.د ِظـفٝ ٔو١ُ ا١ٌبعشٞ 31
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 (4ممحق )

 جامعة القادسية/كمية التربية

 قسم العموم التربوية والنفسية 

 /عمم نفس تربويماجستير 

 )مقياس سموك المخاطرة بصورتو االولية (                              

 االستاذ الفاضل ............................................المحترم

)عٍٛن اٌّخبؿشح ٚهاللزٗ ثبٌؾذٚد اٌوم١ٍخ اٌج١ٕ١خ ٌذٜ ؿٍجخ رشَٚ اٌجبؽضخ اٌم١بَ ثذساعخ هٓ 

ٌغٍٛن اٌّخبؿشح )ٚ٘ٛ  Bandura، 1977ٚاهزّذد اٌجبؽضخ روش٠ف ثبٔذٚسا  (اٌغبِوخ

عٍٛن ِزوٍُ ِٓ خالي رم١ٍذ االّٔٛرط فٟ ِٛاعٙخ اٌظوٛثبد ٚاٌّخبؿش ٚاٌّغبصفخ فٟ 

اٌغبثمخ ٚاٌو١ٍّبد اٌّوشف١خ اٌؾبػشح خز١بس اٌم١ّخ اٌّزٛلوخ اٌّج١ٕخ هٍٝ اعبط اٌخجشاد ا

 (. خٚاٌّض١شاد اٌالؽم

 -ِٚٓ اٌزوش٠ف اشزمذ اٌجبؽضخ ِغب١ٌٓ ّ٘ب:

 رم١ٍذ االّٔٛرط فٟ ِٛاعٙخ اٌّخبؿش . -اٚال:

  اٌّغبصفخ فٟ ِٛاعٙخ اٌزؾذ٠بد . -صب١ٔب :

 ٚاالعبثخ ٟ٘ ِٓ خالي ِٛلف ثبخز١بساد صالصخ ٠ّضً اؽذِٙب عٍٛن اٌّخبؿشح .

رزّزوْٛ ثٗ ِٓ خجشح ه١ٍّخ ٚسطبٔخ اوبد١ّ٠خ ، فبْ اٌجبؽضخ رشعٛ اْ رٕبي  ٚٔلشًا ٌّب

ِٕىُ اٌزٛع١ٗ ٚاٌزم٠ُٛ ٚرٌه ثبالؿالم هٍٝ ِذٜ طالؽ١خ فمشاد اٌّم١بط اٚ هذَ 

 طالؽ١زٙب ٚروذ٠ً ِب رشٚٔٗ ِٕبعجًب .

 

 

 

 

 جخ اٌّبعغز١شؿبٌ                                                                         

 حسين ص٘شاء ٠بعش                                                                       
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 Imitating the model in the faceتقليد األنموذج في مواجهة ألمخاطر :األول جالالم
of risk:- مواجية من خالل مالحظة وتقميد سموك األنموذج في  المكتسبة الفرد استجابة وى

ألمخاطر والتحديات باالعتماد عمى االنتباه واالحتفاظ بصور ذىنية وبدافعية عالية ألداء األفعال 
 0والممارسات الخطرة

 اٌزوذ٠ً غ١ش طاٌحح طبٌؾخ  اٌّٛالف د

ٌٛ رـٛم صِالءن ٌزمذ٠ُ اٌّغبهذاد ٌغىبْ إٌّبؿك اٌغبخٕخ  1
  -فأٔه:

 أ .روززس هٓ اٌّشبسوخ .
 اٌّشبسوخ دْٚ رشدد .ة . رمذَ هٍٝ 

 ط .رخجش صِالءن ثبْ هٍُّٙ ٠وشػُٙ ٌٍخـش. 

   

ٌٛ وبْ اؽذ  صِالءن ِزٛسؿًب فٟ رغبسح اٌّخذساد ٚؿٍت ِٕه  2
 -ِغبهذرٗ فٟ اٌزش٠ٚظ ٌجؼبهزٗ فبٔه :

 أ .روززس هٓ ِغبهذرٗ .
 ة .رمذَ هٍٝ ِغبهذرٗ دْٚ رشدد.

 ط .رمـن هاللزه ثٗ .

   

 -٠خبٌفْٛ اٌضٞ اٌغبِوٟ فأٔه :ٌٛ وبْ اغٍت صِالءن  3
 أ. ال رىزشس ٌالِش .

 ة. رخبٌف اٌضٞ اٌغبِوٟ اعًٛح ثضِالئه .
 ط. رٍزضَ ثبٌضٞ اٌغبِوٟ .

   

 -ارا اهزذٜ ه١ٍه اؽذ صِالءن اٌّمشث١ٓ ثبٌؼشة فبٔه : 4
 أ .رغؼت ٚروزذٞ ه١ٍٗ ِجبششح .

 ة .رزّبٌه  اهظبثه ٚرؾبٚي اْ رفُٙ عجت االهزذاء .
 ٕجٗ .ط .رؾبٚي رغ

   

هٕذِب رالؽق صِالؤن ٠ٍغإْٚ ٌٍغش ٌٍؾظٛي هٍٝ دسعبد هب١ٌخ  5
 -فٟ االِزؾبْ فبٔه :

 أ .رٍغأ ٌٍغش ٌزؾظً هٍٝ دسعخ هب١ٌخ .
 ة .رؼبهف عٙٛدن فٟ اٌّزاوشح .

 ط .رجمٝ هٍٝ ِب أذ ه١ٍٗ.

   

 -ٌٛ رؾذس صِالئه ثغٛء هٓ اؽذ اعبرزره فأٔه : 6
 أ. رشبسوُٙ اٌؾذ٠ش ثغٛء هٕٗ .

 رزؾذس هٓ ِؾبعٓ اعزبرن. ة.
 ط. ال رزذخً فٟ اٌؾذ٠ش .

   

 -اْ رـٍن صِالئه اٌٝ اٌزغذ٠ذ ٚرغ١١ش ّٔؾ ؽ١برُٙ فأٔه :  7
 أ. رزـٍن اٌٝ اٌزغ١١ش ٚاٌزغذ٠ذ اعًٛح ثُٙ .

 ة. ال رزـٍن ٌٍزغ١١ش ٚرجمٝ هٍٝ ِب أذ ه١ٍٗ .
 رفىش لجً اْ رزخز اٞ لشاس . -ط

   

افزشع اْ ٚاٌذن خج١ش ِزفغشاد ٚوبْ ه١ٍه اْ رخزبس ِٕٙخ  8
  -فبٔه:

 أ .رظجؼ خج١ش ِزفغشاد ِضً ٚاٌذن .
 ة .رؾشص هٍٝ اخز١بس ِٕٙخ اخشٜ .
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 ط .رفىش ع١ذًا لجً اْ رخزبس اٞ ِٕٙخ .

 -ٌٛ رشن صِالؤن دساعزُٙ ٚرـٛهٛا ٌٍذفبم هٓ ٚؿُٕٙ  فبٔه : 9
 أ .رغزّش فٟ دساعزه .

 ٌألِش.ة .ال رىزشس 
 ط .رزشن دساعزه ٚرزـٛم اعًٛح ثضِالءن .

   

 -ٌٛ هشفذ اْ اخٛن ِخزٍغًب فبٔه : 11
 أ . رظجؼ ِخزٍغًب ِضٍٗ .

 ة .رجٍغ ٚاٌذن اٚ ِّٓ رضك ثُٙ .
 ط .رزلب٘ش ٚوأٔه ال روشف ش١ئًب .

   

اْ وبْ صِالؤن ٠ؾظٍْٛ هٍٝ سثؼ ٚف١ش ِٓ ِششٚم ِو١ٓ  11
  -فأٔه:

 ِّبصً . أ. ال رذخً فٟ اٞ ِششٚم
 ة. رذخً فٟ ِششٚم ِّبصً دْٚ اٞ رفى١ش .
 ط. رفىش ع١ذًا لجً اْ رذخً فٟ اٞ ِششٚم .

   

ٌٛ هشع ه١ٍه اؽذ اطذلبئه اٌّمشث١ٓ ِشافمزٗ فٟ هًّ ِمبثً  12
  -اعش وج١ش ٚوبْ ِىبْ اٌوًّ ِؾفٛف ثبٌّخبؿش فبٔه:

 أ .رذسط وً االؽزّبالد اٌّّىٕخ لجً اْ رزخز اٞ لشاس. 
 ٘زا اٌوشع .ة .رشفغ 

 ط . رمجً ٌمجٛي ص١ٍِه اٌوشع .

   

ارا شب٘ذد صِالءن ٠ّبسعْٛ اٌغجبؽخ ٚوٕذ ال رغ١ذ اٌغجبؽخ  13
 فبٔه: 

 أ .رمذَ هٍٝ اٌغجبؽخ ِوُٙ .
 ة .رىزفٟ ثبٌٕلش ٌُٙ ٚاالعزّزبم  ثزٌه .

 ط .ال رمذَ هٍٝ اٌغجبؽخ خٛفًب ِٓ اٌغشق .

   

 -ثأِش ٠زغبٚص اٌزو١ٍّبد فأٔه:ٌٛ ٔلُ صِالئه ِلب٘شح ٌٍّـبٌجخ   14
 أ .ال رىزشس ٌألِش.

 ة .رمذَ هٍٝ اٌّشبسوخ  فٟ اٌّلب٘شح دْٚ رشدد.
 ط .روززس هٓ اٌّشبسوخ رغٕجًب ٌٍوٛالت .

   

اْ هشع ه١ٍه اؽذ اطذلبئه اٌز٘بة فٟ سؽٍخ ِٚىبٔٙب غ١ش أِٓ  15
 -ٚ ِؾفٛف ثبٌّخبؿش فبٔه :

 .أ .رز٘ت ِن صِالءن دْٚ اال٘زّبَ ٌٍّخبؿش 
 ة .روززس هٓ اٌز٘بة .

 ط .ال رأرٟ فٟ ٠َٛ اٌشؽٍخ . 

   

ٌٛ وٕذ ساوجًب فٟ ؽبفٍخ ٚروشػذ اٌؾبفٍخ اٌٝ ؽش٠ك ٚشب٘ذد  16
 -اٌشاوج١ٓ ٠ؾبٌْٚٛ اؿفبء اٌؾش٠ك فأٔه:

 أ. رؾبٚي اٌٙشٚة ٚإٌغبح ثٕفغه .
 ة. رمذَ هٍٝ أؿفبء اٌؾش٠ك دْٚ اال٘زّبَ ٌٍّخبؿش .

 ٌزمذ٠ُ اٌّغبهذح . ط . رزظً ثبالؿفبء

   

هٕذِب رىْٛ ِذهًٛا فٟ ؽفٍخ صٚاط ٚلبَ اٌّذهْٛٚ ثأؿالق  17
 -اٌو١بساد إٌبس٠خ اثزٙبعًب ثٙزٖ إٌّبعجخ فبٔه :

 أ.ال رشبسوُٙ فٟ اؿالق اٌو١بساد إٌبس٠خ ٚرٕجُٙٙ ٌخـٛسح االِش. 
 ة . رشبسوُٙ فٟ اؿالق اٌو١بساد إٌبس٠خ.
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 ط .رغبدس اٌّىبْ  .

  -ٌٛوٕذ الهت وشح لذَ ِوغجًب ثالهت ِشٙٛس فبٔه: 18
 أ. رمٍذٖ فٟ اعزخذاَ اعب١ٌت خـشح ٌزؾمك اٌفٛص.

 ة . رغزخذَ أعب١ٌجه اٌّوزبدح فٟ اٌٍوت .
 ط .رؼن فٟ االهزجبس رغٕت ا٠زاء ٔفغه ٚاالخش٠ٓ .

   

اْ وٕذ ربعشًا ٚالؽلذ اوضش اٌزغبس ٠مِْٛٛ ثبؽزىبس اٌجؼبئن  19
 -وض١شح دْٚ خش١خ اٌمبْٔٛ فبٔه :ٌزؾم١ك أسثبؽًب 

 أ .رمذَ هٍٝ االؽزىبس ِضً ثم١خ اٌزغبس .
 ة .رضاٚي رغبسره االهز١بد٠خ سغُ اٌشثؼ اٌم١ًٍ .

 ط .ال رىزشس ٌألِش .

   

اْ وٕذ ِٕٙذعًب روًّ فٟ ِششٚم ٚالؽلذ صِالءن إٌّٙذع١ٓ  21
 -٠غزّشْٚ فٟ هٍُّٙ سغُ روشػُٙ ٌزٙذ٠ذ ثزشن اٌوًّ فأٔه :

 أ. رغزّش فٟ هٍّه اعًٛح ثضِالءن .
 ة. رزشن اٌوًّ ؽفبكًب هٍٝ ؽ١بره .
 ط. رفىش ع١ذًا لجً اْ رزخز اٞ لشاس.

   

 -اْ وٕذ ِّضاًل ألداء ع١ٕبس٠ٛ فٍُ ٍِٟء ثبٌّخبؿش فبٔه : 21
 أ .رمذَ هٍٝ أداء اٌّشٙذ ثذلخ دْٚ االوزشاس ٌٍوٛالت .

 ة .روززس هٓ أداء اٌّشٙذ .
 ط اْ ٠ٍغٟ اٌّشٙذ .ط .رـٍت ِٓ اٌّخش

   

ارا ٚلن اِبِه أفغبس ٚشب٘ذد إٌبط ٠زغبسهْٛ إلٔمبر اٌّظبث١ٓ  22
 -ِن اٌوٍُ ثٛعٛد ع١بسح ِفخخخ فٟ ٔفظ اٌّىبْ فبٔه :

 أ .رؾبٚي االثزوبد هٓ ِىبْ االٔفغبس ٌٍٕغبح ثٕفغه .
 ة .رمذَ هٍٝ أمبر اٌّظبث١ٓ دْٚ اال٘زّبَ ٌٍوٛالت  .

 إلٔمبر اٌّظبث١ٓ.ط . رزظً ثبإلعوبف  

   

ٌٛ ر٘جذ ِن صِالئه فٟ عفشح ع١بؽ١خ ٚوبْ صِالءن ٠شوجْٛ  23
اٌزٍفش٠ه ٌالٔزمبي ِٓ ِٕـمخ اٌٝ اخشٜ ٚاالعزّزبم ثبٌـج١وخ 

 -اٌخالثخ فبٔه :
 أ .رشوت ِن صِالئه دْٚ رشدد .

 ة .رغزخذَ ٚع١ٍخ ٔمً اخشٜ .
 ط .ال رشوت ٚرجمٝ رٕزلشُ٘ ٌؾ١ٓ سعٛهُٙ .
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المغامرة -:Risk in the face Challenges التحديات مواجهة في المجازفة الثاني جالالم
التحدي واألقدام عمى المخاطر والجرأة في اتخاذ القرارات مع االخذ في الحسبان  في مواجية

 -التعرض لألذى وفقًا لخبرات الفرد السابقة وقدرتو عمى االسترجاع والتعميم :
 اٌزوذ٠ً غ١ش طبٌؾخ ٌؾخطب  اٌّٛالف          د

  -ٌٛ روشع ِٕضي عبسن ٌٍغشلخ ٚوٕذ روشف اٌٍظٛص فبٔه: 1
 أ .رخجش اٌٍظٛص ثبٔه روشفُٙ ٚه١ٍُٙ اسعبم ِب عشلٖٛ. 

 ة. رغبهذ عبسن هٍٝ رو٠ٛغ ِب فمذٖ .
 ط . ال رزذخً فٟ اٌّٛػٛم .

   

ارا وبْ الثذ ِٓ اعشاء ه١ٍّخ عشاؽ١خ ٚوٕذ غ١ش ِزأوذ ِٓ  2
 -فبٔه :ٔغبؽٙب  

 أ .رمذَ هٍٝ اعشاء اٌو١ٍّخ .
 ة .ال رغشٞ اٌو١ٍّخ .

 ط .رٕزلش ؽزٝ رـّئٓ هٍٝ ٔغبػ اٌو١ٍّخ .

   

ٌٛ وٕذ رمٛد ع١بسح ٚشب٘ذد شخض ِذ٘ٛط فٟ ٚعؾ اٌشبسم  3
 فأٔه :

 أ .رغزّش فٟ اٌم١بدح دْٚ اال٘زّبَ ٌألِش .
 ة .رمذَ هٍٝ ٔمٍٗ ٌٍّغزشفٝ ِّٙب رشرت ه١ٍه ِٓ رجوبد.

 ثبإلعوبف ٚرٕزلش ٚطٌُٛٙ  . ط .رزظً

   

 -اْ ار١ؾذ ٌه فشطخ اٌزو١١ٓ فٟ االِبوٓ غ١ش األِٕخ فبٔه : 4
 أ .رز٘ت دْٚ اال٘زّبَ ألٞ ِخبؿش .

 ة .ال رز٘ت ٚرشفغ اٌزو١١ٓ .
 ط .رو١ذ إٌلش فٟ اٌّٛػٛم .

   

 -ارا سأ٠ذ شخظًب ٠زوشع ٌألرٜ ِٓ ِغٍؾ١ٓ فبٔه : 5
 ٚأمبرٖ .أ .رزذخً ِجبششح ٌؾّب٠زٗ 

 ة .ال رزذخً ثبٌّٛػٛم .
 ط .رزظً ثبٌششؿخ ٚرٕزلش اعزغبثزُٙ .

   

ٌٛ روشع عبسن ألصِخ طؾ١خ ١ٌاًل فٟ ٠َٛ ف١ٗ ؽلش ٌٍزغٛاي  6
 فأٔه :

 أ .روززس هٓ رمذ٠ُ اٌّغبهذح.
 ة .رمذَ هٍٝ ٔمٍٗ ٌٍّغزشفٝ دْٚ االوزشاس ٌٍوٛالت.

 ط .رزظً ثبإلعوبف ٌزمذ٠ُ اٌّغبهذح .

   

 -ٚعذد ِٕضاًل ٠ؾزشق فٟ ؿش٠مه ٚال أؽذ عٛان فبٔه :ارا  7
 أ .رذخً إٌّضي إلخّبد اٌؾش٠ك ِّٙب وبٔذ اٌوٛالت .

 ة .ال رذخً ٚرزشن إٌّضي ٠ؾزشق .
 ط .رـٍت اٌّغبهذح ِٓ االخش٠ٓ ألؿفبء اٌؾش٠ك .

   

 -ٌٛ عمؾ أِبِه ؿفً فٟ إٌٙش ٚوٕذ ال رغ١ذ اٌغجبؽخ فبٔه: 8
 إٌٙش ٌزٕمز اٌـفً .أ . رمفض ِجبششح فٟ 

 ة .رـٍت اٌّغبهذح ِٓ االخش٠ٓ .
 ط .ال رزذخً فٟ األِش .

   

اْ وبْ ٌذ٠ه ِجٍغ ِٓ اٌّبي ٚ٘ٛ وً ِب رٍّىٗ ٚٚعذد ِؾزبعًب  9
 -ٌٗ ألعشاء ه١ٍّخ عشاؽ١خ:
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 أ. ال رىزشس ألِش اٌشخض اٌّؾزبط .
 ة. رغبصف ٚرمذَ اٌّبي ٌٍشخض اٌّؾزبط .

 رزخز اٞ لشاس.ط. رغزش١ش االخش٠ٓ لجً اْ 

اْ وٕذ ِٛكفًب فٟ اؽذٜ اٌذٚائش اٌؾى١ِٛخ ِمبثً سارت ثغ١ؾ  11
ٚرٛفش ٌه هشع هًّ خبسط اٌجٍذ ثشارت ِغشٞ هٍٝ اْ 

 -رغزم١ً ِٓ هٍّه فأٔه:
 أ . رجمٝ فٟ هٍّه ٚرشفغ اٌوشع .

 ة. رغبفش ٚرغزم١ً ِٓ هٍّه دْٚ اال٘زّبَ ٌٍوٛالت .
 ً اْ رزخز اٞ لشاس .ط . رذسط وً االؽزّبالد اٌّّىٕخ لج

 

   

ٌٛ سغجذ فٟ اخز١بس شش٠ه ؽ١بره ٚروبسع اخز١بسن ِن  11
 -اخز١بس األً٘ فبٔه :

 أ .رزؾًّ ِغإ١ٌٚخ  اخز١بسن سغُ هذَ ِٛافمخ األً٘. 
 ة .روزّذ هٍٝ اخز١بس األً٘ .

 ط . رإعً االسرجبؽ اٌٝ ٚلذ أخش .

   

اٌغ١بساد ِغشهخ ارا سأ٠ذ ؿفاًل ٠ؾبٚي هجٛس اٌشبسم ٚوبٔذ  12
 عذًا فأٔه :

 أ .رغوٝ الٔمبرٖ دْٚ اال٘زّبَ ٌٍوٛالت .
 ة . رـٍت ِٓ االخش٠ٓ رمذ٠ُ اٌّغبهذح ٌٗ .

 ط .ال رزذخً فٟ االِش.

   

 -ٌٛ شب٘ذد ٌظًب فٟ اٌفٕبء اٌخبسعٟ ٌّٕضٌه ١ٌاًل فبٔه : 13
 أ .رخشط ٌزّغه اٌٍض .

 ة . ال رخشط ٚ رجمٝ داخً إٌّضي.
 ٚرٕزلش ٚطٌُٛٙ . ط .رزظً ثبٌششؿخ

   

 -ارا ؿٍت ِٕه اٌم١بَ ثوًّ ٠وشػه ٌألرٜ فبٔه : 14
 أ .رمَٛ ثبٌوًّ فٛسًا .

 ة .روززس هٓ اٌم١بَ ثبٌوًّ .
 ط .رـٍت اٌّغبهذح ِٓ االخش٠ٓ ٌزمَٛ ثبٌوًّ .

   

ٌٛ وٕذ ؿج١جًب عشاؽًب ٚرٛعت ه١ٍه اٌؾؼٛس فٟ ٚلذ ِزأخش  15
ِٓ ا١ًٌٍ ألعشاء ه١ٍّخ ؿبسئخ ٚوبْ اٌٛػن االِٕٟ غ١ش 

  -ِغزمش فأٔه :
 أ . رؾبٚي االرظبي ثـج١ت اخش ٌزمذ٠ُ اٌّغبهذح .

 ة .رمذَ هٍٝ اٌؾؼٛس ٚاعشاء اٌو١ٍّخ دْٚ رشدد 
 ط .روززس هٓ اٌؾؼٛس.

   

 -ثبئ١خ  فبٔه :ارا روشع شخض ٌظومخ وٙش 16
 أ .ال رٙزُ ٌألِش .

 ة .رمذَ هٍٝ أمبرٖ دْٚ اال٘زّبَ ألٞ هٛالت .
 ط رـٍت اٌّغبهذح ِٓ االخش٠ٓ إلٔمبرٖ .

   

 -ارا رؾذس صِالئه فٟ لؼ١خ ع١بع١خ ِؾشعخ أِبِه فأٔه : 17
 أ. رفىش وض١شًا لجً اْ رشبسوُٙ فٟ اٌؾذ٠ش.
 ة. رمذَ ٌٍزوج١ش هٓ اسائه ثىً طشاؽخ .

 رشبسن فٟ اٌؾذ٠ش . ط. ال
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ٌٛ وٕذ ربعشًا ٌٚذ٠ه ثؼبهخ ٌٚضَ االِش اْ رٕمٍٙب  ثبٌجبخشح  18
 -ٚوبٔذ االعٛاء إٌّبخ١خ غ١ش ِغزمشح فبٔه :

 أ . رؾبٚي اخز١بس ٚع١ٍخ ٔمً اخشٜ .
 ة .رإعً ٔمً اٌجؼبهخ اٌٝ ٚلذ اخش .
 ط .رٕمً ثؼبهزه ثبٌجبخشح دْٚ رشدد .

   

ه فٟ شبسم ِضدؽُ ٚهٍّذ ثٛعٛد ارا وٕذ رغ١ش فٟ ع١بسر 19
 -ع١بسح ِفخخخ فبٔه :

 أ .رخشط ِٓ اٌغ١بسح ٚرٙشة ِغشهًب .
 ة .رجمٝ فٟ اٌغ١بسح ٚرؾبٚي اٌخشٚط ِٓ االصدؽبَ .

 ط .١ٌظ ٌذ٠ه فىشح هّب عزفوٍٗ .

   

 -ٌٛ رشبعش أطذلبئه ثبالد ؽبدح أِبِه فبٔه : 21
 أ .ال رزذخً فٟ االِش ٔٙبئ١ًب .

 اٌزذخً ٌؾً إٌضام . ة .رـٍت ِٓ صِالئه
 ط .رمذَ هٍٝ ؽً إٌضام ِّٙب وبٔذ اٌوٛالت .

   

 هٕذِب رشب٘ذ أزؾبسٞ فٟ ِىبْ ِضدؽُ ثبٌٕبط فأٔه :  21
 أ .رزشن اٌّىبْ ٚرٙشة ِغشهًب .

 ة .رخجش إٌبط ثٛعٛد أزؾبسٞ ٌزشن اٌّىبْ .
 ط .رمذَ هٍٝ اثوبد االٔزؾبسٞ إلٔمبر االخش٠ٓ .

   

ِالوًّب ٌٚذ٠ه ثـٌٛخ ِن ِالوُ ٠فٛله فٟ خجشرٗ اْ وٕذ  22
 -ٚلذسارٗ اٌغغ١ّخ ٚوبٔذ اٌغبئضح ِغش٠خ عذًا فبٔه :

 أ .رمذَ هٍٝ إٌضاي ِّٙب وبٔذ اٌوٛالت .
 ة .ال رمذَ هٍٝ إٌضاي ألٔه عزخغش ؽزًّب .

 ط .رفىش لجً اْ رزخز اٞ لشاس .

   

اٌظغبس ٚوٕذ ارا وٕذ أثًب ِغإٚاًل هٓ رشث١خ ٚسهب٠خ اٚالدن  23
 -ِٛكفًب فٟ دائشح ؽى١ِٛخ فأٔه :

 أ. رزشن اؿفبٌه فٟ اٌج١ذ ألرّبَ هٍّه .
 ة. رـٍت ِغبهذح اٌغ١شاْ ٌشهب٠خ اؿفبٌه .

 ط .رؾظً هٍٝ اعبصح ٌزٙزُ ثأؿفبٌه .
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 (5ٍِؾك )

 عبِوخ اٌمبدع١خ/و١ٍخ اٌزشث١خ                   

 لغُ اٌوٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ       

 ِبعغز١ش/هٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ

 )ِم١بط عٍٛن اٌّخبؿشح اٌزٞ أخؼن ٌٍزؾ١ًٍ االؽظبئٟ (                   

 هض٠ضرٟ اٌـبٌجخ ..........

 هض٠ضٞ اٌـبٌت ............

 رؾ١خ ؽت ٚاؽزشاَ ..........

٠زؼّٓ ٘زا اٌّم١بط ِغّٛهخ ِٓ اٌفمشاد رؾزٛٞ وً فمشح هٍٝ صالصخ ثذائً رزوٍك ثـش٠مخ 

روبٍِه ِن اٌّٛالف اٌؾ١بر١خ اٌّخزٍفخ ،ٚ٘زٖ اٌفمشاد رٕـجك هٍٝ ثوغ االفشاد ٚال رٕـجك هٍٝ 

اٌجوغ االخش ،اٌّـٍٛة لشاءح اٌفمشاد ثذلخ ٚاالعبثخ ٟ٘ اٌزٟ روجش هٓ ٚعٙخ ٔلشن ٚرٌه 

(اِبَ اؽذ اٌجذائً ٚثّب ٠ٕبعجٙب ،٠شعٝ هذَ رشن اٞ هجبسح ِٓ دْٚ اعبثخ ِن ثٛػن هالِخ )

ٌّوٍِٛبد ادٔٝ ،ال رغزخذَ اعبثزه اال ألغشاع اٌجؾش اٌوٍّٟ ،ٚاالعبثخ ال ٠ـٍن ه١ٍٙب رذ٠ٚٓ ا

 عٜٛ اٌجبؽش ،ٌزا ال داهٟ ٌزوش االعُ .

 -ِضبي :

 اٌفمشح  د

 -ارا شب٘ذد صِالءن ٠ّبسعْٛ اٌغجبؽخ ٚوٕذ ال رغ١ذ اٌغجبؽخ فبٔه : 1
 أ .رمذَ هٍٝ اٌغجبؽخ ِوُٙ .    

 عزّزبم  ثزٌه .    ة . رىزفٟ ثبٌٕلش ٌُٙ ٚاال
 ط .ال رمذَ هٍٝ اٌغجبؽخ خٛفًب ِٓ اٌغشق .

 ِن اٌوٍُ ١ٌظ ٕ٘بٌه اعبثخ طؾ١ؾخ اٚ خبؿئخ .

 روش .............أضٝ .............. -إٌٛم : 

 ..........................................-اٌى١ٍخ : 

 هٍّٟ ................أغبٟٔ ................ -اٌزخظض : 

 اٌضب١ٔخ...............اٌشاثوخ .................. -اٌّشؽٍخ اٌذساع١خ : 

 اٌجبؽضخ                                                                            

  ص٘شاء ٠بعش ؽغ١ٓ                                                                     
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  اٌّٛالف د

 -ٌٛ واْ اخٛن االوثش ِٕه سًٕا ِخرٍسًا فأه : 1
 أ . رظجؼ ِخزٍغًب ِضً أخٛن  .

 رجٍغ ٚاٌذن اٚ ِّٓ رضك ثُٙ . ة .
 رزلب٘ش ٚوأٔه ال روشف ش١ئًب .  ط .

 -: اْ واْ ٌذ٠ه ِثٍغ ِٓ اٌّاي ٚ٘ٛ وً ِا ذٍّىٗ ٚٚخذخ ِحراخًا ٌٗ ألخشاء ػ١ٍّح خشاح١ح فأه 2
 أ .ال رىزشس ألِش اٌشخض اٌّؾزبط .

 ة .رغبصف ٚرمذَ اٌّبي ٌٍشخض اٌّؾزبط .

 ط .رغزش١ش االخش٠ٓ لجً اْ رزخز اٞ لشاس.

 -: ح صٚاج ٚلاَ اٌّذػْٛٚ تأطالق اٌؼ١اساخ إٌاس٠ح اترٙاخًا تٙزٖ إٌّاسثح فأهػٕذِا ذىْٛ ِذػًٛا فٟ حفٍ 3
 أ . ال رشبسوُٙ فٟ اؿالق اٌو١بساد إٌبس٠خ ٚرٕجُٙٙ اٌٝ خـٛسح االِش . 

 ة . رشبسوُٙ فٟ اؿالق اٌو١بساد إٌبس٠خ.
 ط .رغبدس اٌّىبْ  .

 -فأٔه: ٌٛ ٔظُ صِالئه ِظا٘شج ٌٍّطاٌثح تأِش ٠رداٚص اٌرؼ١ٍّاخ 4
 أ .ال رىزشس ٌألِش .

 ة .رمذَ هٍٝ اٌّشبسوخ فٟ اٌّلب٘شح دْٚ رشدد.
  ط . روززس هٓ اٌّشبسوخ رغٕجًب ٌٍوٛالت .

 -: افرشع اْ ٚاٌذن خث١ش ِرفدشاخ ٚواْ ػ١ٍه اْ ذخراس ِٕٙح فأه 5
 أ .رظجؼ خج١ش ِزفغشاد ِضً ٚاٌذن .

 ة .رؾشص هٍٝ اخز١بس ِٕٙخ اخشٜ  .
 اْ رخزبس اٞ ِٕٙخ . ط .رفىش ع١ذًا لجً

 -:ارا شا٘ذخ صِالءن ٠ّاسسْٛ اٌسثاحح ٚوٕد ال ذد١ذ اٌسثاحح فأه 6
  أ .رمذَ هٍٝ اٌغجبؽخ ِوُٙ .

 ة .رىزفٟ ثبٌٕلش ٌُٙ ٚاالعزّزبم ثزٌه .
 ط .ال رمذَ هٍٝ اٌغجبؽخ خٛفًب ِٓ اٌغشق .

 -اْ ذطٛع صِالءن ٌرمذ٠ُ اٌّساػذاخ ٌسىاْ إٌّاطك اٌساخٕح فأه : 7
 روززس هٓ اٌّشبسوخ ..  أ

 ة. رشبسن ِوُٙ فٟ رمذ٠ُ اٌّغبهذاد دْٚ اال٘زّبَ ٌٍّخبؿش .
 ط. رخجش صِالءن ثبْ هٍُّٙ ٠وشع ؽ١برُٙ ٌٍخـش .

 -ارا وٕد ذس١ش فٟ س١اسذه فٟ شاسع ِضدحُ ٚػٍّد تٛخٛد س١اسج ِفخخح فأٔه : 8
 أ. رخشط ِٓ اٌغ١بسح ٚرٙشة ِغشهًب .

 اٌخشٚط ِٓ االصدؽبَ .ة. رجمٝ فٟ اٌغ١بسح ٚرؾبٚي 
 ط. ١ٌظ ٌذ٠ه فىشح هّب عزفوٍٗ .

ٌٛ ػشع ػ١ٍه احذ اطذلائه اٌّمشت١ٓ ِشافمرٗ فٟ ػًّ ِماتً اخش وث١ش ٚواْ ِىاْ اٌؼًّ ِحفٛف  9
  -:تاٌّخاطش فأه

 أ .رذسط وً االؽزّبالد اٌّّىٕخ لجً اْ رزخز اٞ لشاس. 
 ة .رشفغ ٘زا اٌوشع .

 ط . رمجً ٌمجٛي ص١ٍِه اٌوشع .

 -: ٌٛ ذشن صِالؤن دساسرُٙ ٚذطٛػٛا ٌٍذفاع ػٓ ٚطُٕٙ  فأه 11
 أ .رغزّش فٟ دساعزه .

 ة .ال رىزشس ٌألِش.
 ط .رزشن دساعزه ٚرزـٛم أعًٛح  ثضِالؤن .

 -ٌٛ واْ صِالءن ٠حظٍْٛ ػٍٝ دسخاخ ػا١ٌح فٟ االِرحاْ ِٓ خالي اٌغش فأٔه : 11
 رٍغأ ٌٍغش أعًٛح ثضِالءن .أ . 

 عٙٛدن فٟ اٌّزاوشح .ة . رؼبهف 
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  ط. رجمٝ هٍٝ ِب أذ ه١ٍٗ .

ارا ٚلن اِبِه أفغبس ٚشب٘ذد إٌبط ٠زغبسهْٛ الٔمبر اٌّظبث١ٓ ِن اٌوٍُ ثٛعٛد ع١بسح ِفخخخ فٟ ٔفظ   12
 -اٌّىبْ فبٔه :

 أ .رؾبٚي االثزوبد هٓ ِىبْ االٔفغبس ٌٍٕغبح ثٕفغه .
 ٌٍوٛالت  .ة .رمذَ هٍٝ أمبر اٌّظبث١ٓ دْٚ اال٘زّبَ 

 ط . رزظً ثبالعوبف  الٔمبر اٌّظبث١ٓ.

 : ٌٛ وٕد ذمٛد س١اسج ٚشا٘ذخ شخض ِذ٘ٛط فٟ ٚسط اٌشاسع فأٔه 13
 أ .رغزّش فٟ اٌم١بدح دْٚ اال٘زّبَ ٌألِش .

 ة .رمذَ هٍٝ ٔمٍٗ ٌٍّغزشفٝ ِّٙب رشرت ه١ٍه ِٓ رجوبد.
 ط .رزظً ثبإلعوبف ٚرٕزلش ٚطٌُٛٙ  .

 -صِالءن اٌّمشت١ٓ تاٌضشب فأٔه :ارا اػرذٜ ػ١ٍه احذ  14
 . رغؼت ٚروزذٞ ه١ٍٗ ِجبششح .أ

 ة. رزّبٌه اهظبثه ٚرؾبٚي اْ رفُٙ عجت االهزذاء.
 ط . رؾبٚي رغٕجٗ  .

 -: ٌٛوٕد الػة وشج لذَ ٚوٕد ِؼدثًا تالػة ِشٙٛس فأه 15
 أ .رمٍذٖ فٟ اعزخذاَ اعب١ٌجٗ اٌخـشح ٌزؾمك اٌفٛص .

 فٟ اٌٍوت .ة .رغزخذَ اعب١ٌجه اٌّوزبدح 
 ط .رزغٕت رأد٠خ ؽشوبد رإرٞ ثٙب ٔفغه ٚ االخش٠ٓ .

 -ٌٛ واْ التذ ِٓ اخشاء ػ١ٍّح خشاح١ح ٚوٕد غ١ش ِرأوذ ِٓ ٔداحٙا فأٔه : 16
 أ. رمذَ هٍٝ اعشاء اٌو١ٍّخ .

 ة. ال رغشٞ اٌو١ٍّخ ٚرشاعن ؿج١ت اخش .
 ط. رٕزلش ٌؾ١ٓ االؿّئٕبْ هٍٝ ٔغبػ اٌو١ٍّخ .

 ألصِخ طؾ١خ ١ٌاًل فٟ ٠َٛ ف١ٗ ؽلش ٌٍزغٛاي فأٔه :ٌٛ روشع عبسن  17
 أ .روززس هٓ رمذ٠ُ اٌّغبهذح .

 ة .رمذَ هٍٝ ٔمٍٗ ٌٍّغزشفٝ دْٚ االوزشاس ٌٍوٛالت .
 ط .رزظً ثبإلعوبف  ٌزمذ٠ُ اٌّغبهذح .

 -: اْ وٕد ِّثاًل ألداء س١ٕاس٠ٛ فٍُ ٍِٟء تاٌّخاطش فأه 18
 زشاس ٌٍوٛالت .أ .رمذَ هٍٝ أداء اٌّشٙذ ثذلخ دْٚ االو

 ة .روززس هٓ أداء اٌّشٙذ .
 ط .رـٍت ِٓ اٌّخشط اْ ٠ٍغٟ اٌّشٙذ .

 -: اْ ػشع ػ١ٍه احذ اطذلائه اٌز٘اب فٟ سحٍح ِٚىأٙا غ١ش أِٓ ٚ ِحفٛف تاٌّخاطش فأه 19
 أ .رز٘ت ِن صِالءن دْٚ اال٘زّبَ ٌٍّخبؿش .

 ة .روززس هٓ اٌز٘بة .
 ط .ال رأرٟ فٟ ٠َٛ اٌشؽٍخ .

 -: سأ٠د شخظًا ٠رؼشع ٌألرٜ ِٓ ِسٍح١ٓ فأه ارا 21
 أ .رزذخً ِجبششح ٌؾّب٠زٗ ٚأمبرٖ .

 ة .ال رزذخً ثبٌّٛػٛم .
 ط .رزظً ثبٌششؿخ ٚرٕزلش اعزغبثزُٙ .

 -: ٌٛ ذؼشع ِٕضي خاسن ٌٍسشلح ٚوٕد ذؼشف اٌٍظٛص فأه 21
 أ .رخجش اٌٍظٛص ثبٔه روشفُٙ ٚه١ٍُٙ اسعبم ِب عشلٖٛ .

 رو٠ٛغ ِب فمذٖ . ة. رغبهذ عبسن هٍٝ
 ط . ال رزذخً فٟ اٌّٛػٛم .

ارا وٕد ذاخشًا ٚالحظد اوثش اٌرداس ٠مِْٛٛ تاحرىاس اٌثضائغ ٌرحم١ك أستاحًا وث١شج دْٚ خش١ح اٌمأْٛ   22
 -: فأه

 أ .رمذَ هٍٝ االؽزىبس ِضً ثم١خ اٌزغبس .
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 ة .رضاٚي رغبسره االهز١بد٠خ سغُ اٌشثؼ اٌم١ًٍ .
 ط .ال رىزشس ٌألِش .

 -ٌٛ وٕد ساوثًا فٟ حافٍح ٚذؼشضد اٌحافٍح اٌٝ حش٠ك ٚشا٘ذخ اٌشاوث١ٓ ٠حاٌْٚٛ اطفاء اٌحش٠ك فأٔه: 23
 أ. رؾبٚي اٌٙشٚة ٚإٌغبح ثٕفغه .

 ة. رمذَ هٍٝ أؿفبء اٌؾش٠ك دْٚ اال٘زّبَ ٌٍّخبؿش .
 ط . رزظً ثبالؿفبء ٌزمذ٠ُ اٌّغبهذح .

 -:ارا طٍة ِٕه اٌم١اَ تؼًّ ٠ؼشضه ٌالرٜ فأٔه  24
 أ . رمَٛ ثبٌوًّ فٛسًا  .

 ة. روززس هٓ اٌم١بَ ثبٌوًّ .
 ط. رـٍت اٌّغبهذح ِٓ االخش٠ٓ ٌزمَٛ ثبٌوًّ  .

 -: ٌٛ ذشاخش أطذلائه تاالخ حادج أِاِه فأه 25
 أ .ال رزذخً فٟ االِش ٔٙبئ١ًب .

 ة .رـٍت ِٓ صِالءن اٌزذخً ٌؾً إٌضام .
 ط .رمذَ هٍٝ ؽً إٌضام ِّٙب وبٔذ اٌوٛالت

اْ وٕد ِٕٙذسًا فٟ ِششٚع ٚ الحظد صِالءن إٌّٙذس١ٓ ٠سرّشْٚ فٟ ػٍُّٙ سغُ ذؼشضُٙ ٌرٙذ٠ذ  26
  -:ترشن اٌؼًّ فأٔه

 أ. رغزّش فٟ اٌوًّ اعًٛح ثضِالءن .
 ة. رزشن اٌوًّ ؽفبكًب هٍٝ ؽ١بره .
 ط. رفىش ع١ذًا لجً اْ رزخز اٞ لشاس.

 -:ارا ٚخذخ ِٕضاًل ٠حرشق فٟ طش٠مه ٚوٕد تّفشدن فأه  27
 أ .رذخً إٌّضي إلخّبد اٌؾش٠ك ِّٙب وبٔذ اٌوٛالت .

 ة .ال رذخً ٚرزشن إٌّضي ٠ؾزشق .
 ط .رزظً ثبالؿفبء ٚرٕزلش لذُِٚٙ  .

 -ٌٛ سمط أِاِه طفً فٟ إٌٙش ٚوٕد ال ذد١ذ اٌسثاحح فأه: 28
 ٌـفً .أ . رمفض ِجبششح فٟ إٌٙش ٌزٕمز ا

 ة .رـٍت اٌّغبهذح ِٓ االخش٠ٓ .
 ط .ال رزذخً فٟ األِش .

اْ وٕد ِٛظفًا فٟ احذٜ اٌذٚائش اٌحى١ِٛح ِماتً ساذة تس١ط ٚذٛفش ٌه ػشع ػًّ خاسج اٌثٍذ تشاذة  29
 -:ِغشٞ ػٍٝ اْ ذسرم١ً ِٓ ػٍّه فأٔه
 أ . رجمٝ فٟ هٍّه ٚرشفغ اٌوشع .

 ٌٍوٛالت .ة. رغبفش ٚرغزم١ً ِٓ هٍّه دْٚ اال٘زّبَ 
 ط . رذسط وً االؽزّبالد اٌّّىٕخ لجً اْ رزخز اٞ لشاس .

 

 -: ٌٛ سغثد فٟ اخر١اس شش٠ه ح١اذه ٚذؼاسع اخر١اسن ِغ اخر١اس األً٘ فأه 31
 أ .رزؾًّ ِغإ١ٌٚخ  اخز١بسن سغُ هذَ ِٛافمخ األً٘ .

 ة .روزّذ هٍٝ اخز١بس األً٘ .
 ط . رإعً االسرجبؽ اٌٝ ٚلذ أخش .

 -: ذؼشع شخض ٌظؼمح وٙشتائ١ح  فأهارا  31
 أ .ال رٙزُ ٌألِش .

 ة .رمذَ هٍٝ أمبرٖ دْٚ اال٘زّبَ ألٞ هٛالت .
 ط رـٍت اٌّغبهذح ِٓ االخش٠ٓ إلٔمبرٖ .

 اْ وٕد ِالوًّا ٌٚذ٠ه تطٌٛح ِغ ِالوُ ٠فٛله فٟ خثشذٗ ٚلذساذٗ اٌدس١ّح ٚوأد اٌدائضج ِغش٠ح خذًا فأه 32
:- 

 ِّٙب وبٔذ اٌوٛالت .أ .رمذَ هٍٝ إٌضاي 
 ة .ال رمذَ هٍٝ إٌضاي ألٔه عزخغش ؽزًّب .
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 ط .رفىش لجً اْ رزخز اٞ لشاس .

 -:اْ اذ١حد ٌه فشطح اٌرؼ١١ٓ فٟ االِاوٓ غ١ش األِٕح فأه  33
 أ .رز٘ت دْٚ اال٘زّبَ ألٞ ِخبؿش .

 ة .ال رز٘ت ٚرشفغ اٌزو١١ٓ .
 ط .رو١ذ إٌلش فٟ اٌّٛػٛم .

خشاحًا ٚذٛخة ػ١ٍه اٌحضٛس فٟ ٚلد ِرأخش ِٓ ا١ًٌٍ ألخشاء ػ١ٍّح طاسئح ٚواْ اٌٛضغ ٌٛ وٕد طث١ثًا  34
  -: االِٕٟ غ١ش ِسرمش فأٔه

 أ . رؾبٚي االرظبي ثـج١ت اخش ٌزمذ٠ُ اٌّغبهذح .
 ة .رمذَ هٍٝ اٌؾؼٛس ٚاعشاء اٌو١ٍّخ دْٚ رشدد .

 ط .روززس هٓ اٌؾؼٛس.

 -اٌس١اساخ ِسشػح خذًا فأٔه : ارا سأ٠د طفاًل ٠حاٚي ػثٛس اٌشاسع ٚوأد 35
 أ. رغوٝ الٔمبرٖ دْٚ اال٘زّبَ ٌٍوٛالت .

 ة. رـٍت ِٓ االخش٠ٓ رمذ٠ُ اٌّغبهذح ٌٗ .
 ط. ال رزذخً فٟ االِش .

 : ٌٛ وٕد ذاخشًا ٌٚذ٠ه تضاػح ٌٚضَ االِش اْ ذٕمٍٙا  تاٌثاخشج ٚوأد االخٛاء إٌّاخ١ح غ١ش ِسرمشج فأه 36
 مً اخشٜ .أ . رؾبٚي اخز١بس ٚع١ٍخ ٔ

 ة .رإعً ٔمً اٌجؼبهخ اٌٝ ٚلذ اخش .
 ط .رٕمً ثؼبهزه ثبٌجبخشح دْٚ رشدد .

 :  ػٕذِا ذشا٘ذ أرحاسٞ فٟ ِىاْ ِضدحُ تإٌاط فأٔه 37
 أ .رزشن اٌّىبْ ٚرٙشة ِغشهًب .

 ة .رخجش إٌبط ثٛعٛد أزؾبسٞ ٌزشن اٌّىبْ .
 ط .رمذَ هٍٝ اثوبد االٔزؾبسٞ إلٔمبر االخش٠ٓ .

ر٘ثد ِغ صِالئه فٟ سفشج س١اح١ح ٚواْ صِالءن ٠شوثْٛ اٌرٍفش٠ه ٌالٔرماي ِٓ ِٕطمح اٌٝ اخشٜ ٌٛ  38
 -: ٚاالسرّراع تاٌطث١ؼح اٌخالتح فأه
 أ .رشوت ِن صِالئه دْٚ رشدد .

 ة .رغزخذَ ٚع١ٍخ ٔمً اخشٜ .
 ط .ال رشوت ٚرجمٝ رٕزلشُ٘ ٌؾ١ٓ سعٛهُٙ .

 -ٌّخذساخ ٚطٍة ِٕه ِساػذذٗ فٟ اٌرش٠ٚح ٌثضاػرٗ فأٔه :ٌٛ واْ احذ صِالءن ِرٛسطًا فٟ ذداسج ا 39
 . روززس هٓ ِغبهذرٗ  .أ 

 ة. رمذَ هٍٝ ِغبهذرٗ دْٚ رشدد .
 ط. رمـن هاللزه ثٗ .

 0ٌٛ شا٘ذخ ٌظًا فٟ اٌفٕاء اٌخاسخٟ ٌّٕضٌه ١ٌاًل فأٔه : 41
 رخشط ٌزّغه اٌٍض .أ. 

 ة.  ال رخشط ٚرجمٝ داخً إٌّضي  .
 ٕزلش ٚطٌُٛٙ .ط. رزظً ثبٌششؿخ ٚر

 

 

 

 

 



  .......المالحق...............................................................

 

124 

 (6ٍِؾك )

 عبِوخ اٌمبدع١خ/و١ٍخ اٌزشث١خ

 لغُ اٌوٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ

 ِبعغز١ش/هٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ

 )ِم١بط عٍٛن اٌّخبؿشح ثظ١غزٗ إٌٙبئ١خ (                        

 هض٠ضرٟ اٌـبٌجخ ..........

 هض٠ضٞ اٌـبٌت ............

 رؾ١خ ؽت ٚاؽزشاَ ..........

٠زؼّٓ ٘زا اٌّم١بط ِغّٛهخ ِٓ اٌفمشاد رؾزٛٞ وً فمشح هٍٝ صالصخ ثذائً رزوٍك ثـش٠مخ 

روبٍِه ِن اٌّٛالف اٌؾ١بر١خ اٌّخزٍفخ ،ٚ٘زٖ اٌفمشاد رٕـجك هٍٝ ثوغ االفشاد ٚال رٕـجك هٍٝ 

اٌّـٍٛة لشاءح اٌفمشاد ثذلخ ٚاالعبثخ ٟ٘ اٌزٟ روجش هٓ ٚعٙخ ٔلشن ٚرٌه  اٌجوغ االخش ،

عبثخ ِن اؽذ اٌجذائً ٚثّب ٠ٕبعجٙب ،٠شعٝ هذَ رشن اٞ هجبسح ِٓ دْٚ ااِبَ () ثٛػن هالِخ

اال ألغشاع اٌجؾش اٌوٍّٟ ،ٚاالعبثخ ال ٠ـٍن ال رغزخذَ  اعبثزه  رذ٠ٚٓ اٌّوٍِٛبد ادٔٝ ،ٚاْ 

 ه١ٍٙب عٜٛ اٌجبؽش ،ال داهٟ ٌزوش االعُ .

 -ِضبي :

 اٌفمشح  د

 -فبٔه : ٚوٕذ ال رغ١ذ اٌغجبؽخارا شب٘ذد صِالءن ٠ّبسعْٛ اٌغجبؽخ  1
   .  أ .رمذَ هٍٝ اٌغجبؽخ ِوُٙ 

     رىزفٟ ثبٌٕلش ٌُٙ ٚاالعزّزبم  ثزٌه .. ة 
 رمذَ هٍٝ اٌغجبؽخ خٛفًب ِٓ اٌغشق .ط .ال 

 ِن اٌوٍُ ١ٌظ ٕ٘بٌه اعبثخ طؾ١ؾخ اٚ خبؿئخ .

 روش .............أضٝ .............. -إٌٛم :

 ..........................................-اٌى١ٍخ :

 هٍّٟ ................أغبٟٔ ................ -اٌزخظض :

 ........اٌشاثوخ........ب١ٔخ.........اٌض -ؽٍخ اٌذساع١خ :اٌّش

 اٌجبؽضخ                                                                             

 ص٘شاء ٠بعش ؽغ١ٓ                                                                   
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 اٌّٛالف د

 -ٌٛ واْ اخٛن االوثش ِٕه سًٕا ِخرٍسًا فأه : 1
 أ . رظجؼ ِخزٍغًب ِضً أخٛن  .

 رجٍغ ٚاٌذن اٚ ِّٓ رضك ثُٙ . ة .
 رزلب٘ش ٚوأٔه ال روشف ش١ئًب .  ط .

 -: اْ واْ ٌذ٠ه ِثٍغ ِٓ اٌّاي ٚ٘ٛ وً ِا ذٍّىٗ ٚٚخذخ ِحراخًا ٌٗ ألخشاء ػ١ٍّح خشاح١ح فأه 2
 أ .ال رىزشس ألِش اٌشخض اٌّؾزبط .

 ة .رغبصف ٚرمذَ اٌّبي ٌٍشخض اٌّؾزبط .

 ط .رغزش١ش االخش٠ٓ لجً اْ رزخز اٞ لشاس.

 -: ح صٚاج ٚلاَ اٌّذػْٛٚ تأطالق اٌؼ١اساخ إٌاس٠ح اترٙاخًا تٙزٖ إٌّاسثح فأهػٕذِا ذىْٛ ِذػًٛا فٟ حفٍ 3
 أ . ال رشبسوُٙ فٟ اؿالق اٌو١بساد إٌبس٠خ ٚرٕجُٙٙ اٌٝ خـٛسح االِش . 

 ة . رشبسوُٙ فٟ اؿالق اٌو١بساد إٌبس٠خ.
 ط .رغبدس اٌّىبْ  .

 -فأٔه: ٌٛ ٔظُ صِالئه ِظا٘شج ٌٍّطاٌثح تأِش ٠رداٚص اٌرؼ١ٍّاخ 4
 أ .ال رىزشس ٌألِش .

 ة .رمذَ هٍٝ اٌّشبسوخ فٟ اٌّلب٘شح دْٚ رشدد.
  ط . روززس هٓ اٌّشبسوخ رغٕجًب ٌٍوٛالت .

 -: افرشع اْ ٚاٌذن خث١ش ِرفدشاخ ٚواْ ػ١ٍه اْ ذخراس ِٕٙح فأه 5
 أ .رظجؼ خج١ش ِزفغشاد ِضً ٚاٌذن .

 ة .رؾشص هٍٝ اخز١بس ِٕٙخ اخشٜ  .
 اْ رخزبس اٞ ِٕٙخ . ط .رفىش ع١ذًا لجً

 -:ارا شا٘ذخ صِالءن ٠ّاسسْٛ اٌسثاحح ٚوٕد ال ذد١ذ اٌسثاحح فأه 6
  أ .رمذَ هٍٝ اٌغجبؽخ ِوُٙ .

 ة .رىزفٟ ثبٌٕلش ٌُٙ ٚاالعزّزبم ثزٌه .
 ط .ال رمذَ هٍٝ اٌغجبؽخ خٛفًب ِٓ اٌغشق .

 -اْ ذطٛع صِالءن ٌرمذ٠ُ اٌّساػذاخ ٌسىاْ إٌّاطك اٌساخٕح فأه : 7
 روززس هٓ اٌّشبسوخ ..  أ

 ة. رشبسن ِوُٙ فٟ رمذ٠ُ اٌّغبهذاد دْٚ اال٘زّبَ ٌٍّخبؿش .
 ط. رخجش صِالءن ثبْ هٍُّٙ ٠وشع ؽ١برُٙ ٌٍخـش .

 -ارا وٕد ذس١ش فٟ س١اسذه فٟ شاسع ِضدحُ ٚػٍّد تٛخٛد س١اسج ِفخخح فأٔه : 8
 أ. رخشط ِٓ اٌغ١بسح ٚرٙشة ِغشهًب .

 اٌخشٚط ِٓ االصدؽبَ .ة. رجمٝ فٟ اٌغ١بسح ٚرؾبٚي 
 ط. ١ٌظ ٌذ٠ه فىشح هّب عزفوٍٗ .

ٌٛ ػشع ػ١ٍه احذ اطذلائه اٌّمشت١ٓ ِشافمرٗ فٟ ػًّ ِماتً اخش وث١ش ٚواْ ِىاْ اٌؼًّ ِحفٛف  9
  -:تاٌّخاطش فأه

 أ .رذسط وً االؽزّبالد اٌّّىٕخ لجً اْ رزخز اٞ لشاس. 
 ة .رشفغ ٘زا اٌوشع .

 ط . رمجً ٌمجٛي ص١ٍِه اٌوشع .

 -: ٌٛ ذشن صِالؤن دساسرُٙ ٚذطٛػٛا ٌٍذفاع ػٓ ٚطُٕٙ  فأه 11
 أ .رغزّش فٟ دساعزه .

 ة .ال رىزشس ٌألِش.
 ط .رزشن دساعزه ٚرزـٛم أعًٛح  ثضِالؤن .

 -ٌٛ واْ صِالءن ٠حظٍْٛ ػٍٝ دسخاخ ػا١ٌح فٟ االِرحاْ ِٓ خالي اٌغش فأٔه : 11
 رٍغأ ٌٍغش أعًٛح ثضِالءن .أ . 

 عٙٛدن فٟ اٌّزاوشح .ة . رؼبهف 
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  ط. رجمٝ هٍٝ ِب أذ ه١ٍٗ .

ارا ٚلن اِبِه أفغبس ٚشب٘ذد إٌبط ٠زغبسهْٛ الٔمبر اٌّظبث١ٓ ِن اٌوٍُ ثٛعٛد ع١بسح ِفخخخ فٟ ٔفظ   12
 -اٌّىبْ فبٔه :

 أ .رؾبٚي االثزوبد هٓ ِىبْ االٔفغبس ٌٍٕغبح ثٕفغه .
 ٌٍوٛالت  .ة .رمذَ هٍٝ أمبر اٌّظبث١ٓ دْٚ اال٘زّبَ 

 ط . رزظً ثبالعوبف  الٔمبر اٌّظبث١ٓ.

 : ٌٛ وٕد ذمٛد س١اسج ٚشا٘ذخ شخض ِذ٘ٛط فٟ ٚسط اٌشاسع فأٔه 13
 أ .رغزّش فٟ اٌم١بدح دْٚ اال٘زّبَ ٌألِش .

 ة .رمذَ هٍٝ ٔمٍٗ ٌٍّغزشفٝ ِّٙب رشرت ه١ٍه ِٓ رجوبد.
 ط .رزظً ثبإلعوبف ٚرٕزلش ٚطٌُٛٙ  .

 -صِالءن اٌّمشت١ٓ تاٌضشب فأٔه :ارا اػرذٜ ػ١ٍه احذ  14
 . رغؼت ٚروزذٞ ه١ٍٗ ِجبششح .أ

 ة. رزّبٌه اهظبثه ٚرؾبٚي اْ رفُٙ عجت االهزذاء.
 ط . رؾبٚي رغٕجٗ  .

 -: ٌٛوٕد الػة وشج لذَ ٚوٕد ِؼدثًا تالػة ِشٙٛس فأه 15
 أ .رمٍذٖ فٟ اعزخذاَ اعب١ٌجٗ اٌخـشح ٌزؾمك اٌفٛص .

 فٟ اٌٍوت .ة .رغزخذَ اعب١ٌجه اٌّوزبدح 
 ط .رزغٕت رأد٠خ ؽشوبد رإرٞ ثٙب ٔفغه ٚ االخش٠ٓ .

 -ٌٛ واْ التذ ِٓ اخشاء ػ١ٍّح خشاح١ح ٚوٕد غ١ش ِرأوذ ِٓ ٔداحٙا فأٔه : 16
 أ. رمذَ هٍٝ اعشاء اٌو١ٍّخ .

 ة. ال رغشٞ اٌو١ٍّخ ٚرشاعن ؿج١ت اخش .
 ط. رٕزلش ٌؾ١ٓ االؿّئٕبْ هٍٝ ٔغبػ اٌو١ٍّخ .

 صِخ طؾ١خ ١ٌاًل فٟ ٠َٛ ف١ٗ ؽلش ٌٍزغٛاي فأٔه :ٌٛ روشع عبسن أل 17
 أ .روززس هٓ رمذ٠ُ اٌّغبهذح .

 ة .رمذَ هٍٝ ٔمٍٗ ٌٍّغزشفٝ دْٚ االوزشاس ٌٍوٛالت .
 ط .رزظً ثبإلعوبف  ٌزمذ٠ُ اٌّغبهذح .

 -: اْ وٕد ِّثاًل ألداء س١ٕاس٠ٛ فٍُ ٍِٟء تاٌّخاطش فأه 18
 االوزشاس ٌٍوٛالت .أ .رمذَ هٍٝ أداء اٌّشٙذ ثذلخ دْٚ 

 ة .روززس هٓ أداء اٌّشٙذ .
 ط .رـٍت ِٓ اٌّخشط اْ ٠ٍغٟ اٌّشٙذ .

 -: اْ ػشع ػ١ٍه احذ اطذلائه اٌز٘اب فٟ سحٍح ِٚىأٙا غ١ش أِٓ ٚ ِحفٛف تاٌّخاطش فأه 19
 أ .رز٘ت ِن صِالءن دْٚ اال٘زّبَ ٌٍّخبؿش .

 ة .روززس هٓ اٌز٘بة .
 ط .ال رأرٟ فٟ ٠َٛ اٌشؽٍخ .

 -: ارا سأ٠د شخظًا ٠رؼشع ٌألرٜ ِٓ ِسٍح١ٓ فأه 21
 أ .رزذخً ِجبششح ٌؾّب٠زٗ ٚأمبرٖ .

 ة .ال رزذخً ثبٌّٛػٛم .
 ط .رزظً ثبٌششؿخ ٚرٕزلش اعزغبثزُٙ .

 -: ٌٛ ذؼشع ِٕضي خاسن ٌٍسشلح ٚوٕد ذؼشف اٌٍظٛص فأه 21
 أ .رخجش اٌٍظٛص ثبٔه روشفُٙ ٚه١ٍُٙ اسعبم ِب عشلٖٛ .

 هٍٝ رو٠ٛغ ِب فمذٖ . ة. رغبهذ عبسن
 ط . ال رزذخً فٟ اٌّٛػٛم .

ارا وٕد ذاخشًا ٚالحظد اوثش اٌرداس ٠مِْٛٛ تاحرىاس اٌثضائغ ٌرحم١ك أستاحًا وث١شج دْٚ خش١ح اٌمأْٛ   22
 -: فأه

 أ .رمذَ هٍٝ االؽزىبس ِضً ثم١خ اٌزغبس .
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 ة .رضاٚي رغبسره االهز١بد٠خ سغُ اٌشثؼ اٌم١ًٍ .
 ٌألِش .ط .ال رىزشس 

 -ٌٛ وٕد ساوثًا فٟ حافٍح ٚذؼشضد اٌحافٍح اٌٝ حش٠ك ٚشا٘ذخ اٌشاوث١ٓ ٠حاٌْٚٛ اطفاء اٌحش٠ك فأٔه: 32
 أ. رؾبٚي اٌٙشٚة ٚإٌغبح ثٕفغه .

 ة. رمذَ هٍٝ أؿفبء اٌؾش٠ك دْٚ اال٘زّبَ ٌٍّخبؿش .
 ط . رزظً ثبالؿفبء ٌزمذ٠ُ اٌّغبهذح .

 -ٌالرٜ فأٔه :ارا طٍة ِٕه اٌم١اَ تؼًّ ٠ؼشضه  24
 أ . رمَٛ ثبٌوًّ فٛسًا  .

 ة. روززس هٓ اٌم١بَ ثبٌوًّ .
 ط. رـٍت اٌّغبهذح ِٓ االخش٠ٓ ٌزمَٛ ثبٌوًّ  .

 -: ٌٛ ذشاخش أطذلائه تاالخ حادج أِاِه فأه 25
 أ .ال رزذخً فٟ االِش ٔٙبئ١ًب .

 ة .رـٍت ِٓ صِالءن اٌزذخً ٌؾً إٌضام .
 ذ اٌوٛالتط .رمذَ هٍٝ ؽً إٌضام ِّٙب وبٔ

اْ وٕد ِٕٙذسًا فٟ ِششٚع ٚ الحظد صِالءن إٌّٙذس١ٓ ٠سرّشْٚ فٟ ػٍُّٙ سغُ ذؼشضُٙ ٌرٙذ٠ذ  26
  -:ترشن اٌؼًّ فأٔه

 أ. رغزّش فٟ اٌوًّ اعًٛح ثضِالءن .
 ة. رزشن اٌوًّ ؽفبكًب هٍٝ ؽ١بره .
 ط. رفىش ع١ذًا لجً اْ رزخز اٞ لشاس.

 -:ارا ٚخذخ ِٕضاًل ٠حرشق فٟ طش٠مه ٚوٕد تّفشدن فأه  27
 أ .رذخً إٌّضي إلخّبد اٌؾش٠ك ِّٙب وبٔذ اٌوٛالت .

 ة .ال رذخً ٚرزشن إٌّضي ٠ؾزشق .
 ط .رزظً ثبالؿفبء ٚرٕزلش لذُِٚٙ  .

 -ٌٛ سمط أِاِه طفً فٟ إٌٙش ٚوٕد ال ذد١ذ اٌسثاحح فأه: 28
 ٌـفً .أ . رمفض ِجبششح فٟ إٌٙش ٌزٕمز ا

 ة .رـٍت اٌّغبهذح ِٓ االخش٠ٓ .
 ط .ال رزذخً فٟ األِش .

اْ وٕد ِٛظفًا فٟ احذٜ اٌذٚائش اٌحى١ِٛح ِماتً ساذة تس١ط ٚذٛفش ٌه ػشع ػًّ خاسج اٌثٍذ تشاذة  29
 -:ِغشٞ ػٍٝ اْ ذسرم١ً ِٓ ػٍّه فأٔه
 أ . رجمٝ فٟ هٍّه ٚرشفغ اٌوشع .

 ٌٍوٛالت .ة. رغبفش ٚرغزم١ً ِٓ هٍّه دْٚ اال٘زّبَ 
 ط . رذسط وً االؽزّبالد اٌّّىٕخ لجً اْ رزخز اٞ لشاس .

 

 -: ٌٛ سغثد فٟ اخر١اس شش٠ه ح١اذه ٚذؼاسع اخر١اسن ِغ اخر١اس األً٘ فأه 31
 أ .رزؾًّ ِغإ١ٌٚخ  اخز١بسن سغُ هذَ ِٛافمخ األً٘ .

 ة .روزّذ هٍٝ اخز١بس األً٘ .
 ط . رإعً االسرجبؽ اٌٝ ٚلذ أخش .

 -: ذؼشع شخض ٌظؼمح وٙشتائ١ح  فأهارا  31
 أ .ال رٙزُ ٌألِش .

 ة .رمذَ هٍٝ أمبرٖ دْٚ اال٘زّبَ ألٞ هٛالت .
 ط رـٍت اٌّغبهذح ِٓ االخش٠ٓ إلٔمبرٖ .

 اْ وٕد ِالوًّا ٌٚذ٠ه تطٌٛح ِغ ِالوُ ٠فٛله فٟ خثشذٗ ٚلذساذٗ اٌدس١ّح ٚوأد اٌدائضج ِغش٠ح خذًا فأه 32
:- 

 ِّٙب وبٔذ اٌوٛالت .أ .رمذَ هٍٝ إٌضاي 
 ة .ال رمذَ هٍٝ إٌضاي ألٔه عزخغش ؽزًّب .
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 ط .رفىش لجً اْ رزخز اٞ لشاس .

 -:اْ اذ١حد ٌه فشطح اٌرؼ١١ٓ فٟ االِاوٓ غ١ش األِٕح فأه  33
 أ .رز٘ت دْٚ اال٘زّبَ ألٞ ِخبؿش .

 ة .ال رز٘ت ٚرشفغ اٌزو١١ٓ .
 ط .رو١ذ إٌلش فٟ اٌّٛػٛم .

خشاحًا ٚذٛخة ػ١ٍه اٌحضٛس فٟ ٚلد ِرأخش ِٓ ا١ًٌٍ ألخشاء ػ١ٍّح طاسئح ٚواْ اٌٛضغ ٌٛ وٕد طث١ثًا  34
  -: االِٕٟ غ١ش ِسرمش فأٔه

 أ . رؾبٚي االرظبي ثـج١ت اخش ٌزمذ٠ُ اٌّغبهذح .
 ة .رمذَ هٍٝ اٌؾؼٛس ٚاعشاء اٌو١ٍّخ دْٚ رشدد .

 ط .روززس هٓ اٌؾؼٛس.

 -اٌس١اساخ ِسشػح خذًا فأٔه : ارا سأ٠د طفاًل ٠حاٚي ػثٛس اٌشاسع ٚوأد 35
 أ. رغوٝ الٔمبرٖ دْٚ اال٘زّبَ ٌٍوٛالت .

 ة. رـٍت ِٓ االخش٠ٓ رمذ٠ُ اٌّغبهذح ٌٗ .
 ط. ال رزذخً فٟ االِش .

 : ٌٛ وٕد ذاخشًا ٌٚذ٠ه تضاػح ٌٚضَ االِش اْ ذٕمٍٙا  تاٌثاخشج ٚوأد االخٛاء إٌّاخ١ح غ١ش ِسرمشج فأه 36
 ٔمً اخشٜ .أ . رؾبٚي اخز١بس ٚع١ٍخ 

 ة .رإعً ٔمً اٌجؼبهخ اٌٝ ٚلذ اخش .
 ط .رٕمً ثؼبهزه ثبٌجبخشح دْٚ رشدد .

 :  ػٕذِا ذشا٘ذ أرحاسٞ فٟ ِىاْ ِضدحُ تإٌاط فأٔه 37
 أ .رزشن اٌّىبْ ٚرٙشة ِغشهًب .

 ة .رخجش إٌبط ثٛعٛد أزؾبسٞ ٌزشن اٌّىبْ .
 ط .رمذَ هٍٝ اثوبد االٔزؾبسٞ إلٔمبر االخش٠ٓ .

ر٘ثد ِغ صِالئه فٟ سفشج س١اح١ح ٚواْ صِالءن ٠شوثْٛ اٌرٍفش٠ه ٌالٔرماي ِٓ ِٕطمح اٌٝ اخشٜ  ٌٛ 38
 -: ٚاالسرّراع تاٌطث١ؼح اٌخالتح فأه
 أ .رشوت ِن صِالئه دْٚ رشدد .

 ة .رغزخذَ ٚع١ٍخ ٔمً اخشٜ .
 ط .ال رشوت ٚرجمٝ رٕزلشُ٘ ٌؾ١ٓ سعٛهُٙ .

 -اٌّخذساخ ٚطٍة ِٕه ِساػذذٗ فٟ اٌرش٠ٚح ٌثضاػرٗ فأٔه :ٌٛ واْ احذ صِالءن ِرٛسطًا فٟ ذداسج  39
 . روززس هٓ ِغبهذرٗ  .أ 

 ة. رمذَ هٍٝ ِغبهذرٗ دْٚ رشدد .
 ط. رمـن هاللزه ثٗ .

 0ٌٛ شا٘ذخ ٌظًا فٟ اٌفٕاء اٌخاسخٟ ٌّٕضٌه ١ٌاًل فأٔه : 41
 رخشط ٌزّغه اٌٍض .أ. 

 ة.  ال رخشط ٚرجمٝ داخً إٌّضي  .
 ٚرٕزلش ٚطٌُٛٙ .ط. رزظً ثبٌششؿخ 
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 عبِوخ اٌمبدع١خ/و١ٍخ اٌزشث١خ            
 (7ٍِؾك )       لغُ اٌوٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ

              ِبعغز١ش هٍُ ٔفظ رشثٛٞ

 )ِم١بط اٌؾذٚد اٌوم١ٍخ اٌج١ٕ١خ ثظ١غزٗ اال١ٌٚخ (                        

 

 المحترم0000000000000000000الفاضلاالستاذ 
 تروم الباحثة القيام بدراسة عن  سموك المخاطرة وعالقتو بالحدود العقمية البينية لدى

 -:ىو البينية العقمية لمحدود الباحثة تبنتو الذي التعريف  ان عمماً 0 الجامعة طمبة
التي تمتاز أىم أبعاد الشخصية، وىو متغير خطي يقع بين الحدود السميكة  أحد

األفكار والمشاعر وانفصاليما، والحدود النحيفة التي تمتاز بالميوعة و  بتمايز
-221األفكار والمشاعر والمدركات والميل الى التخيل واالحالم ) االندماج بين

222 :1998،Hartmann. ) 
يو ونظرًا لما تتصفون بو من خبرة عممية قيمة ،فأن الباحثة ترجوا أن تنال منكم التوج

والتقويم وذلك باالطالع عمى مدى صالحية فقرات المقياس أو اقتراح التعديل المالئم 
 0لو 
 

 مع فائق الشكر والتقدير                                                       
 

 طالبة الماجستير                                                         
 زىراء ياسر حسين                                                         
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 األفىاس، اٌّشاػش، األِضخح-

 اٌفمشاخ اٌّمرشحح خ
 

 اٌرؼذ٠الخ   غ١ش طاٌحح طاٌحح

    1أشوش ثإٟٔٔ عو١ذ ٚؽض٠ٓ فٟ اٌٛلذ رارٗ 1

    رّزضط أفىبسٞ ِن ثوؼٙب أٌجوغ.  2

هٕذِب أعزّن اٌٝ اٌّٛع١مٝ أٔغغُ ِوٙب اٌٝ ؽذ ٠ظوت  3
ٟ ِّ ِوٗ اٌوٛدح اٌٝ أٌٛالن   1هٍ

   

٠ّىٕٕٟ رظٛس اٌّٛالف هٍٝ ٔؾٛ دل١ك وّب ٌٛ أٔٙب  4
 1رؾذس ا٢ْ

   

    ٠غًٙ هٍٟ رخ١ً ٔفغٟ هٍٝ إٟٔٔ فشد ِٓ اٌغٕظ ا٢خش  5

ثشأ٠ٟ أألِٛس أِب أْ رىْٛ عٛداء أٚ ث١ؼبء ٚال ٚعٛد  6
 1سِبد٠خألِٛس 

   

    1ٌذٞ أؽغبط ٚاػؼ ِٚؾذد ثبٌٛلذ 7

 أأل١ٔك ،أٌّحذد ،أٌذل١ك-2

 اٌرؼذ٠الخ غ١ش طاٌحح طاٌحح اٌفمشاخ اٌّمرشحح خ

ثمبء ؿبٌٚزٟ ِٚىبْ هٍّٟ ِشرج١ٓ اأؽشص هٍٝ  8
 .١ّٓلِٕٚ

   

    أؽشص هٍٝ اٌٛطٛي اٌٝ اٌّٛاه١ذ فٟ اٌٛلذ أٌّؾذد.  9

أٚ ثؾش فإٟٔٔ أػن هٕذِب أس٠ذ اٌوًّ هٍٝ ِششٚم  11
 1ِخــًب شذ٠ذ اٌزفظ١ً ٚ أرجوٗ ثذلخ

   

ٌٕٙب٠خ )فال أرخـٝ اٌٝ اٌجذا٠خ اش١بء ِجبششح ِٓ الاألشأ  11
 1ٌّٛاػ١ن أٌّّٙخ(اٌٝ اِٛػٛهب أٚ أٔظشف 

   

 ت١ٓ أالشخاص-3
 اٌزوذ٠الد غ١ش طبٌؾخ طبٌؾخ اٌفمشاد أٌّمزشؽخ د

    1ِٕٟهٕذِب أسرجؾ ثشخض ِب ،فأٔٗ ٠ىْٛ ِمشثب  12

هٕذِب ٠ؾذس هبسع ألؽذ أطذلبئٟ أٚ أؽجزٟ فأٔٗ  13
 ٠1ّٕٟٙ وّب ٌٛ أٔٗ لذ ؽذس ٌٟ 

   

    أٔب ؽزس ثشأْ ِب ألٌٛٗ ٌٍٕبط اٌٝ أْ أروشف أ١ٌُٙ . 14

    1ٌذٞ أطذلبء ٚأهذاء ،ٚأ١ِض اٌظذ٠ك ِٓ أٌوذٚ  15

 اٌرحسس١ح -4

 اٌزوذ٠الد غ١شطبٌؾخ طبٌؾخ اٌفمشاد اٌّمزشؽخ د

    1أٔب ؽغبط رغبٖ ِشبهش أ٢خش٠ٓ 16

    1أرؾغظ ِٓ اٌؼٛػبء أٌوب١ٌخ ٚاالػٛاء أٌغبؿوخ 17

    ٠ظفٕٟ األخشْٚ ثإٟٔٔ شخض ؽغبط . 18
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 أٌؾبفبد ،اٌخـٛؽ ،أٌٍّجظ-5
 
 اٌزوذ٠الد غ١ش طبٌؾخ طبٌؾخ اٌفمشاد أٌّمزشؽخ د

أؽت اٌٍٛؽبد أٚ اٌشعِٛبد راد اٌؾٛاف إٌبهّخ  19
 1ٚأٌؼجبث١خ

   

أؽت إٌّبصي اٌزٟ ٠ّىٕه ف١ٙب رؾش٠ه االصبس ِٓ  21
 1ؽٌٛه ٚخٍك اعزوّبالد ِخزٍفخ ٌٕفظ أٌغشف

   

أؽت اٌخـٛؽ اٌّزّٛعخ أٚ إٌّؾ١ٕخ أوضش ِّب أؽت  21
 1اٌخـٛؽ أٌّغزم١ّخ

   

االؿبساد اٌغ١ذح اٌغ١ّىخ ػشٚس٠خ ٌٍظٛس أٚ  22
 1أٌٍٛؽبد

   

    . االخ١بس ٚاالششاس ف١ٙب ٠زؼؼ اٌزٟ االفالَ أفؼً 23

    1أهزمذ ثأْ ِٓ أٌّّزن ٌٛ وٕذ ِٕٙذعب 24

 اٌخثشاخ غ١ش االػر١اد٠ح -6
 اٌزوذ٠الد غ١ش طبٌؾخ طبٌؾخ اٌفمشاد اٌّمزشؽخ   د

    1ِشسد ثأٚلبد أؽغغذ ف١ٙب إٟٔٔ عٛف أٔٙبس 25

    أشوش أْ االش١بء اٌّؾ١ـخ ثٟ ٠زغ١ش ؽغّٙب ٚشىٍٙب. 26

    1عغذٞ أٚ ِٕلشٖ ٠زغ١شا٠ْجذٚ أْ ؽغُ  27

     1ِشسد ثزغبسة شوشد ف١ٙب أٟٔ لذ هشزٙب عبثمب 28

    1أِش ثخجشح ال أعزـ١ن ِوشفخ ً٘ ٟ٘ ؽم١مخ أَ ُٚ٘ 29

    1أرُٛ٘  أْ ٕ٘بٌه ِٓ ٠ٕبدٞ ثأعّٟ 31

 1ساٚدرٕٟ أؽالَ رؾممذ ف١ّب ثوذ 31
 

   

 اٌشاٞ فٟ االطفاي ٚاالخش٠ٓ -7
 اٌزوذ٠الد غ١ش طبٌؾخ طبٌؾخ اٌفمشاد اٌّمزشؽخ د

    1أهزمذ أْ ٌذٜ االؿفبي ِوٕٝ خبص ٌٍجٙغخ 32

    ٠ٛعذ اٌىض١ش ِٓ اٌشجٗ ث١ٓ األؿفبي ٚاٌشاشذ٠ٓ 33

    األة اٌغ١ذ ٠غت أْ ٠ىْٛ ف١ٗ شئ ِٓ اٌـفٌٛخ أ٠ؼب 34

٠ٕجغٟ هٍٝ اٌٛاٌذ)أٚ اٌٛاٌذح(اٌغ١ذ أْ ٠ىْٛ لبدسا  35
 1طذ٠مُٙ ٚسف١مُٙ هٍٝ اٌزٕبغُ ِن أؿفبٌٗ ثأْ ٠ىْٛ

 

   

 اٌشأٞ فٟ اٌدّاي ٚاٌحم١مح -8
 اٌزوذ٠الد غ١شطبٌؾخ طبٌؾخ اٌفمشاد اٌّمزشؽخ د

اٌغّبي أِش ٔغجٟ فمذ ال ٠زفك االخشْٚ ِوٟ فٟ ِب  36
 1ًأساٖ ع١ّال

   

ٕ٘بٌه ٚلذ ٌٍزفى١ش ٚ ٚلذ ٌٍّشبهش، ٠ٕٚجغٟ اثمبئّٙب  37
 1ِٕفظ١ٍٓ
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 ٚاٌدّاػاخاٌشأٞ فٟ اٌشؼٛب، ٚاالُِ، -9
 اٌزوذ٠الد غ١ش طبٌؾخ طبٌؾخ اٌفمشاد اٌّمزشؽخ  د

    ٠زشبثٗ إٌبط فٟ اٌغٛ٘ش سغُ اخزالف صمبفبرُٙ.  38

ِٓ اٌظوت االٔغغبَ ِن شخض اخش الْ إٌبط  39
 ٠خزٍفْٛ .

   

    اهزمذ أٗ ال ٠ٛعذ ؽبٌخ ٚعؾ ث١ٓ اٌوبلً ٚاٌّغْٕٛ . 41

اِشأح ِٚٓ اٌُّٙ اٌؾفبف هٍٝ ٘زا  اٌشعً سعً ٚاٌّشاح 41
 االخزالف .

   

 اٌشأٞ فٟ اٌؼاللاخ ،ٚ اٌّإسساخ  -10
 اٌزوذ٠الد غ١شطبٌؾخ  طبٌؾخ اٌفمشاد اٌّمزشؽخ د

فٟ اٌّإعغبد، ٠ٕجغٟ أْ ٠ىْٛ ٌىً شخض ِىبْ  42
 1ٚاػؼ ٚدٚس ِؾذد

   

اٌواللخ اٌغ١ذح ٟ٘ رٍه اٌزٟ ٠ىْٛ وً شئ ف١ٙب  43
 1ًٚاػؾب ِٚؾذدا

   

إٌغبػ ٠شعن هٍٝ األغٍت اٌٝ اٌزٕل١ُ اٌغ١ذ  44
 1ٚاالؽزفبف ثغغالد ع١ذح

   

 اٌطفٌٛح،اٌّشا٘مح،اٌششذ-11

 اٌزوذ٠الد غ١شطبٌؾخ  طبٌؾخ اٌفمشاد اٌّمزشؽخ د

    1ِشسد ثـفٌٛخ طوجخ ِٚومذح 45

    1ٌذٞ خـؾ ِؾذدح ٌّغزمجٍٟ 36

ِّ ، ثؾ١ش ٠ّىٕٕٟ اْ  47 روش٠برٟ ٚاػؾخ ؽٛي ِبػ
 1ِب ؽذس هبِب ثوذ هبَأسٚٞ 

   

 إٌَٛ،األحالَ،ا١ٌمظح-12

 اٌزوذ٠الد غ١شطبٌؾخ  طبٌؾخ اٌفمشاد اٌّمزشؽخ د

هٕذِب أف١ك فٟ أٌظجبػ ،أثمٝ ٌوذح دلبئك غ١ش ِزأوذ  48
 1ِّب أرا وٕذ ِغز١ملًب أَ ال

   

أعشػ  فٟ أؽالَ ا١ٌملخ دْٚ أْ رىْٛ ٌذٞ اٌغ١ـشح  49
 1ه١ٍٙب

   

ٚأؽالَ ٠ملخ أٚ وٛاث١ظ أسٜ ف١ٙب رٕزبثٕٟ أؽالَ  51
أعضاء عغُ ِٕفظٍخ)أرسم، أسعً، سؤٚط، ِٚب اٌٝ 

 1رٌه(

   

فٟ أؽالِٟ، ٠ّزضط إٌبط ثجوؼُٙ أٚ ٠زؾٌْٛٛ اٌٝ  51
 1شخض أخش

   

أؽالِٟ ِفوّخ ثبٌؾ٠ٛ١خ ثؾ١ش ال ٠ّىٕٕٟ ر١١ّض٘ب هٓ  52
 1اٌٛالن ٚاٌظؾٛ
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 (8ٍِؾك )

 عبِوخ اٌمبدع١خ /و١ٍخ اٌزشث١خ

 لغُ اٌوٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ

  ِبعغز١ش هٍُ ٔفظ رشثٛٞ

        )ِم١بط اٌؾذٚد اٌوم١ٍخ اٌج١ٕ١خ ثظ١غزٗ إٌٙبئ١خ(                          

 هض٠ضٞ اٌـبٌت ..........

 هض٠ضرٟ اٌـبٌجخ .........

 رؾ١خ ؽت ٚاؽزشاَ ..

دساعخ ه١ٍّخ ، رم١ظ ِٓ خالٌٙب ِذٜ سؤ٠زه ٌّوـ١بد ِؾذدح ، ٚه١ٍٗ  رشَٚ اٌجبؽضخ اعشاء

( رؾذ ٔشعٛ ِٕه االعبثخ هٓ اٌفمشاد اٌزٟ أهذد ٌزٌه ثزّوٓ ٚدلخ ، ٚٚػن هالِخ )  

اٌجذ٠ً اٌزٞ ٠ٕبعجه ، وّب ِٛػؼ فٟ اٌّضبي أدٔبٖ ، هًٍّب اْ اعبثزه اٌؾم١م١خ ٟ٘ اعٙبَ ِٕه فٟ 

ْ االعبثخ ال ٠زشرت ه١ٍٙب أ٠خ دسعخ فٟ رؾظ١ٍه اٌذساعٟ ،ٟٚ٘ سفذ اٌغ١شح اٌو١ٍّخ ، هًٍّب ا

 ألغشاع اٌجؾش اٌوٍّٟ .

 -ِضبي :

 ال رٕـجك هٍٟ      رٕـجك هٍٟ              اٌفمشاد

أؽشص هٍٝ اٌٛطٛي اٌٝ اٌّٛاه١ذ فٟ 
 اٌٛلذ اٌّؾذد

 رّبًِب
 

 غبٌجًب
 

 أؽ١بًٔب
 

 ٔبدسًا
 

 أثذًا     

     

اعبثخ طؾ١ؾخ اٚ خبؿئخ ، ٌٚٓ ٠ـٍن هٍٝ أعبثزه عٜٛ اٌجبؽضخ ٌزا ال داهٟ ِن اٌوٍُ ال رٛعذ 

 -ٌزوش االعُ  ، فمؾ ٍِئ اٌّوٍِٛبد ادٔبٖ :

 .............................................-اٌى١ٍخ :

 روش ................أضٝ ................. -إٌٛم :

 ....هٍّٟ ........ أغبٟٔ .......... -اٌزخظض :

 ...........اٌشاثوخ ............اٌضب١ٔخ  -اٌّشؽٍخ :

                    

 ؿبٌجخ اٌّبعغز١ش                                                                   

 ص٘شاء ٠بعش ؽغ١ٓ                                                                
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رٕـجك  اٌفمشاد      د
هٍٟ 
 رّبًِب

رٕـجك 
هٍٟ 
 غبٌجًب

رٕـجك 
هٍٟ 
 اؽ١بًٔب

رٕـجك 
هٍٟ 
 ٔبدسًا

ال رٕـجك 
 هٍٟ أثذًا

      أشوش ثإٟٔٔ عو١ذ ٚؽض٠ٓ فٟ اٌٛلذ رارٗ . 1

      رّزضط أفىبسٞ ِن ثوؼٙب اٌجوغ . 2

اعزّن اٌٝ اٌّٛع١مٝ أغغُ ِوٙب اٌٝ هٕذِب  3
ِّ ِوٗ اٌوٛدح اٌٝ اٌٛالن .  ؽذ ٠ظوت هٍ

     

٠ّىٕٕٟ رظٛس اٌّٛالف هٍٝ ٔؾٛ دل١ك وّب ٌٛ  4
 أٔٙب رؾذس االْ .

     

٠غًٙ هٍٟ رخ١ً ٔفغٟ هٍٝ إٟٔٔ فشد ِٓ  5
 اٌغٕظ االخش .

     

ثشأ٠ٟ األِٛس اِب اْ رىْٛ عٛداء اٚ ث١ؼبء  6
 سِبد٠خ .ٚال ٚعٛد ألِٛس 

     

      ٌذٞ اؽغبط ٚاػؼ ِٚؾذد ثبٌٛلذ . 7

أؽشص هٍٝ اثمبء ؿبٌٚزٟ ِٚىبْ هٍّٟ  8
 ِشرج١ٓ ِٕٚل١ّٓ .

     

أؽشص هٍٝ اٌٛطٛي اٌٝ اٌّٛاه١ذ فٟ اٌٛلذ  9
 اٌّؾذد .

     

هٕذِب اس٠ذ اٌوًّ هٍٝ ِششٚم أٚ ثؾش فإٟٔٔ  11
 أػن ِخــًب شذ٠ذ اٌزفظ١ً ٚأرجوٗ ثذلخ .

     

ألشأ االش١بء ِجبششح ِٓ اٌجذا٠خ اٌٝ إٌٙب٠خ )فال  11
ارخـٝ ِٛػٛهًب أٚ أٔظشف اٌٝ اٌّٛاػ١ن 

 اٌّّٙخ ( .

     

      هٕذِب أسرجؾ ثشخض ِب ،فأٔٗ ٠ىْٛ ِمشثًب ِٕٟ  12

هٕذِب ٠ؾذس هبسع ألؽذ أطذلبئٟ اٚ اؽجزٟ  13
 فأٔٗ ٠ّٕٟٙ وّب ٌٛ أٔٗ لذ ؽذس ٌٟ .

     

ٌالخش٠ٓ اٌٝ اْ اروشف اؽزس ثشأْ ِب الٌٛٗ  14
 ا١ٌُٙ .

     

      ٌذٞ أطذلبء ٚأهذاء ٚأ١ِض اٌظذ٠ك ِٓ اٌوذٚ. 15

      أٔب ؽغبط رغبٖ ِشبهشاالشخبص االخش٠ٓ . 16

أرؾغظ ِٓ اٌؼٛػبء اٌوب١ٌخ ٚاالػٛاء  17
 اٌغبؿوخ 

     

      ٠ظفٕٟ االخشْٚ ثإٟٔٔ شخض ؽغبط . 18

اٌؾٛاف اؽت اٌٍٛؽبد اٚ اٌشعِٛبد راد  19
 إٌبهّخ ٚ اٌؼجبث١خ .

     

أؽت إٌّبصي اٌزٟ ٠ّىٕه ف١ٙب رؾش٠ه االصبس  21
ِٓ ؽٌٛه ٚخٍك اعزوّبالد ِخزٍفخ ٌٕفظ 

 اٌغشف .

     

أؽت اٌخـٛؽ اٌّزّٛعخ أٚ إٌّؾ١ٕخ أوضش ِّب  21
 أؽت اٌخـٛؽ اٌّغزم١ّخ .
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االؿبساد اٌغ١ذح اٌغ١ّىخ ػشٚس٠خ ٌٍظٛس أٚ  22
 اٌٍٛؽبد .

     

افؼً االفالَ اٌزٟ ٠ىْٛ  ف١ٙب دٚس االخ١بس  23
 ٚاالششاس ٚاػؾًب .

     

      أهزمذ ثبْ ِٓ اٌّّزن ٌٛ وٕذ ِٕٙذعًب . 24

      ِشسد ثبٚلبد أؽغغذ ف١ٙب إٟٔٔ عٛف أٔٙبس.  25

أشوش أْ االش١بء اٌّؾ١ـخ ثٟ ٠زغ١ش ؽغّٙب ٚ  26
 شىٍٙب .

     

      ٠جذٚ ٌٟ اْ ؽغُ عغذٞ اٚ ِٕلشٖ ٠زغ١شاْ.  27

ِشسد ثزغبسة شوشد ف١ٙب إٟٔٔ لذ هشزٙب  28
 عبثمًب .

     

أِش ثخجشح ال أعزـ١ن ِوشفخ ً٘ ٟ٘ ؽم١مخ أَ  29
. ُ٘ٚ 

     

      أرُٛ٘ ثبْ ٕ٘بٌه ِٓ ٠ٕبدٞ ثأعّٟ . 31

      ساٚدرٕٟ أؽالَ رؾممذ ف١ّب ثوذ . 31

      أهزمذ اْ ٌذٜ االؿفبي ِوٕٝ خبص ٌٍجٙغخ  32

      ٠ٛعذ اٌىض١ش ِٓ اٌشجٗ ث١ٓ االؿفبي ٚاٌشاشذ٠ٓ  33

االة اٌغ١ذ ٠غت اْ ٠ىْٛ ف١ٗ شٟء ِٓ  34
 اٌـفٌٛخ

     

٠ٕجغٟ هٍٝ اٌٛاٌذ اٚ )اٌٛاٌذح( اٌغ١ذ اْ ٠ىْٛ  35
لبدسًا هٍٝ اٌزٕبغُ ِن اؿفبٌٗ ثبْ ٠ىْٛ 

 طذ٠مُٙ ٚ سف١مُٙ.

     

اٌغّبي اِش ٔغجٟ فمذ ال ٠زفك  االخشْٚ ِوٟ  36
 فٟ ِب اساٖ ع١ّاًل .

     

ٕ٘بٌه ٚلذ ٌٍزفى١ش ٚٚلذ ٌٍّشبهش ٠ٕٚجغٟ  37
 اثمبئّٙب ِٕفظ١ٍٓ .

     

٠زشبثٗ إٌبط فٟ عٛ٘شُ٘ سغُ اخزالف  38
 صمبفبرُٙ 

     

١ٌظ ِٓ اٌغًٙ االٔغغبَ ِن االشخبص   39
 اٌغشثبء .

     

اهزمذ أٗ ال ٠ٛعذ ؽبٌخ ٚعؾ ث١ٓ اٌوبلً  41
 ٚاٌّغْٕٛ 

     

اٌشعً سعً ٚاٌّشأح اِشأح ِٚٓ اٌُّٙ اٌؾفبف  41
 هٍٝ ٘زا االخزالف .

     

فٟ اٌّإعغبد ٠ٕجغٟ اْ ٠ىْٛ ٌىً شخض  42
 ِىبْ ٚاػؼ ٚدٚس ِؾذد. 

     

اٌواللخ اٌغ١ذح ٟ٘ اٌزٟ ٠ىْٛ وً شٟء ف١ٙب  43
 ٚاػؾًب ٚ ِؾذد.

     

      إٌغبػ ٠شعن اٌٝ اٌزٕل١ُ ٚاالؽزفبف ثبٌغغالد 44

      ِشسد ثـفٌٛخ طوجخ ِٚومذح . 45

      ٌذٞ خـؾ ِؾذدح ٌّغزمجٍٟ . 46
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روش٠برٟ ٚاػؾخ ؽٛي ِبػٟ ِّثؾ١ش ٠ّىٕٕٟ  47
 اْ اسٚٞ ِب ؽذس ٌٟ هبًِب ثوذ هبَ .

     

هٕذِب اف١ك فٟ اٌظجبػ اثمٝ ٌوذح دلبئك غ١ش  48
 وٕذ ِغز١ملًب اَ ال .ِزأوذ ِّب ارا 

     

اعشػ فٟ اؽالَ ا١ٌملخ دْٚ اْ رىْٛ ٌٟ  49
 اٌغ١ـشح ه١ٍٙب.

     

رٕزبثٕٟ االؽالَ ٚاؽالَ ٠ملخ اٚ وٛاث١ظ اسٜ  51
 ف١ٙب اعضاء عغُ ِٕفظٍخ .

     

فٟ اؽالِٟ رّزضط طٛس إٌبط ِن ثوؼٙب  51
 اٌجوغ .

     

اؽالِٟ ِفوّخ ثبٌؾ٠ٛ١خ ثؾ١ش ال ٠ّىٕٕٟ  52
 ر١١ّض٘ب هٓ اٌٛالن ٚ اٌظؾٛ .
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    Abstract  
"Risk behavior and its relationship to boundaries in the mind for 
university students"  
this research aims to identify:                              
1- risk behavior for the students of the university                          

differences in risk behavior among university students in 2- The 
according to the variables of : gender (malefemales) specialization 
(Scientificliterary) and class (Secondfourth )  
3-boundaries in the mind for the university students  
4-The differences in boundaries in the mind among university students 
depending on the variables :of gender (malefemale) specialization 
(scientificliterary) and class (secondfourth)  
5-The correlation between the Risk behavior and Boundaries in the 
mind for the university students    
To achieve the objectives of the research the researcher builds a 
measure of risk behavior among university student depending on the 
theory of social learning for (Bandura 1977)  as it is of two areas are  
represented in (Imitating the model in the face of risk)(Risk in the face 
Challenges) consisting of (40) positions in its  final form after the 
verification of the psychometric  scale  properties  as it was extracted 
for him the face validity and  validity construction while stability has 
been extracted in two ways Retest –Test method is it reached(083) 
and Chuddar Richardson 20 equation  reached (080) and adoption of 
the measure of Boundaries in the mind among university students for 
(AL Abbas2012)depending on the Boundaries in the mind theory for 
(Hartmann E1998)which consists are of twelve areas : (Thoughts 
FeelingsMoods)(ElegantSpecificExact)(BetweenPersons)(Sensitivity)        
(EdgesLinesClothing)(Unusual Experiences) (Opinions in Children  
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and Others)  (Opinions in Beauty and Truth) (Opinions in 
peoplesnations and groups) (Opinions in relations and institutions) 
 (childhood  adolescence  adulthood )  (Sleepdreamswake) 
consisting of (52) items in its final form after the verification of the 
psychometric properties of the scale where has extracted the virtual  
validity and logical validity  while stability has been extracted in two 
ways Retest –test method as it reached (080)  and Alpha Cronbach 
equation as it reached (083)   
The search was limited to a sample of (400) students from the second 
and fourth class students of Qadisiya university colleges for the year 
(2016-2017) m of morning study were chosen  by means of  stratified 
randomness and  proportional distribution, after completing research 
applied on a sample search, outsourcing has been the bag of social  
sciences (SPSS) in processing data                                                 
The research has reached the following results:- 
1-The university students have risk behavior 
2-There are statistically significant differences in risk behavior among 
university students depending on the variables : gender (males ، 
female) towards (males)، there are statistically significant differences 
depending on the variable class (second، fourth) towards class 
(second) when the level indication(0،05) ،no statistically significant 
differences on the specialization (scientific، literary). 

3-The university students have thick Boundaries in the mind .  

4- There are statistically significant differences in Boundaries in the 
mind for university students، depending on the variables gender (males، 
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female) towards (males) at the level of significance (0،05)، no 
statistically significant differences in boundaries in the mind depending 
on the variable class (second، fourth)  ، no are there differences 
depending on the variable specialization (scientific، literary) .  

5-It show the a positive correlation statistically significant between risk 
behavior and Boundaries in the mind for university  students, whenever 
higher degree respondent about risk behavior low his degree in 
Boundaries .  

6- Prediction the relationship between risk behavior and Boundaries in 
the mind to know what proportion of the contribution of the independent 
variable (Boundaries in the mind ) to prediction  the dependent variable 
(risk behavior) the total value of the coefficient of determination (0, 
203) that (2%) Approximately of the variance can be attributed to the 
behavior of risk, and when you use linear regression analysis to identify 
the relationship of risk behavior mental boundary interfaces to contrast 
the interpreter, for Alpha calculated contrast ratio explained (101, 646) 
and is statistically significant at the level indication (0:05). 

The current research has reached at a set of recommendations and 
suggestions  
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