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سلوك املخاطرة لدى طلبت اجلامعت

غزوان رمضان صالح عباد
أ .م .د .حميد سالم خلف
جامعة تكريت  /كلية التربية  /قسم العلوم التربوية والنفسية
بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
ملخص البحث
يختل ففأل ااد ففماد دنم ففي نف ف

دف ف إدارت ف ف لمفاا ففأل الون ففية فففا أك ففين ا ففي ا ففييتعلق

ففيل فاا الميلنف ف أم ااخالان ف تالتعلنمنف ف تال ففون ,ت يلتففيل تختل ففأل دره ف ا ففنل

تاتخ ففيذ

لسلفك المخيطمة تإن إدراك اادماد يتأثم يلكثنم ان العفاال البنئن المفافن  ,ديلمخيطمة ال ت بع
اا ان شخ ن افي ال تعمف الخفف  ,ديلمخيطم يمتلك كفي ة عيلن د تفكنمه العيم تالخيص

أت يستطنع التعمف على المفااأل المعقدة تالت توتيج إلى اتخيذ امارات صعب  ,تلدي ا تعداد

التخففيذ ففلفك المخففيطمة ,عكففا الففعا يعففيش اففن شففكفك د ف دعيلن ف ذات ف  ,تإن طلب ف الجياع ف
ويهف لال تمففيم تالمعييف ال فسففن تذلففك لخ فصففن اففمالت

ت نئت الجياعن  ,لعلك ظ مت الويه لدرا
المتغنمات ااخمى.

العمميف تطبنعف عمل ف الدرا ف

اتغنمات ا م شكسلفك المخيطمة ,تغنم ي ان

تاد دف البوث الويل إلى:
 -9التعمف على استفى لفك المخيطمة لدى طلب الجياع .
 -2التعمف على استفى لفك المخيطمة لدى طلب الجياع تبعيً لمتغنما الج ا تالتخ ص.

تتوقنقيً ا داف البوث دقد ايم البياثين ب ي اقنيس لفك المخيطمة تالعا تكفن ان ()53
دقمة فرت ااتلن  ,تاد توقق البياث ان ال دق الظي ما للمقنيس عمض على اجمفع ان
الموكمففنن تالخبففما  ,تا ففتخمج افت ف التمننبي ف ي ففتخدام االختبففير التففي ( )t-testلعن تففنن

استقلتنن ,تكعلك ا تخماج اعيال االرتبيط نن دره كل دقمة اع الدره الكلن  ,ت علك أصبح
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ففنغت ال ي ن ف يض ف ( )53دقففمة  ,تاففد اسففا اعياففل ثبففيت المقنففيس طميق ف اعففيدة

االختبير دبلغ اعيال الثبيت ( )1.83تيعد عا المعيال هندا ,الن انم اعيال الثبيت المفثفق
ي د المقيينا ال فسن يفضل أن تكفن اكثفم افن ( )1.31تافيم البياثفين تطبنفق أداة :فلفك

المخففيطمة :علففى عن ف اففن طلب ف كلنففيت هياع ف تكميففل تاففن اااسففيم العلمن ف تا شسففيشن فااففع

( )921طيلب ت ( )921طيلبي  ,ت عد همع المعلفافيت تاعيلجت في إا في ني ي فتخدام االختبفير
التي لع ن تاادة  ,تاعيال ارتبيط نم فن  ,دقد تفصل البوث إلى ال تي ج االتن :
إن طلب هياع تكميل لدي

لفك المخيطمة شكل شسب  .إذ لفغ اتف فد درهفيت

( , )918.11اقيرش يلمتف د ال ظما البيلغ (.)999
 العكفر أعلى ان ا شيث د درهاليفهد دمق دال اا ي

لفك المخيطمة.

نن اااسفيم العلمنف ت اااسفيم ا شسفيشن دف درهف

فلفك

المخيطمة .تد ضف شتي ج البوث ادم البياث عدداً ان التفصنيت تالمقتمايت.

الفصل االول
مشكلة البحث

إن ا شسففين طبنع ف خلق ف اففن أراففى المخلفاففيت تيتمنففب عففن ففي م الكي ففيت الون ف

يلعقففل تالففتوك يالشفعففيل ,لففعلك دففأن ا ففتمماري تكيالف تكفففن اسففتونل دتن تفيعففل اففع أ ففي

ه سف دف ششفيطيت الونفية المختلفف  ,تغيلبفيً افي يففهدا فعا ااافم إلفى ظ ففر أشمفيط اتعفددة اففن
العالاففيت فففا اففع اأخففمين أم اففع الطبنعف تاااففم اأخففم يسففتلبم ششففيطيً يتطلففا ا ف أانيش فيً أن

يكفن اخيطماً فا د عالات يلطبنع ,أت د عالاتف ي شسفين اتفى يفتمكن افن الوففيظ علفى
قي تشفع افن شيانف  ,تإشفبيع ايهيتف تتوقنفق أ دادف افن شيانف أخفمى ,تتختلفأل المجتمعفيت
د صنغ الت ظن تكنفن ضبد لفك اادماد( .الل نب .)2 :2113 ,
دف انية ا شسين العياف

ففا كفين التفكنفم أم إدراك اااففر تاتخفيذ القفمارات ال فعب

تد المشكالت تال ي اذ يختلأل ال يس د طميق تفكنم ديلكل ي ظم م ظيره الخيص اافر
الونية ت يك ان يكفن تفكنمه امشيً تيتال م اع اختلأل الفمتق تا

أ عد الودتد دتن أن يتمك اجيالً لل قيش ( .من .)4 :2111 ,
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تيشنم ماتن ( )Brownالى أن اعظ الثقيديت تعلق انم على اتخيذ المخفيطمة الن

المجتمعف ففيت تهيف ففد أدماد ف ففي تتشف ففجع

علف ففى اتخف ففيذ المخف ففيطمة أكثف ففم اف ففن اتخف ففيذ

للوف ففعر.

(دمي ففم )38 ,9181:ديلمخ ففيطمة ال ت ب ففع اا ا ففن شخ ففن افيف ف ال تع ففمف الخ فففف ديلمخ ففيطم
يمتلففك كفففي ة عيلنف دف تفكنففمه العففيم تالخففيص تيسففتطنع التعففمف علففى المفااففأل المعقففدة تالتف

توتيج إلى اتخيذ امارات صعب  ,تلدي ا تعداد التخيذ لفك المخيطمة عكا الفعا يعفيش افن
شكفك د دعيلن ذات
(العدل)925 :2119 ,
ت مي أن طلب الجياع ف الطلنعف الم نفأة اسفتقبالً لتبفف ا يصفا علفى أصفعدة الونفية
كيد ف (االهتميعن ف  ,االات ففيدي  ,ا داري ف  ,السني ففن ) للمجتمففع شففكل عففيم ,دال ففد اففن تهفففد
دره ان المخيطمة لدى عه الشميو الم م د المجتمع( .عل .)23 :9113 ,
تدف ف ض ففف ا ففي تق ففدم يتض ففح أن ففيك ع ففل الخ ففي ص المعمدنف ف تالشخ ففن التف ف

أتض ففول الت ففماث الس ففنكفلفه أ منت ففي يل س ففب لس ففلفك المخ ففيطمة( .عب ففد الومن ففد,9113 :
.)451
تاففن ففي هففي ت ففعه الدرا ف كمويتل ف للتعففمف علففى ففلفك المخففيطمة لففدى طلب ف
الجياع  ,ت عا اي يسعى البوث الويل لإلهي ع .

ا من البوث

إن اال تميم مفضفع المخفيطمة افد أتفى افن دفمتع علمنف اتعفددة اثفل الجغمادنف تعلف

االهتميع تعل السني

تااشثمت فلفه تعل ال فا ,دعل الجغمادن اد ركب على د

السفلفك

ا شسيش ان خالل افاه ت للمخيطم الطبنعن  ,أاي عل االهتميع تااشثمت فلفه دقد أظ م أن

إدراك المخ ففيطمة تابفل ففي ,لف ف ه ففعتر تمت ففد إل ففى العفاا ففل االهتميعنف ف تالوضف فيري  ,أا ففي البو فففث
ال فسن د إدراك المخيطمة دقفد ركفبت علفى تقفديم االاتميلنف تتقفديم الم فعف تعملنفيت اتخفيذ

القمار الت اك ل اادماد ان افاه الوفادث غنم المهكدة.

(281

,

1987

.)Slovic ,
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لعا يت ان الضمترا أن شفضح أن ع م المخيطمة يظ م هلنفيً افن خفالل افي يفاه ف

ا شسففين د ف كففل لوظ ف اففن افااففأل تتطلففا أن يوففدد أت يختففير ففديالً اففن ففنن اجمفع ف ففدا ل
ت خيصف ع ففداي تكفففن ففعه البففدا ل اتفيتت ف دف انمت ففي تاتبيي ف د ف شسففب اففدتث ي أت توقنق ففي,

تشون ع داي شقفل اخيطمة دإش ي غنم اتأكدين مي تهتل الن عه ال تي ج تعدم التأكفد افن تقفديم

درهت ي ر مي يختلأل ان افاأل إلى آخم تان شخص إلى آخم(.أامد.)93 ,9113 ,

تاففد أكففد كففيرش ( )Carny , 1975أشف لففنا ففيك اع ففى للونففية تلففن يكفففن دادففع

للونية دتن اخيطمة ,تالقنيم يلمخيطمة اام صي ا تلك امج ا

د انية البشفم تافن دتش في

ي بح الفمد اي ماً ال يستطنع اتخيذ اا امار توفد تا فيعا دف الونفية ,ت فعا يجعلف عمضف

لل دم على الفمص الضي ع د انيت سفبا تفمدده تخفدف الفدا افن الخنبف امفي يجعلف اعتمفداً

على الفل اأخمين لمشكالت الخيص (Carny , 1975 , 42( .

تاففد ت فمتبد انففية ا شسففين ففيلخطم د ففف ردنق ف ا ففع أن كففين ه ن فيً د ف را ف أا ف ت اتففى

المميت ,ديلونية لسل افن المخفيطم ,دكثنفم افن المفاافأل تتطلفا اختنفيرات تافمارات ,يجفا

علن ف ان يقففمر شفففع االختنففيرات الت ف يختير ففي ,تاففد ال تكفففن شتنج ف االختنففيرات تاضففو تميا فيً
يل سب ل تان ي تكفن امارات اوففد يلمخيطم( .الديما.)5 :2199 ,
إن اتخيذ المخيطمة يتضمن هيشبنن أاد مي شخ

تاأخفم عقلف  ,ديلمخفيطمة عملنف

إدراكنف  ,اش ففي عملنف تقففديم االاتمففيالت ,ديلشففخص يتخففع اماراتف اسففبمي يففدرك ,كمففي أن ففيك

عفااففل ذاتن ف تتففدخل د ف ا دراك ,ديلشففخص لدي ف ا ظفا ف اففن القففن تالمعتقففدات تاالتجي ففيت

دضال على أش شتيج ت شئ اهتميعن تخبمات ي ق تأش يمتلك ميت تخ ي ص شخ ن امنبة
ت ي ً شفسنيً ا فمداً( .السوير)23 – 23 :2112 ,

تإن ا ففتخدم ا شسف ففين المخف ففيطمة دف ف امارات ف ف سف ففا اختلفف ف اعتمف ففيداً علف ففى خبمت ف ف

يلمفااأل الت

نفاه ي تا تويل ا لميم جمنع ال تي ج الممتبط دنف تذلفك ان العفاافل التف

تتشكل لمفااأل عديدة تاتداخل تعتمد شسب المخيطمة التف يقففم في علفى عفاافل عديفدة ا في
إ تماتنجن الشفخص دف تعيالف افع اشفكالت الونفية تأ منت في تافدى ارتبيط في فهففده ,تدرهف
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توقنق طمفايت  ,تتتضح عملن المخيطمة د أتضفح صففر ي افن خفالل المفاافأل التف يكت ف في
الغمفض تالمج فلن التيا يل تي ج تال يييت المتفاع ( .عل تأامد.)34 :2111 ,
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ت مي أن لفك المخيطمة لفك إرادا عقالش يتمثل د ت نل تغيي اعيً ,دأن ال دف

ا ف الشففعفر لففعة ا ثففيرة تاشت ففي المثنففم تالففتوك د ف البنئ ف تتوقنففق المكي ففا د ف دتففمة زا ن ف
اني ن .
(زيدان)91 :2112 ,

اشتبف البفياثفن إلفى تفأثنم العفاافل الشخ فن علفى فلفك المخفيطمة دعلفى الفمغ افن أن

العفاال المفافن تفسفم شسفب افن التبفيين دنمفي ن في لكفن اادفماد يظ فمتن اسفتفييت اختلفف افن

المخيطمة د المفااأل شفس ي تأن عا االختالف يمكن تفسفنم ي عفن طميفق الففمتق الفمديف فنن

اادففماد أا االعتمففيد علففى المتغن فمات الشخ ففن تالت ف تفسففم التبففيين الففعا ل ف شسففتطنع تفسففنم
العفاال المفاافن )Kogan & Wallach , 1967 , P.163( .
تافد تهفد ( )Timothy and Lawernce , 1976لفدى درا فت مي العالاف فنن

المخففيطم ت ففميت الشخ ففن  ,أن المخففيطمين يفصففففن ففيش

تتاثقنن ان أشفس

اثففي مين تاففهثمين د ف ات ففيالت

تأذكني تيت ففن يلتطمف تالتشدد د تفكنم اانيشي.

(.)Timothy and Lawernce , 1976 , P.4
تأش ففيرت شت ففي ج درا ف ف ( )Cray , 1977أن ااش ففخيص االشبس ففيطننن يقفا فففن

يلمخففيطمة أكثففم اففن االشطفففا ننن اللففعين ف أكثففم تففمدداً تاويدظ ف تخفد فيً ,اتفق فيً د ف ذلففك اففع

تصأل أيبشك لالشبسيطننن أش

أشخيص اغيامتن تيمنلفن للمخيطمة( .عل .)53 :9113 ,

ت ن فل ع ففل الدرا ففيت تهفففد ت ففأثنم لمتغن ففم العم ففم د ف اس ففتفى المخ ففيطمة إذ ت ففهدا

خبمات الفمد تشضج االشفعيل دتراً كبنماً تدعيالً د المخيطمة تا ي درا ف ()Stern , 1988

تالتف أظ ففمت شتففي ج الدرا ف تهفففد عالاف ايجي نف ففنن العمففم تالمخففيطمة ,دف اففنن لف تتفصففل
شتي ج درا ( )Mattes , 1982إلى تهفد اثل تلك العالا نن العمم تالمخيطمة.
(هفاانم)3 :2199 ,
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تأظ ففمت شتففي ج درا ف المشففلا ( )2113تهفففد عالا ف ارتبيطن ف إيجي ن ف ذات دالل ف

اع في نن لفك المخيطمة تدادفع ا شجفيز الدرا ف لفدى طلبف الممالف ا عداديف ( .المشفلا,
)2 :2113
أاففي درا ف ( يش ف  )2191 ,د فأظ مت ال تففي ج تهفففد عالا ف ارتبيطن ف ففنن المخففيطمة
تتدانم العات ( .يش )5 :2191 ,
ت مي أن امال الجياع

ان المماال المتقدا الت تعت

ت نئ الكفادر المستقبلن

المه لف دن ففي علمن فيً لتبففف ا يصففا تافااففع اختلفف ذات تففأثنم د ف انففية المجتمففع شففكل عففيم,
تتتطلففا ففعه المفااففع اففن شففيغلن ي اففدراً ا ي ففبيً اففن المخففيطمة ل فعا دففأن درا ف ففعه الشففميو

االهتميعنف تتوديففد افاصفففيت ي تاففدرات ي يسف ل أاففم ت ف نف ي تتفزيع ففي عففد التخففمج علففى اقفففل
العمل الت يشغلفش ي تي جوفن دن ي(.عل )24 ,9113 ,
تان خالل اي ذكم يمكن أن تتجلى أ من البوث الويل د ال قيط اأتن :

 -9يعففد البوففث الوففيل اويتلف للكشففأل عففن اسففتفى ففلفك المخففيطمة تالففعا ي تففيب الطيلففا
الجياع
 -2يدرس البوث الويل اتغنمين ا منن مي الج ا تالتخ ص د امال ا م تاي م دف
عملن التغننم الوضيرا تاالهتميع .
 .-5التعمف على استفى اتغنمات عا البوث تتقدي التفصنيت الت يطمح البياثين أن تكفن
افندة ان ال يان العلمن د التأثنم ا يجي د السلفك.

أ داف البوث:

ي دف البوث الويل إلى:

 -9التعمف على استفى لفك المخيطمة لدى طلب الجياع .
 -2التعمف على استفى لفك المخيطمة لدى طلب الجياع تبعيً لمتغنما الج ا تالتخ ص.
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ادتد البوث:

يتو ففدد البو ففث الو ففيل طلبف ف هياعف ف تكمي ففل للدرا ففيت ال ففبيان للع ففيم الدرا ف ف

( )2192 / 2199تللممال الثيلث .

توديد الم طلويت
اتال -المخيطمة لغ :

المخففيطمة اففن خطففم :تالخففيطم :اففي يخطففم د ف القلففا اففن تففد نم أت أاففم ,تالخ ففيطم:

المتبختم ,يقيل خطم يخطم إذا تبختم ,تالخطفم :ا شفماف علفى لكف  ,تخفيطم فسف يخفيطمت:

أصبح ي على خطم ا لك أت شنل الفك ,تالمخفيطم :الممااف  ,تخطفم الفد م خطفما خفمب ,كمفي
يقيل خفمب الفد م ,تالج فد يخطفمتن اففل اي فد

يمتشف اف

الجفد ,تكفعلك إذا ااتشفدتا دف

الومب( .ا ن ا ظفر ,ح – س)9913 ,
ثيشنيً -المخيطمة اصطالاي:

 -9يشفدترا ( :)Bandura , 1977فلفك افتعل افن خفالل تقلنفد المفضففع تقلنفد ااشمففذج
د افاه ال عف يت تالمخيطم تالمجيزد دف اختنفير القنمف المتفاعف المبن ف علفى أ فيس

الخب فمات الس ففي ق تالعملن ففيت المعمدنف ف المويض ففمة تالمثنففمات الالاقف ف دفف اختن ففير الب ففديل

ااكثم هيذ ن .

(.)Bandura , 1977: 53
 -2عب ففد الومن ففد ( :)9113ا ففمار يتخ ففعه الف ففمد ففي عل ففى عفاا ففل شفس ففن تاهتميعنف ف تيوق ففق
المكي ففا الميدي ف تاالهتميعن ف اففي ال يمكففن لقففمار آخففم أن يوقق ف  ,تإذا كيشففل المكي ففا

اهتميعنف

ففمنل اخففيطمة اهتميعن ف  ,أاففي إذا كيشففل ايدي ف

الومند.)421 :9113 ,

ففمنل اخففيطمة اات ففيدي (.عبففد

 -5العففدل ( :)2119شظففيم ثي ففل شسففبنيً اففن التقننمففيت ا يجي ن ف أت السففلبن  ,تاففن المشففيعم
الفهداشن ف اففع أت اففن افضفففع اعففنن ,تالمخففيطمة ف ا ففتعداد االدففمد للقنففيم ياعمففيل غنففم

المألفد  ,أت اتخيذ القمارات ال عب دتن التوقق التيم ان ال تي ج المتمتب  ,تاد يمهح ذلك
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إلى صعف تفاع اااداث المستقبلن سبا عدم تفدم المعلفايت التف يعتمفد علن في الففمد
ع د إاداا على المخيطمة( .العدل.)922 :2119 ,
 -4المشففلا ( :)2113ششففيط يتس ف د ف افاه ف التوففدييت تااتوففيم المخففيطم تالجففمأة د ف
الت فنع تاغت يم الفمص تااخع يالعتبير ااتميالت الخسيرة أت التعمض لألذى.
(المشلا.)3 :2113 ,
التعميأل ال ظما:
تاد تب ى البياثين (التعميفأل ال ظفما لبيشفدترا  )Bandura , 1977تالمشفير إلنف

د أعاله اعتميد مي على شظمي يشدترا د ا طير ال ظما.
التعميأل ا هما :

الدرهف الكلنف الت ف يو ففل علن ففي المسففتجنا اففن خففالل إهي ت ف علففى دقفمات اقنففيس
لفك المخيطمة العا أعده البياثين د وث مي الويل .

الفصل الثاني
اطار نظري
لفك المخيطمة ان الم ظفر ا الا :
إن ا ففالم ا ففد هس ففد القفففن المتانف ف دف ف تفهنف ف المسفففلمنن شو ففف الق ففن الجميعن ف ف

تااخالان ف تاال تعففيد ع فن الفمدي ف تااشيشن ف العاتن ف  ,كمففي اففدد أ عففيد القففن المتان ف اففن المعففيش

تالمثففل ا شسففيشن اففن تقففديا اففق الونففية ا شسففيشن ,تالونيدي ف الدي ن ف  ,تالعدال ف االهتميعن ف ,

تاما ف ف الملكن ف ف الت ف ف تف ففهدا تظنفت ف ففي د ف ف غنف ففم توك ف ف أت ااتكف ففير أت إثف ففما علف ففى اسف ففيب

اأخمين,تا اسين العا يهدا إلى التكيدل االهتميع تالتقفيرب الطبقف ( .العنفداش :2119 ,
)44

تاففد كيشففل رتح المخففيطمة علففى زاففن ر فففل ا (صففلى ا علن ف ت ففل ) أكبففم اففن أن

تفص فأل تاففد علم ففي ر فففل ا (صففلى ا علن ف ت ففل ) ال صففوي اففن عففده تلعففل أرتع صفففر
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المخيطمة د الونية على زايش اي ايم أصوي  ,تا

علف فن أ ف طيلفا (كفمم ا ته ف ),

را د الشجعين إذ خيطم ونيت ان أهل إشقيذ انية ر فل ا اومد (صلى ا علن ت ل ).
(السوير)21 :2112 ,
تاففي اففيم ف عل ف (كففمم ا ته ف ) اففن التضففون تالتفففيدا د ف

ففبنل اشقففيذ ر فففل ا

(صلى ا علن ت ل ) تالدديع ع اي يدل على أن الب تأع في افيف هفدا تال يمكفن تخنل في,

تغنم اع فدة لبشم أن ال يدخل الخففف البف تال تتففتم أع في  ,تال تسفتفل غميفبة افا الونفية
علن أت اا العات تااشيشن اتغنم ي الت توفل نن ا شسين تاي يميد ,تعمل دن افن المفا فية
الفميدة ان شفع ي د تيريخ ا الم ل تد تيريخ ااشبني دقد كين عل (كمم ا ته ) يعت م

ان اال الب تال يتكل خفديً ان أن يعمدفه ,ع داي كفين القففم يميفدتن ال جففم علفى البنفل لفنالً
لنقتلفا الم فل الكمي (صلى ا علن ت ل ) تلكن كين أ فف ل فا يمف ع خفدفيً افن أن تقفع يفد

خيطئ على شسي

يش ت يت

دنكفن ذلك اسب تعيراً علن

إلى آخم الباين.

(الديما.)32 :2199 ,
تتمنفبت الشخ فنيت التف كيشفل تخفيطم ونيت في دف

ان الشبيب ,د ه د ا الم تعلى فاعد

فبنل ش فمة ديفن ا

أش في كيشفل

يقفم ي ااا تيمتفع شأش ي ,تالدلنل على ذلك

أن ال ففوي رضفففان ا علففن التففففا افففل الم فففل (صففلى ا علنف ت ففل ) ان مففي كففيشفا شففبي يً,
د العين آزرته تأيدته ت العين توملففا كفل ألففان العفعاب دف فبنل ا تا فالم ديلم ففل

(صففلى ا علن ف ت ففل ) شفس ف كففين د ف شففبي يفففم اصففطفيه ا عففب تهففل لومففل ففعه الم ففيل
المبيرك  ,دقد كين د

ن اار عفنن ت ف تلفك الفتفمة الخ فب المبدعف دف عمفم الشفبيب ,تكفين

أ ففف كففم(رض ف ا ع ف ) د ف

ففن السففي ع تالثالثففنن ,تعمففم (رض ف ا ع ف ) د ف

ففن السيد ف

تالعشمين ,تع داي دخل ا الم ل يتجيتز الويدي تالثالثنن  ,تعثمين (رض ا ع ) كين يفم
دخل ا الم الب د الخياس تالثالثنن تأاي فندشي علف (كفمم ا ته ف ) دقفد كفين دف الثيشنف

عشم ان عمفمه ,تغنفم افن ال فوي اا فمار (رضففان ا علفن ) أهمعفنن( .الفكنفل:9183 ,
)25
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ت ففعلك د ففأن الم فففل الك ففمي اوم ففد (ص ففلى ا علنف ف ت ففل ) يعف فد ا ففدتة لجمن ففع

المسلمنن د ااافر الونيتن ال عب كيد تالت تتعلق يلعات ت يلمتح ت يل فا اذ غمس ر ففل ي

دف ف أشفسف ف ي ا ففا اأخ ففمين تالعم ففل ا ففن أهل ف ف تاه ففل إشق ففيذ أرتاا ف ف ا ففن الخط ففم( .ال ففديما,
.)35 :2199
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اف فم لفك المخيطمة:

إن اف فم لفك المخيطمة اف فم اديث شسبنيً دأ اال تميم ان هيشفا علف الف فا
توديداً عيم  ,9131لكن البداي العلمن الوقنقن كيشل د الفتمة اي نن .9181 – 9131
()Lola , 1993 ,P.1
تاضففيف ( )Liewelly , 2003قفلف أن ففلفك المخففيطمة ففف اسففي م إراديف دف

السلفكنيت الموتفي على دره اعن ان الخطم ,تاادماد ي ت جفن أاد ثالث أشفاع ان السلفك
المخيطم ت

اي تسمى يلتفه شوف الخطم تالمتمثل د :

 -9تج ففا المخ ففيطمة :ت ف ف أن يمن ففل ااد ففماد إل ففى اال تع ففيد ع ففن ااشش ففط شتنجف ف للمخ ففيطمة
المتضم دن ي.
 -2المشففيرك الجب ن ف د ف المخففيطمة :ت ف أن يشففيرك اادففماد د ف أششففط ذات أخطففير عيلن ف
فرة هب ن سبا ااخطير المفهفدة دن ي.
 -5المخففيطمة الكيال ف  :ت ف أن يقفففم اادففماد يلمسففي م د ف أششففط ذات اخففيطم عيلن ف علففى
المغ ان أن تهفد المخيطمة دن ي)Liewelly , 2003: 185( .
تيمكففن تفضففنح عملن ف المخففيطمة طميق ف أتضففح كمففي ن ففي عبففد الومنففد اففن خففالل
الشكل االت :
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تيفضف ففح الشف ففكل أن ف ففيك اوف فففرين اتعياف ففدين ,ااف ففد مي الموف فففر اادق ف ف المت ف ففل

يلتولنل ,تالموفر المأ

العا يشنم إلى ات ل العمفل ,ت في علفى ذلفك ديلشفخص الموفيد

يولففل الففنالً تيعمففل الففنالً ,تالم ففددع أت المجففيزف يولففل الففنالً تيعمففل كثنففماً ,تالمتج ففا يولففل

كثنففماً تيعمففل الففنالً تأخنففماً دففأن المخففيطم يولففل كثنففماً تيعمففل كثنففماً ,تيمكففن القفففل ففأن ففم
الشخص العا يتس يلمخيطمة يتخع اماراً ي على عفاال ذاتن داخلن تأخمى خيرهن خيص
يلمفاأل العا يتخع دن القمار( .عبد الومند.)423 - 425 :9113 ,

ال ظمي الت اعتمدشي علن ي د تفسنم لفك المخيطمة:
شظمي التعل االهتميع ( يشدترا)
إن شظميف ف ال ففتعل االهتم ففيع تتطل ففا تودي ففداً للغ ففمض تتوقنقف فيً لف ف  ,تا تمياف فيً كنفنف ف
تشكنل ال يس لظمتد البنئن مي يت ي ا اع أغماض  ,غنم أش ي د عه العملن الفمضفن شجفد
عل ال يس أدضل ان عل ,تكلمي إزداد تقدا

يتغنففم دن ف

شوف أ داد

إزدادت ادرت

على توقنق ي.

(هي م)511 :9113 ,

تاد عمف يشدترا ( )Banduraالتعل يلمالاظ علفى أشف شفكل افن أشفكيل الفتعل

ففلفك ااشمفففذج ,تال مففيذج اففد تكفففن للفالففدين أت

ففلفك المالا ف شتنج ف لمالاظ ف

للمعلم ف ففنن أت للمييض ف ففننن أت للمخ ف ففيطمين أت للمج ف ففيزدنن أت لالص ف ففداي أت شخ ف ففنيت تلفيزيف ف ف

اخمى ....الخ))Vasta , 2000 ,P.40( .

تإن الففتعل يلمالاظ ف يقفففم علففى ادت فماض افففيده أن ا شسففين ككففي ن اهتمففيع يتففأثم

يتجي ففيت اأخففمين تاشففيعم تت ففمديت

االاظ ا تجي يت

ت ففلفك  ,أا يسففتطنع أن يففتعل ا ف

تتقلند ي( .أ ف هيدت.)225 – 222 :2111 ,

تيمى يشدترا أن تعل

عففن طميففق

لفك اي ال د أن ي تب الن الشخص المالا للمالاح الم ي ب

لعمل ال مفذج (االشتبيه) تإن يقفم يالاتفيظ يااداث المالاظ علفى شفكل راففز ال فتمهيع ي

د المستقبل(االاتفيظ) تأن يكفن لدى المالا القدرات الالزا ال تعيدة إصفدار التعلنمفيت
الموففظ (اادا الومك ) كمي ي بغ أن يتفدم الويدب ادا

لفك ال مفذج (الدادعن ).
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(العبندا.)45 ,9111 ,
تيف ففهدا التعبيف ففب أت العقف ففيب دتراً د ف ف ااتميلن ف ف تعل ف ف

ف ففلفك المخف ففيطمة أت المغف ففيامة

تالمجيزدف ف أت عداف ف  ,د ف ف ت ففمى أن العدي ففد ا ففن ال ففدتادع ا شس ففيشن اكتس ففب ع ففن طمي ففق عملنف ف

المالا تالتقلند ,تأن لفك اادماد يتفأثم شتنجف تهففده ضفمن الجميعف  ,تإن االدفماد يضفعفن

أ داديً اعن يسعفن لتوقنق ي ,تيضعفن اعيينم خيص للوك على عه اا فداف ,تافن ثف يثنفم
لدي الوميس تالدادعن تالمجيزدف تتكثنفأل الج ففد لتوقنفق تلفك المعفيينم ( .يشف :2191 ,
.)51
اذ أشفير يشفدترا تتلتفمز ( )Bandura &Walters , 1963الفى أن ابفدأ الوتمنف

التبيدلن ف ف د ف ف عملن ف ف الف ففتعل اف ففن انف ففث التفيعف ففل ف ففنن ثف ففالث اكفشف ففيت ر نسف ففن ف ف  :السف ففلفك

تالموففددات الممتبطف يلشففخص تالموفددات البنئنف  ,ديلسففلفك تدقفيً ل ففعه الم ففيدر ففف تظنفف

لمجمفع ف اففن الموففددات المتعلم ف السففي ق تالالاق ف ونففث تشففمل كففل اجمفع ف ا ففي علففى

اتغنمات ذات طي ع اعمد  ,تذلك كمي ابنن د الشكل االت :
يفضح ابدأ الوتمن التبيدلن نن السلفك تالبنئ تالشخص د شظمي يشدترا

(البغفل)923 :2115 ,
تع ففد تفففدم الموفففبات تالففدتادع د ف

ففلفك ااشمفففذج دففأن الففتعل يلمالاظ ف يتففمه

سمع إلى دعل أت أدا ( .شلتب.)414 :9185 ,
تتفهد يك ثالث عفاال تهثم على التعل يل معه ت :
 -9ااشخيص ذتت المكيش االهتميعن العيلن أت ذتت الجيذ ن
 -2ااشخيص ذتت القدرات العيلن تاادا الملوفظ اذ يمنل اأخمتن إلى تقلند .
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شفكل أكبفم إذا كفيشفا اتشفي نن ,ديلطيلفا افن الجف ا شفسف يمنفل

اأخمتن إلى تقلنده أكثم ان الطيلا ان الج ا اأخم(.أ ف هيدت.)223 :2111 ,
يمى يشدترا أن ال يس العين يتعمدفن طما ق شيذة د الغيلا يملكفن اسيً ضفعنفيً
اففن الفيعلن ف العاتن ف  ,د ف ال يها فففن ففأش يسففتطنعفن جففيح أدا السففلفكنيت الت ف تتففنح ل ف
التكنأل اع الونية النفان  (.مكيت  ,ب,ت.)21 :
إن الويالت المباهن اثل القلق تالخفف تبتد الفمد أدكير لبن افل المعلفايت

الت تتعلق يالعتقيد يلمخيطمة أت المجيزد إذ يعتقد اادماد أن ادرات

للمخفيطمة أضفعأل امفي

ف علن د الفااع سبا المباج التشيؤا العا يونط  ,تالويل ي عكا ع داي تكفن الويلف

المباهنف ف تفيؤلنف ف

ففيرة ,د ففأن شظ ففمة الف ففمد لكفي تف ف تادرتف ف عل ففى المخ ففيطمة تك فففن دف ف افاع ففي

ال ونح ,إذ تبيل ال ظفمة التفيؤلنف غبفير الخففف تالقلفق تالتفمدد ,تتفددع ياشفخيص فأن يكفشففا
ايدرين أافيي اغيامين (اخيطمين))Bandura , et al , 1983 ,P.5(.

اسفغيت تب شظمي يشدترا التعل االهتميع :
 -9إش ي شظمي شيال د تغننم السلفك ا شسيش .
 -2إش في همعفل فنن الوتمنف البنفلفهنف ت فنن الوتمنف البنئنف دف تشفكنل السفلفك علفى عكفا
عل ال ظمييت ال فسن أايدي الجيشا ت عا أعطي ي افة نن ال ظمييت.
 -5إش ففي زاتهففل ففنن ال ظميففيت السففلفكن تاالهتميعن ف تالمعمدن ف تيعففد ي الففبعل أش ففي شظمي ف
اهتميعن تطفرت إلى المعمدن ل تيسمن ي البعل اأخم ال ظمي االهتميعن المعمدن .
 -4أك ففدت ال ظميف ف عل ففى أن الس ففلفك يمك ففن تقلن ففده ا ففن خ ففالل االاظف ف ااشم فففذج ,ت م ففي أن
المخففيطمة ففلف ًك يمكففن أن يمير ف المغففيامتن د ففهال المغففيامتن أت المخففيطمتن كلمففي كففيشفا

شميذج هعا كلمي زادت ايعدة المقلدتن ل .

 -3تعد شظمي التعل االهتميع ا دراً ر نسيً لتعل القفاعد تالمبيدئ.
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درا يت ي ق
أ -درا يت عم ن :
 -9درا

(عل :)9113 ,
(المجيزد د اتخيذ القمار تعالات ي بعل المتغنمات لدى طلب الجياع )
ا ت ددل الدرا

إلى التعمف على المجيزد د اتخيذ القمار لدى طلب هياع غفداد

تبعيً لمتغنمات الج ا (ذكفر – إشيث) تالتخ ص (علمف – إشسفيش ) تافافع السفكن

(ريفأل

– ادي ف ) تالممالف الدرا ففن (أتل – را ففع) تالكشففأل عففن العالاف ففنن المجيزدف إتخففيذ القففمار
تاتغنمات البوث لدى طلب هياع غداد جمنع كلنيت ي تأاسيا ي للممالتنن الدرا فنتنن ااتلفى

تالما عف للسف الدرا ففن ( )9113 – 9114تاففد لغففل عن ف البوففث ( )9133طيلبفيً تطيلبف
تاد ا تخدال الف ي ل ا ا ي ن الم ي ب للبوث ت

االختبير التي  ,تولنل التبيين ,اختبير

شفنفن البعففدا للمقيرشفيت المتعففددة تاالشوفدار المتعففدد ,تافد أظ ففمت شتفي ج البوففث أن اسففتفى

المجيزد كين ا خفضيً ع د اقيرشت يلمتف د ال ظما ت ي تخدام االختبير التي تتولنل التبفيين

ظ ففم أن ففيك دمتا فيً ذات دالل ف اع في ف د ف اتغنففم الج ف ا تل ففيلح الففعكفر تاتغنففم التخ ففص

(علم ف – إشسففيش ) تل ففيلح العلم ف  ,تظ ففمت أن ففيك عالا ف ت بهي ف ففنن المجيزد ف د ف اتخففيذ
القمار تاتغنما الج ا تالتخ ص العلم ( .عل .)3 :9113 ,
 -2درا

(أامد:)9113 ,

( لفك المخيطمة تعالات بعل المتغنمات لدى طلب الجياع )

ا ت ددل الدرا

التعمف على لفك المخيطمة تعالات بعل المتغنفمات لفدى طلبف

الجياع  ,ت ددل أيضيً إلى ي اقنيس لفك المخيطمة لطلب الجياع  ,تانيس لفك المخيطمة
لففدى طلب ف الجياع ف علففى تدففق اتغنففما الج ف ا تامكففب السففنطمة  ,تاففد تألفففل عن ف البوففث اففن

( )521طيلبفيً تطيلبف تف اختنففير

يلطميقف العشفففا ن الطبقنف  ,تتف ا ففتخماج ال ففدق تالثبففيت

للمقنيس ,تاد ا تخمج الثبيت طميق الفيكمتشبيخ تكيشل انم اعيال الثبفيت ( )1.12تطميقف

إعففيدة االختبففير  ,ت لغففل انم ف اعياففل الثبففيت ( ,)1.85أاففي الف ففي ل ا ا ففي ن دقففد ا ففتخدم
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االختبففير التففي لعن تففنن اسففتقلتنن تاعياففل ارتبففيط نم فففن تاعيدل ف الخطففأ المعنففيرا ,تاالختبففير

التي لعن تاادة ,تاد أشيرت شتي ج البوث إلى انل أدماد العن إلى المخيطمة ذات المستفى

المتف ففد تتهفففد دففمتق دال ف اع في فيً د ف

ففلفك المخففيطمة تبع فيً لمتغنففم امكففب السففنطمة ,اذ أظ ففم

الخففيرهنفن أش ف أكثففم اخففيطمة ,تعففدم تهفففد دففمتق دال ف د ف

ففلفك المخففيطمة يل سففب لمتغنففم

الج ا(.أامد)98 :9113 ,
( لنمين:)9113 ,

 -5درا

( لفك المخيطمة تعالات بعل اتغنمات الشخ ن لدى طالب الجياع )
ا ففت ددل الدرا ف الكشففأل عففن العالاف ففنن اتغنفمات الدرا ف ت ف (الففعكي تتومففل

الغمفض تالثقف فيل فا تتااعنف ا شجفيز تالمسفتفى االهتمفيع تالثقفيد لأل فمة تته ف الضفبد
الداخلن – الخيرهن ان هيشا تالمخيطمة ت لفك ي ان هيشا آخم).
دضالً عن الفمتق الج سفن دف

فلفك المخفيطمة لفدى عن ف البوفث ,تلقفد لغفل عن ف

البوث ( )513طالب (طيلبفيً تطيلبف ) افن الفماف الثيلثف كلنف التم نف هياعف الفنففم افع تشفتنل
اتغنم العمم ل عه العن .تلغمض توقنق أ داف البوث ا تعمل البيافث اادتات ت ف المقنفيس

اللفظ لسلفك المخيطمة (إعداد البياث) تالمقنيس الم فر لسلفك المخيطمة (إعداد البياث)

تاختبففير الففعكي الم فففر (إعففداد صففيلح )9183 ,تاقنففيس تومففل الغمفففض المعففدل عففن شفففرتن

تاقن ففيس الثقف ف ففيل فا ,تاختب ففير دادعنف ف ا شج ففيز تا ففتميرة المس ففتفى االهتم ففيع تاالات ففيدا

تالثقففيد لأل ففمة ,تاقنففيس الض ففبد الففداخل – الخففيره  ,تا ففت يده لدرا ف الوففيالت الفمديف ف
المتمنبة.
تا ف ففتخدم الف ف ففي ل ا ا ف ففي ن الم ي ف ففب للبو ف ففث ا ف ففن خ ف ففالل الوقنبف ف ف ا ا ف ففي ن

( )SPSSتالقفففاشنن الت ف ا ففتعملل ف تولنففل التبففيين تاالختبففير التففي  ,تاففد أظ ففمت شتففي ج
الدرا

تهفد عالا ارتبيطن افهب دال نن اتغنمات الفعكي تتومفل الغمففض تالثقف فيل فا ,

تدادعن ا شجيز تالمستفى االهتميع تاالات فيدا تالثقفيد لأل فمة افن هيشفا آخفم ,تأظ فمت
ال تففي ج تهفففد عالاف دالف

ففيلب ففنن ته ف الضففبد الخففيره ت ففلفك المخففيطمة ,أاففي الفففمق ففنن
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العكفر تا شيث د لفك المخفيطمة دقفد كيشفل لم فلو الفعكفر  ,كمفي أتضفح أن فيك تففيعالً
إا ففي نيً داالً ففنن المسففتفى االهتمففيع تاالات ففيدا تالثقففيد لأل ففمة تدادعنف ا شجففيز ,تته ف
الضبد على لفك المخيطمة لدى العن الكلن للدرا  ( .لنمين.)91 – 3 :9113 ,

 -5درا

(المشلا:)2113 ,

( لفك المخيطمة تعالات دادع ا شجيز الدرا
ا ت ددل الدرا

لدى طالب الممال ا عدادي )

إلى انيس لفك المخفيطمة لفدى طفالب الممالف ا عداديف (الما فع

– الخياا) تانيس دادع ا شجيز الدرا

لفدى طفالب الممالف ا عداديف (الما فع – الخفياا)

تالتع ففمف عل ففى العالاف ف ففنن ففلفك المخ ففيطمة تداد ففع ا شج ففيز الدرا ف ف ل ففدى طف فالب الممالف ف

ا عدادي (الما ع – الخياا) ت لغل عن ف التطبنفق ( )828طيلبفيً افن ال ففنن الما فع تالخفياا

ا عففدادا ,تاففد ا ففتخدال الف ففي ل ا ا ففي ن الم ي ففب للبوففث ت ف االختبففير التففي لعن تففنن
استقلتنن ,تاعيافل ارتبفيط نم ففن ,تتولنفل التبفيين الث في تاعيدلف فايفل ,تافد أظ فمت شتفي ج
الدرا

تهفد عالا ارتبيطن افهب نن لفك المخفيطمة تدادفع ا شجفيز الدرا ف  ,تأن اتف فد

درهيت الطلب على اقنيس لفك المخيطمة كين أعلى ان المتف د الفمض للمقنيس ,تاتف د
درهيت الطلب على اقنيس دادع ا شجيز الدرا

كين أكبم ان المتف د الفمض .
(المشلا.)3 :2113 ,

-4درا

(هفاانم:)2199 ,

( أثم مشياج إرشيدا اعمد د تعديل لفك المخيطمة لدى طيلبيت الممال ا عدادي )
ا ت ددل الدرا

التعمف على لفك المخيطمة لدى طيلبيت الممال ا عدادي ت ي

مشياج إرشيدا اعمدف لتعفديل فلفك المخفيطمة لفدى طيلبفيت الممالف ا عداديف تالتعفمف علفى

أثم البمشياج ا رشيدا المعمد د تعديل لفك المخيطمة ,تاد تودد البوفث الوفيل طيلبفيت
ال ففأل الما ففع ااد ف ف للدرا ف ف ال ففبيان للع ففيم الدرا ف ف ( )2199 – 2191تتألف ففل عن ف ف

البوث ان ( )211طيلب لقنيس لفك المخيطمة تالت اعتبمت ضمن عن التولنل ا ا ي

ت( )31طيلب لعن الثبيت ت ( )31طيلب كعن لب ي البمشياج ا رشيدا تان ث ت اختنير()21
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طيلب امن لدي ن لفك المخيطمة فااع ( )91طيلبيت د المجمفع التجميبن ت( )91طيلبيت
د المجمفع الضي ط ,تت عمفل صفدق المقنفيس طفميقتنن افن ال فدق الظفي ما تصفدق الب في

تكمففي ا ففتعلمل البياث ف طففميقتنن ال ففتخماج الثبففيت مففي طميق ف إعففيدة االختبففير إذ لففغ اعففيدل

الثبف ففيت ( )1.85تطميق ف ف الفيكمتشبف ففيخ إذ لف ففغ اعياف ففل الثبف ففيت ( )1.81تا ف ففتعملل الف ف ففي ل

ا ا في ن ت ف ام ففع كففيا ,اختبففير اففين – تت ف  ,اختبففير كفلمففف هففمتف – ففمنمشفف ,االختبففير
التف ففي لعن ف ف تااف ففدة ,االختبف ففير التف ففي لعن تف ففنن اسف ففتقلتنن ,اعياف ففل ارتبف ففيط نم ف فففن ,االلتف فففا ,

التفمطح ,تتفصلل شتي ج الدرا ف إلفى تهففد فلفك المخفيطمة لفدى طيلبفيت الممالف ا عداديف ,

تإن للبمشففياج ا رشففيدا المعمد ف أثففما د ف تعففديل ففلفك المخففيطمة تل ففيلح طيلبففيت المجمفع ف
التجميبن ( .هفاانم ,2199 ,ا -ك)

ب :درا يت اه بن
 -9درا

يدلفك (:)Hadlock , 1984
(العالا نن ااان تالمخيطمة تأثم مي على االختبير الم

)

ا ففت ددل الدرا ف التعففمف علففى اسففتفى اااففن تالمخففيطمة لففدى اادففماد تعالات مففي

ففيلج ا تالعففمق تالتخ ففص تالخنففير الم ف  ,تتألفففل العن ف اففن ( )335طيلب فيً تطيلب ف  ,تاففد

ا تخدم اعيال ارتبيط نم فن تام ع كيا ,إذ أظ مت شتي ج الدرا

اع في نن ااان ال فس تالمخيطمة تبعيً لمتغنم الج ا تالخنير الم

أن يك عالاف ذات داللف
 ,تأظ مت شتي ج الدرا

أيضيً دمتافي ذات داللف إا في ن فنن البفنل تالسففد دف اسفتفى المخفيطمة تااافن ال فسف تلف
تكن يك دمتق د استفى المخيطمة تااان ال فس  ,تكعلك ل تظ فم دفمتق ذات داللف دف

استفى المخيطمة تااان ال فس ان انث التخ ص(علم – إشسيش ).
.

)(Hadlock , 1984: 268

 -2درا كف لم (:)Kohler , 1986
( لفك المخيطمة :طميق اعمدن )
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ا ففت ددل الدرا ف ف تودي ففد العالاف ف ففنن ففلفك المخ ففيطمة تالتفكن ففم ال يا ففد  ,تامك ففب

السففنطمة تتوديففد االرتبيطففيت الفمعن ف الختبففير التفكنففم ال ياففد ت ففلفك المخففيطمة ,تالعالا ف ففنن
لفك المخيطمة تالج سنن ع د توديد امكب السنطمة تالتفكنم ال ياد,تاد شملل فعه الدرا ف

عن ف اكفشف اففن ( )911طيلففا اففن طففالب الجياعف تأظ ففمت ال تففي ج أن لففنا ففيك عالاف ففنن
ففلفك المخ ففيطمة تالتفكن ففم ال يا ففد تك ففعلك لنس ففل ففيك عالاف ف ففنن ففلفك المخ ففيطمة ,تامك ففب

الس ففنطمة ,دضف فالً ع ففن أن التولن ففل الع ففيال أظ ففم خمسف ف عفاا ففل تخ ففص االختب ففيرات الفمعنف ف

المسففتعمل  ,عففيالنن ا م ففي تصفففي أش مففي ع ففياال التفكنففم ال ياففد ,تع ففيالنن تصفففي يلبوففث ع ففن

ا اسفيس ,ت قف عيافل تااففد دعف يلعيافل المفمتبد فيلج ا ,تظ فمت ففيك عالاف فنن ففلفك
المخففيطمة تشفففع الج ف ا ع ففد توديففد التفكنففم ال ياففد تامكففب السففنطمة.

( Kohler ,

.)1986.P.124
 -5درا

أد نما (:)Avnery , 2001

(العالا نن دادعن ا شجيز ت لفك اتخيذ المخيطمة لدى استخدا الوي فب)
فددل الدرا ف إلفى البوففث عفن العالاف فنن دادعنف ا شجفيز ت ففلفك اتخفيذ المخففيطمة

لففدى عن ف اففن اسففتخدا الوي فففب ,تكيشففل العن ف ( )32تلمنففعاً اففن اسففتخدا الوي فففب,

تا ففتخدم البياففث اختبففير دادعنف ا شجففيز د ف أششففط الونففية ,تاختبففير افاففع الضففبد تلعب ف اففل
المشكالت لتقنن

لفك اتخيذ المخيطمة ,تأظ مت شتي ج الدرا

عدم تهفد دمتق ذات داللف

فنن اسففتفييت ففلفك اتخفيذ المخففيطمة تدادعنف ا شجفيز الممتفففع تكففعلك المف خفل ,كمففي أتضففح

تهفد دمتق ذات داللف فنن الب فنن تالب فيت دف اتخفيذ المخفيطمة  ,تل فيلح الب فنن ,كمفي كشففل
ال تففي ج عففن عففدم تهفففد دففمتق ذات دالل ف ففنن ذتا افاففع الضففبد الخففيره د ف

ففلفك اتخففيذ

المخيطمة.
(.)Avnery , 2001 , 35
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الفصل الثالث
اجراءات البحث
يتضففمن ففعا الف ففل أ ف أهففما ات البوففث الوففيل اففن انففث اجتمع ف تاختنففير عن ت ف

ت ففي أداة لس ففلفك المخ ففيطمة ,تاس ففيب الخ ففي ص الس ففنكفاتمي ل ففي  ,تالف ففي ل االا ففي ن
الم ي ب الت ا تعمل ي البياثين تدنمي يأت عمض تف نل ل عه االهما ات

اتال :اجتمع البوث
إن اجتم ففع البو ففث يتك فففن ا ففن طلبف ف هياعف ف تكمي ففل للع ففيم الدرا ف ف (-2199

 )2192للممال الثيلث  ,تاد ت ت نف

وسا كلنيت

تتخ

يت

العلمن ته سف  ,إذ

لغ اج المجتمع ااصل ( )2551طيلبي تطيلب تافزعنن على()93كلن ا في كلنفيت علمنف

تالت تمثلل كلنيت (الطا ,تطا اال ين,تالطا البنطما ,تال ندل  ,تال د  ,تالبراعف ,

تالعلفم تعلفم الوي بيت تالمييضنيت) * إذ لغ عدد ي ( )9138طيلبي تطيلب  .تا في الكلنفيت
ا شسففيشن تمثلففل كلنففيت (ا دارة تاالات ففيد,تالقففيشفن ,تالعلفففم السني ففن  ,تاالداب ,تالشففميع

تالتم ن  ,تالتم ن المييضن  ,تالتم ن للب يت)ت لغ عدد
تاففد لففغ عففدد الففعكفر د ف التخ
ا شيث د

عه التخ

* ت ا تبعيد كلن

( )9232طيلبي تطيلب .

ففيت ا شسففيشن تالعلمن ف ( )9983ت لففغ عففدد

يت .**)9944(1تالجدتل ( )9يفضح ذلك:

د

ال فد لعدم تهفد امال ثيلث دن ي

** ت الو فل على عه االعداد ان اس شهتن الطلب التي ع لم ي

هياع تكميل
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هففدتل ( )9اجتمع البوث افزع وسا الج ا تالتخ ص
الما

التخ ص

الكلنيت

الج ا

9

الطا

35

53

81

2

طا اا ين

35

53

81

5

طا نطما

93

24

49

4

ال ندل

22

43

33

د

929

923

248

3

علفم

954

919

253

3

زراع

923

955

238

23

23

39

1

اأداب

928

38

213

91

القيشفن

32

58

911

99

العلفم السني ن

21

95

42

92

ا دارة تاالات يد

918

53

945

الشميع

38

35

929

94

التم ن للب يت

/

931

931

93

التم ن المييضن

43

98

34

93

التم ن

913

222

493

9944 9983

2551

3

العلمففن

ذكفر

إشيث

المجمفع

علفم الوي فب

8

ا شسيشفن

95

تالمييضنيت

المجمفففع
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ثيشنيً :عن البوث-:

اعتمد البياثين د اختنير عن ف البوفث علفى الطميقف الطبقنف العشففا ن إذ لفغ عفدد ي

( )241طيلبيً تطيلب هياعن ت اختنير ان ( )4كلنيت د هياع تكميل ت (كلنف البراعف ,
كلن العلفم ,كلن اأداب ,كلن التم ن ) ,ضمل ( )921طيلبي ان العكفر ,ت ( )921طيلب افن
ا شففيث ,تفزعففل علففى ( )921طيلبففي تطيلبف هياعنف اففن اااسففيم العلمنف  )921( ,طيلبففي تطيلبف
هياعن ان اااسيم ا شسيشن تالجدتل ( )2يفضح ذلك.
هفدتل ()2
عن البوث افزع وسا الج ا تالتخ ص
ت

ي

العلم

9

التخ ص

2

4

ا شسيشن

5

الكلنيت

الج ا
ذكفر

إشيث

المجمفع

البراع

51

51

31

العلفم

51

51

31

المجمفع

31

31

921

اأداب

51

51

31

التم ن

51

51

31

المجمفع

31

31

921

921

921

241

المجمففع الكفل

ثيلثيً -:أداة البوث
اففن اهففل توقن فق أ ففداف البوففث الو ففيل اطلففع البياث فين علففى العديففد اففن البو فففث

تالدرا يت الت ت يتلل اتغنم البوث الويل  ,تد ضف ذلك ايم البياثين ب ي اقنيس فلفك
المخيطمة تدنمي يأت الخطفات المتبع د

ي المقنيس ,تعلى ال وف اات -:
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 اقنيس لفك المخيطمةيتضمن البوث الويل التعمف على استفى لفك المخيطمة لدى عن ف البوفث ,علفى

اش أاد اتغنمات الم نس  ,تاد تهدا اش ان اادضل ي أداة لقني  ,تاهل توقنق عا ال دف
ايم البياثين ب ي دقمات عا المقنيس ان خالل-:
أ-اطالع البياثنن على االد نيت تالدرا يت السي ق ذات العالا مفضفع لفك المخيطمة
ب -إطالع البياثنن على عدد ان المقيينا الت تتعلق مفضفع لفك المخيطمة ت -:
 -9اقنيس المجيزد د اتخيذ القمار لطلب الجياع (عل .)9113
 -2اقنيس لفك المخيطمة لدى طلب الجياع (اامد .)9113
 -5اقنيس المجيزد د اتخيذ القمار لطلب الجياع (عل تاامد)2111
 -4اقنيس لفك المخيطمة لدى طالب الممال االعدادي (المشلا .)2113
 -3اقنيس لفك المخيطمة لدى العيطلنن عن العمل ( يش .)2191
 -3اقنيس لفك المخيطمة لدى طيلبيت الممال االعدادي (هفاانم)2199
صنيغ الفقماتع ففد اال ففت يد ال ففى شظميف ف يش ففدترا تاالط ففالع علن ففي ش ففكل هن ففد ,تف ف االطف فالع عل ففى

الدرا يت الت ت يتلل اف فم لفك المخيطمة اشتق البياثين اجمفعف افن المفاافأل التف تمثفل

اف فم لفك المخيطمة تتضع لتلك المفااأل خمس اختنيرات امفي يتفنح للمسفتجنا ان يختفير

ااففدى البففدا ل الخمس ف لتلففك المفااففأل تدقففي لمففي ي سففج اففع افاف ف تاتجي ف  ,تتدقففي لطميق ف

لنكمت اذ يختير المفوفص أاد عه البدا ل ت عه ال نيغ تمتق لكثنم ان المفوفصنن  ,شظما
لممتشت ي ت تفدرهيت ي ,تافد لفغ اجمففع فعة المفاافأل ( )53افاففي

تاد رتع د صنيغ الفقمات اي ييت -:
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 -9أن تكفن الفقمات تاضو ذا اع ى تااد إذ يفسم ي همنع المستجنبنن يلطميق شفس ي.
 -2ان تكفن الفقمات د استفى المستجنبنن.
 -5ان تكفن اتعلق يلمفضفع تا م للمستجنا (ا ف عالم.)939 :9181 ,
تاد اعتمد البياث طميق (لنكمت) د
د

ي اقنيس لفك المخيطمة كيادى الطما ق المستعمل

ي المقيينا ال فسن تاالهتميعن .

 صالان الفقمات (ال دق الظي ما) :تلغمض التعمف على ادى صالان دقمات المقنيستادى تمثنل ي ال ف المماد اني ي ,ايم البياثين عمض المقنيس

فرت ااتلن علفى خبنفم

اتخ ففص د ف اللغ ف العم ن ف لتقفيم ف لغفي فيً* ,تأخففع البياث فين مالاظيت ف د ف
ت عد ي عمضل دقمات المقنيس

ففعا الجيشففا,

نغت ااتلنف (الوفق  )9علفى ( )29خبنفماً تاوكمفيً دف

اجففيل العلفففم التم في ف تال فسففن (الوففق  )2ال ففدا آرا ف افففل اففدى صففالان الفق فمات
تاال مت ففي للعن ف تتضففع التعففديالت التف يمتش ففي ا ي ففب  ,تدف ضففف اففي أ ففدته اففن آرا  ,تف

االتفيق على همنع الفقمات ان ابل الخبما يالعتميد على شسب ( )%83.34تانم كفيا

() 91.31ت

دال اا ي ني كود ادشى التفيق الخبما افل صالان الفقمة كمفي ابفنن دف

الجدتل( )5االت :
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هدتل ()5
يفضح آرا الموكمنن تالخبما افل صالان دقمات اقنيس لفك المخيطمة
عدد الفقمات

التكمار

ال سب المئفي

X2

التكمار

ال سب المئفي

ت

أرايم الفقمات

المفادقفن

غنم المفادقنن

انم

ام ع كيا
الموسف

فرت ااتلن
انم ام ع
كيا X2
الجدتلن

استفى
الدالل

1,13

,2 ,9
8, 3, 4, 5

,93,94,92,
9

,22,98,93
,23,24,25

91

29

%911

-

-

29

5,84

,21,23

دال

إا ي نيً

53,51

,1 ,3 ,3
,93 ,95
2

,29 ,91
,28 ,23

92

21

%13,24

9

%4,33

93,98

5,84

54 ,55 ,59
5

4

,21,99,91
53,52
53

3

91

%11,43

2

9

98

%83,34

5

%1,35
94,23
%

95,33

5,84

91,31

5,84

* اال تيذ الدكتفر -:راضين صيلح عبيد  /اس اللغ العم ن  /كلن التم ن للب يت  /هياعف
تكميل
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 التطبنق اال تطالع لمقنيس لفك المخيطمةت تفزيع دقفمات اقنفيس فلفك المخفيطمة تتعلنميتف ا البيلغف ( )53دقفمة ,عفد ا فتخماج

ال دق الظفي ما ل في علفى عن ف لغفل ( )41طيلبفيً تطيلبف هياعنف تف اختنفير افن كلنف التم نف

تكلنف العلفففم دف هياعف تكميففل افففزعنن يلتسففيتا علففى تدففق اتغنففم الجف ا تالتخ ففص ,تذلففك

فدف اعمدف تضففح دقفمات ااداة تتعلنميت في تاسففيب تاتف تافد أتضفح فأن تعلنمفيت المقنففيس
تدقمات ا كيشل اف فا للطلبف تافد تفماتح الفبان المسفتغمق لإلهي ف علفى المقنفيس افي فنن (-93
 )23دانق  .ت متف د اقداره ( )21دانق كمي ابنن د هدتل ()4
هدتل ()4
يفضح عن التطبنق اال تطالع افزع اسا الج ا تالتخ ص
الكلن

العكفر

ا شيث

المجمفع

التم ن

91

91

21

العلفم

91

91

21

المجمفع

21

21

41

 ت ونح المقنيس:مي أن اقنيس لفك المخيطمة اكفن ان اجمفع افااأل تلكل افافأل خمسف فدا ل

دففياتل ا ففي يمثففل اف فففم ففلفك المخففيطمة يلشففكل ال ففميح تأعط ف (خمففا درهففيت) علففى

التفال  ,ت يلتمتنا العشفا للبدا ل ,تالى البديل العا يمثل عكا اف فم لفك المخيطمة ,أت
يلضففد ا ف أعط ف (دره ف تااففدة) تعلففى تدففق ذلففك ففتكفن الدرهف ف العلنففي للمقنففيس ()983

,تالدره الدشني (,)53تالملوق ()4يفضح ذلك.
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 التولنل ا ا ي للفقماتاففيم البياث فين تطبنففق المقنففيس علففى ( )511طيلففا تطيلب ف اختنففمتا طميق ف عشفففا ن

ان( )4كلنيت()2اشسيشن ت()2علمن ت

(ا دارة تاالات يد – القفيشفن – البراعف – ال فندل )

 ,فااع( )931طيلبي ت( )931طيلب تكمي ابنن د هدتل ()3
هدتل ()3
تفزيع أدماد عن التولنل ا ا ي
التخ ص

ا شسيشن
العلمن

ت

الكلن

وسا الكلن ت الممال تالج ا
الممال الثيلث

المجمفع

ذكفر

إشيث

9

ا دارة تاالات يد

58

53

33

2

القيشفن

58

53

33

5

البراع

53

58

33

4

ال ندل

53

58

33

931

931

511

المجمفع

تلتوقنق ذلك دقد ايم البياثين ي هما ات اأتن -:
 القفة التمننبي للفقماتتاهل التوقق ان ذلك ا تخدم البياثين د اسيب القفة التمنبي للفقفمات المكفشف

لمقنيس لفك المخيطمة أ لف نن مي :أ لفب المجمفعتنن المتطمدتنن  ,تأ لفب عالا الفقمة
يلدره الكلن
تدنمي ييت تفضنح لتلك ا هما ات-:
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أ -أ لفب المجمفعتنن المتطمدتنن -:تان خالل فعا اا فلفب تف اخفع اجمففعتنن اتطفمدتنن
افن اادفماد في ً علفى الففدرهيت التف ا فلفا علن في دف المقنففيس ,إذ تف تطبنفق االختبفير

فففرت

ااتلن ف (الوففق  )9علففى عن ف التمننففب الت ف تكفشففل اففن ( )511طيلففا تطيلب ف  ,ت عففد ت ففونح

ا ففتجي يت

ت ف تمتنففا اال ففتميرات تمتنب فيً ت يزلنففي (اففن أعلففى دره ف إلففى أاففل دره ف ) ,تد ف ضففف

التمتنفففا اختنف ففمت ( )%23اف ففن الفففدرهيت العلنف ففي ت( )%23اف ففن ال ففدرهيت الف ففدشني ,إذ تشف ففنم
ااد نيت إلى أن االعتميد على عه ال سب د اختنير المجمفعتنن المتطمدتنن اغماض التولنل

ان شأش ي أن تقدم ل ي اجمفعتنن أا ى اي يمكن ان اج تتمييب (دمج :9181 ,ص.)941

تاد ضمل كل اجمفع ان المجمفعتنن ( )89طيلبيً تطيلب (ا تميرة) ,ت علك ا ل البياثين
عل ففى اجم فففعتنن :ااتل ففى تمث ففل المجمفعف ف العلن ففي تالثيشنف ف تمث ففل المجمفعف ف ال ففدشني  ,تا ففتعين
البياثين بمشياج الوقنب ا ا ي ن للعلفم االهتميعن ( ,)SPSSإذ تف اعيلجف البنيشفيت تذلفك
وسيب المتف د الوسي تاالشوماف المعنيرا لدرهيت كل ان المجمفعف العلنفي تالمجمفعف

الففدشني ,ت ي ففتخدام االختبففير التففي لعن تففنن اسففتقلتنن ,تاففد أظ ففمت ال تففي ج أن همنففع الفق فمات

صففيلو للتطبنففق إذ تبففنن أن انمت ففي التي ن ف الموسففف اكبففم اففن القنم ف التي ن ف الجدتلن ف البيلغ ف
( )9,13ع د استفى دالل ( )1,13تدره امي ( )931تهدتل ( )3يفضح ذلك
هدتل ()3
يفضح شتي ج تمننب الفقمات ي تخدام أ لفب المجمفعتنن المتطمدتنن
را

القنم التي ن

القنم التي ن

را

الفقمة

القنم التي ن
الموسف

را

الفقمة

الموسف

الفقمة

الموسف

5.34

9

2.58

94

5.33

23

2

5.49

93

5.14

28

3.14

5

4.53

93

4.53

21

3.23

4

5.89

93

3.33

51

3.45

3

4.33

98

8.49

59

3.23
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القنم التي ن

القنم التي ن

را

الفقمة

القنم التي ن
الموسف

را

الفقمة

الموسف

الفقمة

الموسف

3.22

3

5.33

91

3.53

52

3

4.83

21

3.32

55

4.35

8

5.41

29

1.39

54

3.99

1

3.53

22

4.32

53

3.52

91

4.44

25

3.84

53

3.49

99

4.55

24

3.43

53

2.53

92

4.91

23

3.29

95

3.31

23

2.39

ب -أ ففلفب عالاف درهف الفقففمة يلدرهف الكلنف للمقنففيس :تل ففعا اعتمففد البياثفين دف التولنففل
ا ا ي للفقمات على إيجيد اعيال االرتبيط نن كل دقمة ان دقمات المقنيس تالدره الكلنف

لففألداة ,دبعففد أن تف ت ففونح ا ففتجي يت أدففماد العن ف البيلغف ( )511طيلففا تطيلبف الففعين طبففق
عل ففن

اقن ففيس ففلفك المخ ففيطمة  ,تذل ففك اغ ففماض اس ففيب تمنن ففب الفق ففمات تإيج ففيد اهشف فمات

ال ففدق لالختبففير المففعكفر ,تتف إيجففيد اعيافل االرتبففيط ففنن درهففيت أدففماد العن ف علففى كففل دقففمة

تدرهيت الكلن على االختبير ,تا تخدم البياثين اعيال ارتبيط نم فن لوسيب العالا  ,دتبنن
إن همنففع دقفمات االختبففير دال ف إا ففي ني ,تاففد تماتاففل اعففياالت االرتبففيط ففنن درهف كففل دقففمة

تالدرهف الكلنف لمقنففيس ففلفك المخففيطمة ففنن ( )1,34 - 1,59علففى االختبففير ت درهف اميف
( )218تاستفى دالل ( )1,13تالجدتل( )3يفضح ذلك.
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هدتل ()3

اعياالت االرتبيط نن دره كل دقمة تالدره الكلن لمقنيس لفك المخيطمة
را

الفقمة

اعيال االرتبيط

را

الفقمة

اعيال االرتبيط

را

الفقمة

اعيال االرتبيط

9

1.31

94

1.33

23

1.43

2

1.38

93

1.51

28

1.59

5

1.43

93

1.32

21

1.31

4

1.45

93

1.34

51

1.49

3

1.32

98

1.55

59

1.54

3

1.33

91

1.43

52

1.49

3

1.43

21

1.31

55

1.43

8

1.32

29

1.33

54

1.54

1

1.32

22

1.48

53

1.58

91

1.43

25

1.35

53

1.33

99

1.39

24

1.58

53

1.39

92

1.48

23

1.49

95

1.53

23

1.58

 ال نغ ال ي ن للمقنيس.عد تولنل دقمات اقنفيس فلفك المخفيطمة تا فتخماج القففة التمننبيف لكفل دقفمة افن

دقمات المقنيس ,تإيجيد اعيال االرتبيط نن دره كل دقمة تالدره الكلن للمقنفيس ,اتضفح ان
همنفع الفقفمات تت فأل يل فدق تالتمننفب ,ت فعلك أصفبح المقنفيس

فنغت ال ي نف يشفتمل علففى

( )53دقمة.الوق ()5
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الخ ي ص السنكفاتمي للمقنيس:
ضففعل اهل ف ا
إن الخ ففي ص السففنكفاتمي للمقنففيس تعففد اهشففماً لففدات ي د ف انففيس اففي ت ا

تيمكففن عففد ال ففدق تالثبففيت أ ف خيصففنتنن اففن الخ ففي ص القني ففن للمقففيينا ال فسففن تيهكففد
المخت فن د القنيس ال فس ضمترة التأكد ا ي.
(عالم)9183:211 ,

أتالً :صدق المقنيس .Validity of Scale
تاففن أهففل التأكففد اففن صففدق المقنففيس الوففيل  ,دقففد ا ففتخدم البياث فين أشفففاع ال ففدق

اأتن ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف :
 -9ال دق الم طق (:)Logical Validity

تاد ت ذلك ان خالل توديد اف فم لفك المخيطمة  ,تتوديد اكفشيت تالفوفص

الم طق الم ظ للمفااأل تتقديم ادى تمثل ي للخيصفن التف أعفدت لقني ف ي (ا افيم،9111 ،

 )923فا أكين ذلك يل سب للبياثنن ع د صنيغ المفااأل ،أم للموكمنن ع د اتخيذ القمار
على ادى صدق المفاأل د اني

ادى اكفشيت المقنيس المعد ل عا الغمض.

 -2ال دق الظي ما .Face Validity
يعففد ال ففدق اففن العفااففل اا ي ففن تالت ف ي بغ ف علففى تاضففع االختبففير أت اسففتخدا

التأكد ا  ,تصدق المقنيس ف ادرت على انيس اي تضفع افن أهلف (داتد تآخفمتن:9111 ,

 )998تان خالل فعا ال فدق توقفق البياثفين افن اضفمفن دقفمات المقنفيس تكيشفل خيلنف افن
الغمفففض تذات اف فان ف تافضفففعن هنففدة عففد عففمض دقمات ف البيلغ ف ( )53علففى اجمفع ف اففن
الموكمنن تالخبما المتخ

نن د العلفم التم في تال فسن

دا االاظفيت

تأرا ف الوفق

( )2عففن الفقفمات المكفشف للمقنففيس تاففدى صففالانت ي لقنففيس اتغنففم ففلفك المخففيطمة  ,ت ففعلك
توقق ال دق الظي ما.
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آب
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 -5صدق الب ي .Constract Validity
ايم البياثين إيجيد اعيال االرتبيط طميق نم ففن ( )Personفنن درهفيت عن ف افن
الكلنف  ,تتمففل ا شففيرة اى ذلففك دف

الطلبف علففى كففل دقففمة اففن دقفمات المقنففيس تدرهففيت

ففعا

الف ل.
ثبيت المقنيس
الثبيت ف دا المقنيس د القنيس أت المالاظ تعدم ت ياض اع شفس تاتسفيا دنمفي

يبتدشي ان اعلفايت عن لفك الفمد (أ ف اطا ت ند عثمفين ,)39 :9183 ,تلتوقنفق ذلفك

ايم البياث تطبنق دقمات االختبير البيلغف ( )53دقفمة علفى عن ف لغفل ( )41طيلبفي تطيلبف  ,تف
اختنير

طميق عشفا ن ان طلب كلن ا دارة تاالات يد ( )21طيلبي تطيلب لألاسفيم ا شسفيشن

ت ( )21طيلبي تطيلب ان كلن التم ن لألاسيم العلمن  ,افزعنن على تدق الج ا تالتخ ص كمي
ف ابنن د هدتل ()8
هدتل ()8
يبنن عن الثبيت لمقنيس لفك المخيطمة
الج ا

الكلن

التخ ص

ا دارة تاالات يد

إشسيش

91

التم ن

علم

91

91

21

21

المجمفع

المجمفع

ذكفر

إشيث
91

21
21
41

تاد ا تخمج الثبيت يلطما ق االتن -:
أ -إعيدة االختبير )(Test Retest
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افيم البياثفين ي فتخماج اعيافل الثبفيت فعه الطميقف عفد إعفيدة تطبنفق االختبفير علفى

العن شفس ي عد امتر ( )93يفاي ت ي فتخدام اعيدلف نم ففن فنن درهفيت االختبفير دف التطبنفق
ااتل
تدرهففيت االختبففير د ف التطبنففق الثففيش تكففين اعياففل الثبففيت( )1.83ت ففعا يعففد اهشففما
هندا للثبيت( .هي م تكيظ )295:9181:
ب -طميق الفيكمتشبيخ:
تالهل ا تخماج الثبيت للمقنيس عه الطميق  ,طبقل على عن الثبيت البيلغف ()41

طيلبي تطيلب ث ا تخدال اعيدل الفيكمتشبيخ تافد لفغ اعيافل الثبفيت لمقنفيس فلفك المخفيطمة

( )% 85ت ففعا اهشففم علففى أن ثبففيت المقنففيس هنففد ا ففت يداً إلففى الدرا ففيت السففي ق  ,دكلمففي
ارتفعل انم الثبيت كلمي كين أدضل  ,ت عد كل عه ا هما ات تان خالل تمننب دقمات اقنيس
لفك المخيطمة تا تخماج اعيال ثبيت اصبح المقنيس

اا ي ن للبوث إذ تكفن ان ( )53افافي الوق ()5

فرت ال ي ن هي باً للتطبنق على العن

التطبنق ال ي :
عد ان ا تكمل البياثين ا هما ات الالزا لب ي اقنيس فلفك المخفيطمة الوفق ()5

دقد اياي تطبنق المقنيس على عن البوث اا ي ن تالبيلغ ( )241طيلبيً تطيلب  ,تاد ااتفدت
ادة التطبنق ان ( )2192 /5 /3لغيي ( )2192 /4 /9تافيم البياثفين تفميفغ االهي فيت دف

ا ففتميرات خيصف اعففدت ل ففعا الغففمض تا ففتبعدت اال ففتميرات التف ت ق ف ي ا هي ف عففن عففل

الفقمات.
الف ي ل االا ي ن :
 -9اعياففل ارتبففيط نم فففن يجففيد ثبففيت ااداتففنن تاسففيب اعففياالت االرتبففيط ففنن اتغن فمات
البوث.

 -2االختبففير التففي لعن ف تااففدة لتوديففد اسففتفى كففل اتغنففم اففن اتغنفمات البوففث لففدى إدففماد
العن .
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 -5االختبففير التففي لعن تففنن اسففتقلتنن لوسففيب القفففة التمنبي ف  ,تكففعلك للكشففأل عففن دالل ف
الفمق نن الج سنن.
تا ففد تف ف ا ففتعميل ففعه الف ففي ل ا ا ففي ن يال ففتعيش يلوقنبف ف ا ا ففي ن للعل فففم
االهتميعن )(spss

الفصل الرابع
عرض النتائج ومناقشتها
نت عمض ال تي ج تا ياشت ي تبعيً ا داف البوث تاتغنمات تعلى ال وف اأت -:

 -9ال دف ااتل يما الى التعمف على استفى لفك المخيطمة لفدى طلبف الجياعف  ,تلغفمض
توقنففق ففعا ال ففدف تف اعيلجف البنيشففيت إا ففي نيً ي ففتخدام االختبففير التففي لعن ف تااففدة  ,اففيم
البياث فين تطبنففق اقن فيس ففلفك المخففيطمة علففى عن ف البوففث ,تاففد اظ ففمت ال تففي ج ي ففتخدام
المتف ففد الوس ففي البففيلغ ( )918.11درهف فيت ت ففيشوماف اعنففيرا اق ففداره ( )92.35تع ففد
اقيرش ف ف المتف ف ففد الوسف ففي

يلمتف ف ففد ال ظف ففما البف ففيلغ ( *)999تب ففنن ان المتف ف ففد الوسف ففي

لدرهيت العن أال ان المتف د ال ظما  ,تع د تطبنق االختبير التي ( )T. testلعن تاافدة,

أظ ففمت ال تففي ج عففدم تهفففد دففمق دال إا ففي نيً ففنن المتف ففطنن ,تان القنم ف التي ن ف الموسففف
تسففيتا ( )9.81ت ف أاففل اففن القنم ف التي ن ف الجدتلن ف البيلغ ف ( )9.13ع ففد اسففتفى دالل ف

( )1.13ت دره امي ( )251تهدتل ( )1يفضح ذلك.
الجدتل ()1

شتي ج االختبير التي لدالل الفمق نن المتف د المتوقق تالمتف د ال ظما لسلفك المخيطمة
المتغنم
لفك

المخيطمة

المتف د
المتوقق

918.11

االشوماف المتف د
المعنيرا

ال ظما

92.35

999

القنم التي ن
الموسف
9.81

استفى

الجدتلن

الدالل 1.13

9.131

غنم دال
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* ت إ تخماج المتف د ال ظما للمقنيس  ,تذلك عن طميق همع أتزان دا ل المقنيس الخمس
تاسمل على عدد ي ,ث ضمب ال تي ج د عدد الفقمات تتسيتا
3+4+5+2+9
= ف ف ف ف ف ف ف × 999 = 53
3
تلمففي كيشففل ال تنجف ف المعمتض ف دف ف الجففدتل أعففاله تش ففنم الففى ع ففدم تهفففد د ففمق دال
إا في نيً تأن الففمق ل فيلح المتف فد ال ظفما ,علنف يمكفن القففل فأن اسفتفى فلفك المخففيطمة
ف تاطئ.

لدى أدماد العن

تيمكففن تفسففنم ففعة ال تنج ف علففى ان ففلفك المخففيطمة يمكففن ان يوففدث علففى ا ففيس

تبففيدل اففن خففالل االاظ ف
لفك

يستطنعفن ت ظن

ففلفك االخففمين تشتي ج ف علففى الشففخص المالا ف  ,تان االشففخيص

الى اد كبنم عن طميق ت فر ال ميذج الت اد يفلدتش ي

يشفس ,

اذ تلعا عفاال الت شفئ اا فمي تاالهتميعنف دتراً كبنفماً دف ضفبد تتفهنف السفلفكنيت

لففدى الطلبف تا ففي ففلفك المخففيطمة تاففد اتفقففل شتنجف ففعه الدرا ف اففع درا ف علف ()9113

تدرا ف ف ف ف اامف ف ف ففد()9113تدرا ف ف ف ف ف ف ف ففيدلفك( )9184تدرا ف ف ف ف كف ف ف ففف لم ()9183تدرا ف ف ف ف
اد نما()2119

 -2ال دف الثيش يما الى التعمف على استفى لفك المخيطمة تبعيً لمتغنما الج ا (ذكففر
– إشيث) تالتخ ص (علم – إشسيش )

ان ففث تف ف اعيلجف ف البنيش ففيت إا ففي نيً ي ففتعميل االختب ففير الت ففي ( )t. testلعن ت ففنن
استقلتنن دأظ مت ال تي ج اأت -:
أ -استفى لفك المخيطمة تبعيً لمتغنم الج ا (ذكفر – إشيث).
أشيرت شتي ج المعيلج ا ا ي ن للبنيشيت الى تهففد دفمق دال إا في نيً فنن الفعكفر
تا شففيث د ف ففلفك المخففيطمة ,تل ففيلح الففعكفر اففن أدففماد العن ف  ,ونففث لففغ اتف ففد درهففيت

العكفر د

لفك المخيطمة ( )994.24دره يشوماف اعنيرا ادره ( ,)99.31د انن لغ

اتف ففد دره ففيت ا ش ففيث دف ف
421
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( ,)99.43إذ كيشل القنم التي ن الموسفف ( )3.41ت ف اعلفى افن القنمف الجدتلنف البيلغف
( )9,13ع د استفى دالل ( )1,13تدره امي ()258تالجدتل ()91يفضح ذلك.

429

لفك المخيطمة لدى طلب الجياع

أ .م .د .امند يل خلأل

غبتان راضين صيلح عبيد

هدتل ()91
يبنن شتي ج االختبير التي لدالل الفمق د استفى لفك المخيطمة تبعيً لمتغنم الج ا
(ذكفر – إشيث)
اتف د

االشوماف

الج ا

العدد

ذكفر

921

99.31 994.24

إشيث

921

99.43 915.35

الدرهيت

المعنيرا

القنم التي ن
الموسف
3.41

استفى الدالل

الجدتلن

1.13

9.13

دال إا ي نيً

تاففن خففالل ال تففي ج المبن ف دف الجففدتل أعففاله يمكففن التفصففل إلففى أن الففعكفر يتففافففن

على ا شيث د دره

لفك المخيطمة ,تيمى البياثين أن العكفر لدي

أعلففى اففن ا شففيث دضففال عففن التفيعففل تاالت ففيل االهتمففيع ع ففد

اكيش شفسن اهتميعن

فففا أداخففل الجياع ف أم

خيره ي أكثم ان ا شيث ,تيتعل العكفر اكثم ان االشيث ان خالل المالاظ عن طميق ال مفذج

االكثم هيذ ن  ,تاد اتفقل عه ال تنج اع درا

عل ( )9113تدرا

ب -استفى لفك المخيطمة تبعيً لمتغنم التخ ص (علم – إشسيش ).

لنمين(.)9113

أشيرت شتي ج المعيلج ا ا ي ن إلى أن ال دفمق دال إا في نيً دف

فلفك المخفيطمة

نن الطلب د التخ ص العلم تالطلب د التخ فص ا شسفيش  ,إذ لفغ اتف فد درهفيت طلبف

التخ ص العلم د

لفك المخيطمة ( )918.94درهيت ت يشوماف اعنيرا ادره ()95.34

د ف اففنن لففغ اتف ففد درهففيت طلب ف التخ ففص ا شسففيش د ف

درهيت ت يشوماف اعنيرا ادره ( )99.31درهيت.
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تع ففد ا ففتخدام االختبففير التففي لعن تففنن اسففتقلتنن أظ ففمت ال تنج ف أن القنم ف التي ن ف

اال ان القنم التي ن الجدتلن تالبيلغ (,)9.13

الموسف تالبيلغ ( )1.381ان الدره

ع د استفى دالل (, )1,13تدره امي ( )258امي يشفم الفى عفدم تهففد دفمق دال اا في ني
كمي د هدتل ( )99العا يفضح ذلك.
هدتل ()99

يبنن شتي ج االختبير التي لدالل الفمق د استفى لفك المخيطمة تبعيً لمتغنم التخ ص
(علم – إشسيش )

التخ ص العدد

اتف د

االشوماف

الدرهيت

المعنيرا

علم

918.94 921

95.34

إشسيش

911.85 921

99.31

القنم التي ن
الموسف
1.381

الجدتلن
9.13

استفى الدالل
ع د 1.13
غنم دال
إا ي نيً

ان خالل ال تفي ج المبن ف دف الجفدتل أعفاله ,تبفنن أن ال دفمق دال إا في نيً لمسفتفى

لفك المخيطمة تبعيً لمتغنم التخ فص (علمف  -إشسفيش ) تيعفبى ذلفك الفى ان فلفك المخفيطمة

ي فمتبد كثنففم اففن المتغن فمات ال فسففن تاالهتميعن ف الت ف تسففيعد الشففبيب علففى توقنففق ا ففداد
تطمفايت

الن هال الطلب

د اماال عممي اتقير د توقنق ا داد  ,تطمفايت

د

هفاشا الونية المختلف  ,تاالدكير المكتسب افن خفالل الفتعل يلمالاظف التف يمكفن ان تعمفل
كمثنففمات داخلن ف شففبن

ففيلمثنمات الخيرهن ف الت ف يقففدا ي ال مفففذج د ف التخ ففص (العلم ف -

االشسيش )
ان شتي ج عه الدرا تتفق اع شتي ج درا
ا ففن خ ففالل ا ففي تق ففدم ذك ففمه دف ف

عل ( )9113تدرا

يدلفك()9184

ففعه الدرا ف ف دق ففد تفص ففل البياثف فين إل ففى هملف ف ا ففن

اال ت تيهيت تالتفصنيت تالمقتمايت شفرد ي دنمي يأت :
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أتالً -:اال ت تيهيت Conclusions
 -9أن طلب هياع تكميل لدي
 -2العكفر أعلى دره د

لفك اخيطمة شكل شسب

لفك المخيطمة ان ا شيث

 -5ال يفهف د تففأثنم للتخ ففص دف
ذات دالل إا ي ن .

ففلفك اخففيطمة لففدى طلبف الجياعف  ,إذ كيشففل العالاف لنسففل

 -4ان شظففيم القففن تالتقيلنففد المفهفففدة دف المجتمففع ال تففبال دعيلف  ,تتشففكل ركنففبة أ ي ففن دف
عملن الت شئ االهتميعن د العي ل  ,ت عا يسيعد الطلب على تجيتز المون تالعقبيت د

المجتمع.

 -3لففنا للظففمتف ال ففعب الما ف الت ف يمففم ففي البلففد دتر ففلب د ف
الطلب .

ففلفك المخففيطمة لففدى

ثيشنيً .التفصنيت Recommendations
 -9ضمترة لفل اشتبيه اال ي تاال فيتعة تالممشفدين التم ففينن تفضفنح المفاافأل تالوفيالت التف

اففن االدضففل ان يقفففم ففي االدففماد علففى الففمغ اففن ااتفا ففي ع ففم المخففيطمة  ,دضففال عففن

تفضنح المفااأل المفهب لتج ا المخيطمة.
 -2ا ففتعميل ففعا المقن ففيس لغ ففمض تودي ففد الطلبف ف للم م ففيت تااعم ففيل التف ف تتطل ففا ع ففم
المخففيطمة تالجففمأة تاالاففدام  ,كففيلقفات المسففلو تاالعففيب المييضففن ت عففل افااففع اتخففيذ

القمار الت توتيج إلى عا ال فع ان السلفك.
 -5ضففمترة عمففل شففدتات ارشففيدي للشففبيب لغففمض التعففمف علففى اثففير المخففيطمة تالسففلفكنيت
الخطمة الت تضم يلفمد تالمجتمع.
ثيلثي :المقتمايت Suggestions
 -9اهما درا

اميثل د الجياعيت العماان االخمى.

 -2اهما درا

اميثل على شما ح اهتميعن اخمى.
424

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية ()2192

 -5إهما درا

اميثل

المجلد ()91
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يجفيد عالاف اتغنفمات أخفمى ,اثفل( عل فميت الشخ فن  ,ا فداع,

التقبل االهتميع  ,السلفك ا هماا  ,ابفل العات) امتبط سلفك المخيطمة.

المصادر
الم يدر العم ن
 .9ا ن ا ظفر :لسين العمب ,القي مة ,دار المعيرف ,المجلد 2
 .2ا ف هيدت ,اومد صيلح .)2111( ,عل ال فا التم فا ,دار المسنمة ,عمين ,ااردن.
 .5أ ف اطا ,دهاد ,عثمين ند أامد :)9183( ,التقفي ال فس  ,دار الفكم ,ااردن.
 .4ا ففف عففالم ,رهففي اومفففد" :)9181( ,اففدخل الففى اف ج البوففث التم فففا" ,ط ,9اكتففا
الفالح لل شم تالتفزيع ,الكفيل

 .3أامفد ,انفدر ا فدا :)9113( ,ففلفك المخفيطمة تعالاتف ففبعل المتغنفمات لفدى طلبف
الجياع ( ,ر يل ايهستنم غنم ا شفرة) ,كلن التم ن  ,الجياع المست مي .

 .3االايم ,ا طفى اومد .)9111( .التقفي تالقنيس ,هياع غداد ,دار الوكم للطبيع
 .3مكيت ,عل راهح (,ب.ت) شظمي يشدترا د التعل االهتميع  (,اس عل ال فا,
هياع أم القمى ,طيلب بمشياج الدكتفراه

 .8هي م  ,هي م عبد الومند تاامد خنما كيظ  .)9181( .ا ي ج البوث د التم ن تعل
ال فا :دار ال ض العم ن  ,القي مة.
 .1هففي م  ,عبففد الومنففد هففي م .)9113( .ففنكفلفهن الففتعل تشظميففيت التعلففن  .دار ال ض ف
العم ن  ,ا م.

 .91هفاانم,هفان خسمت()2199اثم مشياج ارشيدا اعمد د تعديل لفك المخيطمة لفدى
طيلبففيت الممال ف االعدادي ف ,ر ففيل ايهسففتنم(غنم ا شفففرة)كلن التم ن ف (ا ففن رشففد)هياع
غداد
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 .99داتد ,عبيب ا ي ,تاشفر اسنن عبد المامن .ا ي ج البوث التم فا ,غداد9111,م.
 .92الديما ,عال أ عد ( )2199اال تقالل ا دراك تعالات يالتجيه شوف المخيطمة لدى
ضبيط ا عيف د اطيع غبة ,ر يل ايهستنم,كلن التم ن ,الجياع ا الان – غبة

 .95البغفل ,عميد ( ) 2115شظمييت التعل ,كلن العلففم التم فيف ,هياعف اهتف ,دار الشفمتق
لل شم تالتفزيع

 .94زيدان ,اكمم دتو يفشا()2112د الدي يانيت ال فسن للمقيام كمفي تتبفدى دف العفالج
الجمع ,اطمتا دكتفراه ,كلن االداب هياع الم فرة
 .93السوير ,ختيم (" )2112االتجيه شوف المخيطمة ت عالات بعل المتغنمات ال فسفن
تالديمفغمادنف لفدى شفبيب االشتفيضف دف اويدظفيت غفبة"  ,ر فيل ايهسفتنم كلنف
التم ن ,الجياع ا الان غبة

 .93ففلنمين ,ا ففطفى افنظف  :)9113( ,ففلفك المخففيطمة تعالاتف ففبعل المتغنفمات لففدى
طففالب الجياعف  ,د .أشفففر اومففد الشففمايتا ,اا ففيلنا المعمدنف دف علف الف فا المعمدف

( وفث تدرا يت) ,اكتب ااشجلف الم مي  ,القي مة ,ا م
 .93فمن  ,ن لمبفيرك ( )2111ا فلفب الدتهميتنف لفدى الطلبف الجفياعننن ,كلنف اأداب
تالعلفم ا شسيشن  ,ر يل ايهستنم,هياع الويج لخضم – يت – الجم فري الجبا مي

 .98شلتب ,داتن :) 9185( ,شظميفيت الشخ فن  ,تمهمف اامفد تلف الكم ففل  ,اطبعف هياعف
غداد.

 .91عبفد الومنفد ,اومفد شبنفل (" )9113المخفيطمة ت عفل القفدرات العقلنف المعمدنف
السمع ا دراكن تامتش الغلق " درا

انداشن اجل الدرا يت ال فسفن م3ع 5اسف

عل ال فا كلن اأداب هياع الم فرة.
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 .21العبنففدا ,اظ ففم عبففد الكففمي ( )9111اثففم تعلف عففل الم ففيرات االهتميعنف دف خفففل
السففلفك العففدتاش لففدى طففالب لممال ف المتف ففط  ,اطمتا ف دكتفففراه(غنم ا شفففرة) كلن ف

التم ن (ا ن ال نث )هياع غداد

 .29العدل ,عيدل اومد ( )2111تولنل المسير للعالا نن اكفشيت القدرة علفى افل
المشفكالت االهتميعنف تكفل افن دعيلنف الفعات تاالتجفيه شوفف المخفيطمة .اجلف كلنف
التم ن  .ع ()23
 .22عففالم ,صففالح الففدين اومفففد ( )9183تطفففرات اعيصففمة د ف القنففيس ال فس ف تالتم فففا,
اطي ع القبا التجيري  ,الكفيل.

 .25عل ,علفم اومد تاامد ,عدشين عبد العبيب ()2111المجيزدف يتخفيذ القفمار لفدى طلبف
هياع تكميل درا

اقيرش ,اجل االشسيشنيت لجياع تكميل العدد ( )5المجلد()3

 .24عل  ,عبد المان عبد ال فياا :)9113( ,المجيزدف دف اتخفيذ القفمار تعالات في فبعل
المتغنمات لطلب الجياع  ,كلن التم ن ا ن رشد ,هياع غداد.
 .23العنداش  ,عبد الكمي غيل اوسن .)2119( .ا لتبام الخلق لطلب الممال ا عداديف
تعالات بعل المتغنمات .ر يل ايهستنم غنم ا شفرة ,كلن التم ن  ,هياع الب مة

 .23دميم ,ديطم الم  :)9181( ,درا

لمفضع الضبد تالمخيطمة تاالعتميد -اال تقالل

عففن المجففيل د ف ا ف يا ي د ف اتخففيذ القففمار لففدى طففالب المففمالتنن الثيشفي ف تالجياعن ف
يلم ني ,اطمتا دكتفراه غنم ا شفرة ,كلن التم ن  ,هياع الم ني.

 .23الل نب ,زكميي عبد اامد()2113العدا ن تعالات ي ي يلنا الت شئ االهتميعن لدى طلب
الممال االعدادي ,ر يل ايهستنم(غنم ا شفرة) ,كلن التم ن ,هياع تكميل

 .28المشففلا ,دففمات اسففنن :)2113( ,ففلفك المخففيطمة تعالات ف ففدادع ا شجففيز الدرا ف

لففدى طففالب الممال ف ا عدادي ف ( ,ر ففيل ايهسففتنم غنففم ا شفففرة) ,كلن ف التم ن ف  ,الجياع ف

المست مي .
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 المخيطمة لدى العيطلنن عن العمل تعالات ي تدانم:)2191( ,  انث عبد الكيظ,  يش.21
 الجياع المست مي,  كلن التم ن,) (ر يل ايهستنم غنم ا شفرة,العات

2ج. )(القنفيدة تالج ديف دف ا فالم الطبعف ااتلفى. 9183 ) اومد السند, الفكنل.51
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Abstract
Different individuals with each other in managing their life
situations,
whether
Maitalq
aspects
of
financial
or
Moral, educational, health, and thus vary the degree of orientation
and they will make a risk-taking behavior and that awareness of
individuals affected by many environmental factors, attitudinal,
Valmkhatrh does not stem only from the strong character does not
know fear, dangers has high efficiency in his thinking and public
sectors, or can identify the complex situations that need to take
difficult decisions, and has a willingness to take risk-taking
behavior, as opposed to who is suffering from uncertainty in the
effectiveness of the same, although the university students in need
of attention and psychological care and that the privacy of
Mrahlthm age and the nature of their work and academic
environment of college. Therefore, there is a need to study the task
of a behavior risk variables, and other other variables.
The goal of current research to:
1. identify the level of risk-taking behavior among the students of
the university.
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2. Identify the level of risk-taking behavior among the students of
the university according to the variables sex, specialty,
In order to achieve the objectives of the research the researchers
built a measure risk-taking behavior, which are from (37),
paragraph Besorth primary, has been achieved researcher of
truth virtual scale by submitting it to a group of arbitrators and
experts, and retrieved the strength of discriminatory use of test
Altaúa (t-test) for two independent samples, as well as extract
the correlation coefficient between the degree of each paragraph
with the total score, and thus became the standard in its final
form includes (37), paragraph, and by the scale factor stability
in a re-test reliability coefficient reached (0.86)
This is a good laboratory, because the value of reliability
coefficient reliable in psychometric assessment should preferably be
more than (0.70)
The researchers apply the tool: risk-taking behavior: a sample
of students from the faculties of the University of Tikrit, and
scientific departments and human reality (120) student and (120)
students, after collecting and processing information using the
statistical test Altaúa for one sample, and the Pearson correlation
coefficient, the research found results the following:
The students of the University of Tikrit have a relatively risktaking behavior. The average scores (108.99), compared to the
average of the theoretical (111).
-

Males higher than females in the degree of risk-taking behavior.

-

Does not have a statistically significant difference between the
scientific departments and sections in the degree of human risktaking behavior.
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