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 اإلهداء

 اإلهداء
 

 انعهى ودب انطًىح سوح يفّ بث انزي إىل

 بٍتنا أيري وسٍبقى صال ويا كاٌ انزي إىل

 إنٍه داجت يف بأَين حلظت كم يف اشعش ونكنين فاسقين بأَه حلظت يف اشعش مل انزي إىل

 "ٌىسف أبى محذ وايف" شهٍذا اهلل عنذ ادتسبه انزي اننقٍت أخً سوح إىل

 يل املساعذة تقذٌى يف يم وال كم يا انزي احلبٍب "أبً "إىل

 "أيً" قهيب ويهجت عٍين َىس فهً وجىدي سبب كاَت يٍ إىل

 " ٌىسف أبى حمًذ ساملت" احلنىَت عًيت يشاعشي ششٌكت إىل

 , دعاء أو , سعذ أو (وإخىتً " صكشٌا , حيٍى , حمًذ , أدهى إخىاًَ " وسنذي فقشيان يعًىد إىل

 ) دعاء ,هناء , ابشٌٍص

 " األغا عاطف " انذكتىس انفاضم أستاري إىل

 " َصش أبى يىسى َائم " انبطم األسري عًً ابٍ إىل

 .) يشح , يشوة , إسالو ,سشا ,أسايت , شادي " اوأبنائهً " شادي أبى " وعًً " شادي أو " عًيت إىل

 (خهٍم أو(قذٌخ خهىد املخهصت صذٌقيت إىل

 انثغىس عهى شابطنامل انىطٍ محاة إىل

 وانىطٍ اهلل سبٍم يف استقت انيت األسواح مجٍع إىل

 جاَيب إىل وقفٍ انالتً صذٌقاتً  إىل

 خمهص يسهى كم إىل
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 الذكرىوالتقدور

 الشكر والتقدير 
بحكمتو وخمؽ  األشياء, الواضح برىانو , قدر  إحسانو ؿالعظيـ سمطانو , الجزي الحمد هلل

مو المتواترة ومننو الوافرة والصالة والسالـ عمى النبي الخمؽ بقدرتو , احمده عمى ما اسبغ مف نع
أبيف العبارات وأوضحيا. أظير و اهلل بأحسف المغات وأفصحيا  أرسمو"محمد بف عبد اهلل "  األمي

 نور فضميا عمى لسانو وخصو بيا دوف سائر المرسميف صمى اهلل عميو وعمى صحبو أجمعيف .

  -أما بعد:
 (.7) آية, إبراىيـسورة  ]َلئِْن َشَكْرُتْم ََلَِزيَدىَُّكْم[رة أتذكر قولو تعالى الشؾ في ىذه المحظات األخي

ىذه  إنجازالذي وفقني في  رالعمي القدي إلىأتقدـ بالشكر الجزيؿ  اآليةمف منطمؽ ىذه 
الرسالة ولما حباني بو مف نعمة العيش في مناخ عممي جمعني بأساتذة أجالء تتممذت عمى أيدييـ 

 ي قبسا مف العمـ والمعرفة .فأتاحوا ل
شريؾ دربي في رحمة العمر ذلؾ الرجؿ الذي ساندني قمبا وقالبا  إلىبالشكر الجزيؿ  أتقدـ

نصر "كما وأتقدـ بخالص الشكر والعرفاف  أبووغمرني بالسعادة والحناف زوجي " حمادة موسى 
 اإلشراؼعمي بقبوؿ  بالجميؿ واالحتراـ والتقدير لمف غمرني بالفضؿ واختصني بالنصح وتفضؿ

 . األغاعمى رسالة الماجستير أستاذي ومعممي الفاضؿ الدكتور/ عاطؼ عثماف 
 لما "ءأبو البرا" جامع أبو عمار/ األخ إلى الجزيؿ بالشكر أتقدـ أف يدعوني العرفاف وواجب

 زيؿالج بالشكر أتقدـ أف أيضاً  يدعونني العرفاف وواجب  البحث ىذا إلتماـ مساعدة مف يل قدمو
 أبو نظمي "الدكتور "الشاعر درداح "الدكتور" الطيراوي جميؿ"الدكتور األجالء أساتذتي إلى

  "دقة أبو سناء" الدكتورة "السحار ختاـ " الدكتورة  "صادؽ محمد "الدكتور  "مصطفى

ىذا الصرح العممي العظيـ الذي منحني فرصة البحث  اإلسالميةالجامعة  إلى وأتقدـ
 العممي.

 لمساعدتيـ لي . اإلسالميةجميع العامميف في المكتبة المركزية بالجامعة  إلى قدـأتوكما 
خوانييفوتني أف أتقدـ بخالص تقديري إلى وأبى وأمي وعمتي سالمة  وال وأخواتي  وا 

أو النصيحة أو  سواء بالكممةوزميالتي وأخيرًا أشكر كؿ مف قدـ لي يد العوف في ىذا البحث 
 يعًا خير الجزاء.مجالتشجيع جزاىـ اهلل 
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 ملخصىالدرادة

 ممخص الدراسة
التعرؼ عمى مستوى االتجاه نحو المخاطرة والثقة بالنفس لدى المرابطيف  إلىىدفت الدراسة 

والتعرؼ عمى أكثر أساليب مواجية الضغوط انتشارا والكشؼ عف العالقة بيف االتجاه نحو 
 ف جية أخرى .المخاطرة والثقة بالنفس مف جية والمخاطرة وأساليب مواجية الضغوط م

 ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي.

ولـ يكف مجتمع الدراسة واضح المعالـ مف حيث العدد وذلؾ لدواعي امنية واختارت الباحثة 
مقاييس مقياس االتجاه  3مرابطا كعينة فعمية ليذه الدراسة وكانت أدوات الدراسة عبارة عف  115

اعداد الباحثة , ومقياس الثقة بالنفس وىو ايضا مف اعداد الباحثة , نحو المخاطرة وىو مف 
ومقياس أساليب مواجية الضغوط لألستاذ)أشرؼ القانوع( مع ادخاؿ بعض التعديالت عميو مف قبؿ 

 الباحثة.
 -وبعد التطبيؽ اظيرت النتائج ما يمي :

لعينة مف المرابطيف في أظيرت نتائج الدراسة أف مستوى االتجاه نحو المخاطرة لدى أفراد ا .1
 %, وىو معدؿ مرتفع.79.96محافظة خانيونس 

أظيرت نتائج الدراسة أف مستوى الثقة بالنفس لدى أفراد العينة مف المرابطيف في محافظة  .2
 %, وىو معدؿ مرتفع.83.92خانيونس 

أظيرت نتائج الدراسة أف مستوى أساليب مواجية الضغوط لدى أفرد عينة الدراسة مف  .3
 %.73.79طيف في محافظة خانيونس المراب

أظيرت النتائج أف أكثر أساليب مواجية الضغوط استخدامًا وشيوعًا لدى أفراد العينة مف  .4
المرابطيف في محافظة خانيونس أسموب ممارسة التديف, يميو أسموب حؿ المشكالت يميو 

 أسموب إعادة البناء المعرفي.

عينة الدراسة مف المرابطيف في محافظة كانت أقؿ أساليب مواجية الضغوط لدى أفراد  .5
 خانيونس أسموب العدواف ولـو الذات, وقبمو أسموب وسائؿ الدفاع.

 -وكانت أىـ التوصيات مآ يمي :

 ضرورة العمؿ مف قبؿ وزارة الداخمية واالمف الوطني  عمى االرتقاء بيذه الفئة. .1
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 ملخصىالدرادة

والدولية عمى ما تقوـ بو والمؤسسات المحمية  اإلعالـضرورة تسميط الضوء مف قبؿ وسائؿ  .2
ىذه الفئة  مف أعماؿ حيث تعمؿ عمى حماية الوطف والمواطف وىو حؽ كفمتو كافة الكتب 

 السماوية والقوانيف الدولية.

 ضرورة االىتماـ بيذه الفئة وتقديـ كؿ ما تحتاجو مف دعـ مادي ومعنوي . .3
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 ملخصىالدرادةىباللغةىاإلنجلوزوة

 ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية

 

Study Abstract 

 

The study aims to identify the level of the trend towards risk and self-confidence of the 

Murabetin, identifying the move prevalent confrontation methods and the relationship 

between the trend towards risk and self-confidence on the one hand and pressure 

confrontation methods on the other hand . 

To achieve the study objectives the researcher used the descriptive approach.  

The study population was not clearly defined in terms of the number for security 

reasons. The researcher selected 115 Murabet as an actual sample for the study. The 

study tools consisted of 3 measures . Measure of the trend towards risk which was 

prepared by the researcher, measure of self-confidence which was also prepared by the 

researcher and measure of pressure confrontation methods for professor ( Asharf Al 

Qanou ) with introduction of some a amendments to it by the researcher.  

After application the results showed the following : 

1- The study results showed that the trend towards risk level of the sample 

members of Murabetin in the Governorate of Khanyunis Governorate was 

79,96% which was a high level.  

2- The study results showed that self-confidence level of the sample members of 

the Murabetin in the Governorate of Khanyunis was 83,92% which was a high 

level. 

3- The results of the study showed that the pressure confrontation methods of the 

study sample of the Murabetin in the Governorate of Khanyunis was 73,79% . 

4- The results showed that the most prevalent pressure confrontation methods used 

by the sample members of the Murabetin in the Governorate of Khanyunis was 

the style of practicing religiosity followed by problem solving styles followed by 

the style of the cognitive reconstruction .  

5- The less tactics of facing pressures used by the sample members of the 

Murabetin in the Governorate of Khanyunis were the style of aggression and 

self-blame proceeded by the means of defense style.  

The most important recommendations were: 
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 ملخصىالدرادةىباللغةىاإلنجلوزوة

1- The Ministry of Interior and National Security should work to upgrade this 

group.  

2- The need to shed light by the mass media, local and international organizations 

on the works carried out by this group as they work to protect the country and 

the citizen, a right which is guaranteed by all heavenly books and international 

laws.  

3- The need to pay attention to this group and provide them with all the material 

and moral support they need .  
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 فكرسىالمحتووات

 فيرس المحتويات
 

 

م قر  الموضوع
 فحةصال

 ب  اإلىداء
 ج  الشكر والتقدير
 د  ممخص الدراسة

 و  ممخص الدراسة بالمغة اإلنجميزية
 ح  فيرس المحتويات

 ؿ  قائمة الجداوؿ
 س  قائمة األشكاؿ
 ع  قائمة المالحؽ

 1 الفصل األول خلفية الدراسة
 2 مقدمة
 6 مة الدراسةمشك

 6 فرضيات الدراسة
 9 ةأىمية الدراس

 9 أىداؼ الدراسة
 10 حدود الدراسة

 10 مصطمحات الدراسة
 12 الفصل الثاني اإلطـــار النظـري

 13 المتغير األول: االتجاه نحو المخاطرة
 13 تمييد

 13 تعريفات االتجاه
 14 االتجاه وعالقتو ببعض المفاىيـ

 15 مكونات االتجاه
 16 خصائص االتجاه
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 فكرسىالمحتووات

م قر  الموضوع
 فحةصال

 17 وظائؼ االتجاه
 18 أىمية االتجاىات

 19 طرؽ تعديؿ االتجاىات
 19 طرؽ قياس االتجاىات

 21 ثانيًا/ االتجاه نحو المخاطرة
 21 المخاطرة

 21 تعريؼ المخاطرة اصطالحا
 23 المخاطرة والجنس البشرى

 24 الخصائص النفسية المميزة لممخاطرة
 25 العوامؿ المؤثرة في المخاطرة

 26 المخاطرة وعالقتيا ببعض المتغيرات
 28 المخاطرة والخصائص الحيوية واالجتماعية

 29 المخاطرة كإحدى األساليب المعرفية
 31 العوامؿ المعرفية وغير المعرفية لممخاطرة

 32 محكات الحكـ عمى المخاطرة
 33 مكونات المخاطرة
 33 إلقداـ عمى المخاطرةالثقة بالنفس وا

 34 قياس أسموب المخاطرة
 35 ةالنظريات المفسرة لممخاطر 

 37 المتغير الثاني: الثقة بالنفس
 37 تمييد

 37 تعريؼ الثقة بالنفس
 40 أىمية الثقة بالنفس

 41 خصائص ذوي الثقة بالنفس
 42 بواعث الثقة بالنفس
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 فكرسىالمحتووات

م قر  الموضوع
 فحةصال

 43 العوامؿ المؤثرة عمى الثقة بالنفس
 44 ونات الثقة بالنفسمك

 44 أنواع الثقة بالنفس
 45 مقومات الثقة بالنفس

 47 الفكر وتأثيره عمى الثقة بالنفس
 48 الفرؽ بيف الثقة بالنفس والغرور

 48 أسباب ضعؼ الثقة بالنفس
 49 طرؽ لتنمية الثقة بالنفس

 51 اإليماءات التي توحي بالثقة بالنفس
 51 نتائج عدـ الثقة بالنفس

 52 الثقة بالنفس في مواجية األعداء
 53 المتغير الثالث: أساليب مواجية الضغوط 

 53 تعريؼ الضغط النفسي
 54 أسباب الضغط النفسي

 55 مصادر الضغوط النفسية
 56 أنواع الضغوط النفسية

 56 مراحؿ الضغوط
 57 النظريات المفسرة لمضغوط

 60 ية الضغوطأساليب مواج
 60 تمييد

 60 تعريؼ أساليب مواجية الضغوط
 62 خطوات التعامؿ مع الضغوط

 62 تصنيفات أساليب مواجية الضغوط
 72 الرباط في سبيؿ اهلل

 74 التعقيب عمى اإلطار النظري
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 فكرسىالمحتووات

م قر  الموضوع
 فحةصال

 78 الفصل الثالث الدراسات السابقة
 79 أواًل: الدراسات التي تناولت المخاطرة

 83 اسات التي تناولت الثقة بالنفسثانيًا: الدر 
 85 ثالثًا: الدراسات التي تناولت أساليب مواجية الضغوط

 86 رابعًا: التعقيب عمى الدراسات السابقة
 90 الفصل الرابع إجراءات الدراسة

 91 المقدمة
 91 منيج الدراسة
 92 مجتمع الدراسة
 92 عينة الدراسة
 96 أدوات الدراسة

 96 الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة
 112 األساليب اإلحصائية

 114 الفصؿ الخامس النتائج وتفسيراتيا
 115 المقدمة

 115 اختبار التوزيع الطبيعي
 116 ةاإلجابة عمى تساؤالت الدراس

 140 النتائج
 141 التوصيات
 142 المقترحات

 143 قائمة المراجع
 150 قائمة المالحق
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 قائمةىالجداول

 قائمة الجداول
 

 

رقم  الجدول م
 الصفحة

 93 ة الدراسة حسب متغير المنطقةعين (4.1) 
 93 عينة الدراسة حسب متغير االنتماء (4.2) 
 94 عينة الدراسة حسب متغير العمر (4.3) 
 94 عينة الدراسة حسب متغير الحالة االجتماعية (4.4) 
 95 عينة الدراسة حسب متغير عدد أفراد األسرة (4.5) 
 95 عينة الدراسة حسب متغير المؤىؿ العممي (4.6) 

.( بػػػػيف كػػػػؿ فقػػػػرة مػػػػف فقػػػػرات مقيػػػػاس Sigمعامػػػػؿ االرتبػػػػاط وقيمػػػػة ) (4.7) 
 97 االتجاه نحو المخاطرة والدرجة الكمية لفقراتو

 99 (16= لمقياس االتجاه نحو المخاطرة )ف نتائج الصدؽ التمييزي (4.8) 
 100 نتائج ثبات مقياس االتجاه نحو المخاطرة بطريقة التجزئة النصفية (4.9) 

نتػػػػائج ثبػػػػات مقيػػػػاس االتجػػػػاه نحػػػػو المخػػػػاطرة بطريقػػػػة معامػػػػؿ ألفػػػػا  (4.10) 
 100 كرونباخ

.( بيف كؿ فقػرة مػف فقػرات مقيػاس الثقػة Sigمعامؿ االرتباط وقيمة ) (4.11) 
 102 قراتوبالنفس والدرجة الكمية لف

 103 (16نتائج الصدؽ التمييزي لمقياس الثقة بالنفس )ف =  (4.12) 
 104 نتائج ثبات مقياس الثقة بالنفس بطريقة التجزئة النصفية (4.13) 
 104 نتائج ثبات مقياس الثقة بالنفس بطريقة معامؿ ألفا كرونباخ (4.14) 

فقػػػػػػرات مقيػػػػػػاس أسػػػػػػاليب مواجيػػػػػػة الضػػػػػػغوط النفسػػػػػػية لػػػػػػدى أبعػػػػػاد و  (4.15) 
 105 المرابطيف

.( بػػػػيف كػػػػؿ فقػػػػرة مػػػػف فقػػػػرات مقيػػػػاس Sigمعامػػػػؿ االرتبػػػػاط وقيمػػػػة ) (4.16) 
 106 أساليب مواجية الضغوط والدرجة الكمية لفقراتو

.( بػػػػيف كػػػػؿ بعػػػػد مػػػػف أبعػػػػاد أسػػػػاليب Sigمعامػػػػؿ االرتبػػػػاط وقيمػػػػة ) (4.17) 
 108 ة الضغوط والدرجة الكمية لفقراتومواجي

نتػػػائج الصػػػػدؽ التمييػػػػزي لمقيػػػػاس أسػػػػاليب مواجيػػػػة الضػػػػغوط )ف =  (4.18) 
16) 109 

 110 أساليب مواجية الضغوط بطريقة التجزئة النصفية (4.19) 
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 مقدمة: خلفوةىالدرادة
 عنيا لمبحث الدوافع فينا وتتحرؾ , جانب كؿ مف واالجتماعية النفسية الظواىر بنا تحيط

 إال النفس عمـ مجاؿ في خاصة واعٍ  باحث مف وما ونتائج وأسباب سمات وليا إال ظاىرة مف فما
 يؤثر وكيؼ لو, تتعرض ما حوؿ واتجاىاتيا اتعاممي وطرؽ الشخصية إلى التعرؼ في رغبة وعنده
 .ذلؾ وغير ما ظاىرة بحث في األوائؿ نكوف أف إلى األقدار بنا تعصؼ ىنا ومف فييا, ىذا

 المخاطرة نحو االتجاه بيف الربط يتـ لـ ولكف المخاطرة, نحو االتجاه في الكثيروف بحث فقد
 لدى الضغوط مواجية وأساليب نفسبال الثقة وىي الدراسة, ىذه في المستخدمة والمتغيرات
 . المرابطيف

 والمخاطرة بالنفس بالمخاطرة تختص مخاطرة ىي البحث ىذا في أدرسيا التي والمخاطرة
 تؤثر ومواقؼ أحداث إلى حياتيا معترؾ في تتعرض اإلنسانية فالشخصية فجأة, تأتي ال بالنفس
 أشياء إلى تتعرض فيي لو تتعرض ما كؿ مع التعامؿ إلى يدفعيا التأثير وىذا بيا وتتأثر فييا
 تشف أو أماميا تقؼ أو الخمؼ إلى بيا تتدفع ,وأشياء رحب بصدر فتتقبميا األماـ إلى بيا تتدفع
 . نحوىا اتجاه مف ليا بد فال عمييا لتقضي ىجوما عمييا

 مف اتجاه موضوع يكوف أف يمكف لمفرد البيئي المجاؿ في عما يق كؿ إف "زىراف يقوؿ حيث
 ظروؼ مف واالجتماعي البيئي المجاؿ في يقع ما فكؿ (189: 2006)أبو جادو,  واىاتاتج

 وقيـ, واتجاىات أفكار مف تتكوف الفرد ,وشخصية شخصيتو تشكيؿ في دوراً  تمعب بالفرد محيطة
 ,والشعب لممجتمع األيدولوجي اإلطار تحديد في دوراً  البيئية والمتغيرات الظروؼ ىذه تمعب وكذلؾ
 عديدة سنوات مدار عمى منيا عانى التي الظروؼ ,ىذه ومريرة كثيرة ظروؼ بو حاطتأ نيالفمسطي
 والتدمير القتؿ مف عانى الفمسطيني الشعب , الشعب ىذا واتجاىات ونفسية فكر في أثرت

غالؽ والتيجير والتشريد واألسر والحصار  األفراد اتجاىات تشكيؿ في ساىـ ذلؾ كؿ. المعابر وا 
 قوات نحو يندفعوف واألطفاؿ الشباف مف العديد شاىدنا االنتفاضة بداية ,ففي رساتالمما ىذه حوؿ

 وبعزيمة قميمة بعدة ويواجيوف الحجارة يقذفوف الغضب شرارة تممؤىا وبعيوف عارية بصدور االحتالؿ
 . األسمحة أقوى تممؾ التي الطاغية القوات إسالمية وعقيدةال تميف  قوية

ىانة لمحريات سمب مف لو تتعرض ومازالت الفمسطينية, الشخصية لو تعرضت ما أف  وا 
 ودينو ووطنو نفسو عف الدفاع أجؿ مف يخاطر أف إلى ببعضيـ دفع بمصيره, والمعب لمكرامة

 قوة لكؿ الطبيعة قانوف فإف بيا يخاطر فال بعيداً  بنفسو ينئ أف إلى اآلخر ـببعضي ودفع ومجتمعو,
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 فعؿ لكؿ الفمسطيني الشعب قانوف فإف , االتجاه في لو ومعاكس المقدار في لو مساوٍ  فعؿ رد فعؿُ  خلفوةىالدرادة
 المستمرة المعاناة ليذه ونتيجة األمريف, عانى فيو االتجاه في لو ومعادؿ القوة في منو أقوى فعؿ رد

 الغضب ىذا الغضب مف ىائالً  مخزوناً  تكوف ىذا, يومنا وحتى السنوات مر عمى تراكمت التي
 بعض واتخاذ بنفسو الفرد يخاطر أف وىو سموؾ, إلى ترجـ االتجاه اوىذ اتجاه إلى ترجـ الذي

 ما بأغمى مخاطرة ,فيو الييف السيؿ بالقرار ليس القرار ىذا أف بالنفس, المخاطرة قرار األشخاص
 ومف المخاطرة نحو االتجاه في البحث الدراسات مف العديد تناولت وقد روحو ,وىي اإلنساف يممؾ
 ودراسة" ةبالصالبة النفسي وعالقتو المخاطرة نحو االتجاه"(2011) اليازجي دراسة الدراسات ىذه

 االنتفاضة شباب لدى الديمغرافية المتغيرات ببعض وعالقتو المخاطرة نحو االتجاه" (2002)السحار
 المخاطرة نحو باالتجاه وعالقتو اإلدراكي االستقالؿ " (2011)الديري ودراسة "غزة محافظات في
 . "غزة قطاع في سعاؼاإل ضباط لدى

 خاصة جماعة أو مجتمع بيا يتسـ نسبية اجتماعية قيمة بأنيا" المخاطرة بعضيـ عرؼ وقد
)صبري, التحفظ أو المجازفة نحو المخاطرة انحراؼ في والضغط القوة ليا الجماعة فقيـ ,خرآ دوف

1994 :212.) 

 قوات لصد الثغور عمى رباطبال والقياـ المخاطرة نحو االتجاه الشباب مف كثير اتخاذ إف 
 بالمخربيف يصفيـ تارة الغاصب فالعدو الصييوني, العدو السموؾ ىذا حير قد الصييوني االحتالؿ

 عف نتج الذي الفقر مف التخمص أجؿ مف الموت إلى بيـ يزجوف أىميـ بأف يدعوف أخرى وثارة
 سموؾ أرجع مف فمنيـ ,والمسؤوليف المختصيف مف الكثير السموؾ ىذا حير كما األبناء, كثرة

 ,الماؿ عمى الحصوؿ مقابؿ في االحتالؿ جنود لمواجية أبنائيـ يدفعوف الذيف األىؿ إلى المخاطرة
 مف الوطنية لمتعبئة مالئـ سف ,وىو المراىقة سف في يكونوف أغمبيـ الشباب أف ادعى مف وىناؾ
 يدعي مف وىناؾ والتقميد, مرةالمغا إلى الفرد يميؿ السف ىذه ففي , المقاومة فصائؿ مؤسسي قبؿ
 .الصعبة الحياة ظروؼ مف لمتخمص  فرصةً  فييا ألف السموؾ؛ بيذا يقوموف ىؤالء أف

 تعرؼ ال قوية شخصية مف إال تنبع ال فالمخاطرة,  صحيحة ليست االدعاءات ىذه كؿ
 اقؼالمو  في التصرؼ ويستطيع والخاص, العاـ تفكيره في ةكفاءة عالي يمتمؾ فالمخاطر الخوؼ
 الذي بعكس المخاطرة سموؾ التخاذ استعداد ولديو صعبة, قرارات اتخاذ إلى تحتاج والتي المحددة
 كبير بقدر يتمتع مثابر شخص فالمخاطر .(123 :2001)العدؿ,  ذاتو فعالية شكوؾ مف يعاني
 (.423: 1995)عبد الحميد,  واإلقداـ الجرأة مف
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 مؤمنة واثقة شخصية مف إال ينبع ال المخاطرة وقرار بنفسو, واثؽ شخص والمخاطر خلفوةىالدرادة
 لما بالنفس والثقة المخاطرة نحو االتجاه بيف الربط جاء ىنا ,ومف اآلخريف بأقواؿ تتأثر ال ومستقمة
 إثبات أو نفي بينيما العالقة في البحث خالؿ مف يمكف ,حيث أىمية مف المتغيريف ليذيف

ف بأنفسيـ, خاطرةبالم يقوموف الذيف األفراد حوؿ المنشورة االدعاءات  أف مبدئيا افترض كنت وا 
 قاـ دراسات عمى بناءً  جاء االفتراض ,وىذا بالنفس والثقة المخاطرة نحو االتجاه بيف عالقة ىناؾ
 السمات وذات إيجابية, سمات بعدة يتميز المخاطر أف ,كشفت وعرب ففمسطينيو  باحثوف بيا

 إف لمتعرؼ بالنفس والثقة المخاطرة نحو االتجاه بيف الربط جاء ,كما بنفسو الواثؽ بيا يتميز نفسيا
 األعماؿ ىذه أف خاصة بيا يقـو التي األعماؿ خالؿ مف وزادت بالنفس الثقة تنقصو المرابط كاف

 خالؿ مف يتأتى الذي الذات وتقدير بالنفس الثقة تبعث فيي , ودينياً  اجتماعيا مقبولة بطولية أعماؿٌ 
 وجد ,حيث المخاطرة نحو يتجو الفرد جعمت التي ىي بالنفس الثقة أف ,أـ بالفرد المحطيف اآلخريف

 . فكره تعطيؿ ويحاوؿ  طريقو في العراقيؿ يضع مف كؿ تحدي عمى الذاتية والقدرة اإلمكانيات

 في  وليس , والسمبية اإليجابية الحياة أحداث مع التعامؿ في جوىرياً  دوراً  بالنفس لمثقة إف
ما  إلى ينظر مف ىناؾ الفمسطيني الواقع ففي ,األحداث إلى النظر في بؿ فقط, التعامؿ أسموب

 لصد عممية إجراءات ذويتخ مقاومتو يجب إجراـ وعدواف ظمـ مف الصييوني االحتالؿ قوات بو ـتقو 
 يرى والفكر الشعور مستوى عمى بنفسو الواثؽ غير ,الشخص ذلؾ مف العكس ,وعمى العدواف ىذا
,  العدواف أف  يقـو أف أو المقاومة, تجاه واحدة خطوة يخطو أو ينحوَ  أف عال يستطي ولكف إجراـٌ

 . عنو لمدفاع اآلخروف يقـو بأف  يكتفي ,وىو عدواف أي لصد بالرباط

 السيمة بالعممية ليس العدو مع مواجيو أي دوف ذاتو حد في الثغور عمى بالرباط القياـ إف
 عدواف أي لصد تأىباً  ليسير ليالً  طويمة لساعات يخرج فيو براحتو, يضحي فالمرابط .البسيطة
 ولمتواصؿ أسرتو ولقاء حاجاتو لقضاء يكفيو ما كافياً  وقتاً  يجد فال النيار في يعمؿ وربما .صييوني

 مف أف" بالدويؾ ويرى لدراستو, وقتا يجد لـ مف المرابطيف ىؤالء مف وربما اآلخريف, مع االجتماعي
 إلى االنضماـ يتطمب حيث الجماعة ضغوط ىي األفراد ليا يتعرض التي الضغوط ضمف

 فضال , وتوجياتيـ أرائيـ ومناىضة األخرى المجموعات اعتزاؿ األصدقاء, مف محددة مجموعات
)بالدويؾ, إلييا تنضـ التي لممجموعة والوالء الطاعة فروض تقدـ أف عميؾ يتعيف ذلؾ عف

2005:97.) 
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 ال لمضغوط التعرض إف. المرابطيف عمى ضغطاً  تسبب كميا األمور ىذه شؾ أدنى ودوف خلفوةىالدرادة
 األشخاص بعض عمؽ في الضغوط ىذه تتغمؿ وربما اإلنسانية الشخصية في ثماره يؤتي أنو شؾ
 .بنفسو ثقتو مف وتضعؼ عميو فتجني معيا يتعامؿ أف يستطيع ,وال

 مواجية أساليب ىؿ ىو نجيمو ما ولكف لمضغوط يتعرضوف األفراد جميع أف يعمـ والكؿ
 اختالؼ في دورُ  بالنفس لمثقة وىؿ الخبرة؟ حسب أـ الفرد حسب أـ الموقؼ حسب ختمؼت الضغوط
 مواجية وأساليب بالنفس الثقة بيف الربط جاء ىنا ومف الضغوط؟ أساليب استخداـ في األفراد

 تعريفا "سيمبيرجر "يورد حيث الضغوط, مواجية أساليب تعريؼ إلى ىنا اإلشارة وتجدر الضغوط
 لو ميدد أنو عمى الفرد يدركو الذي المنبو دأو إبعا خفض وظيفتيا عممية وىي اجيةالمو  ألساليب

 (.199: 2009)الغرير, وأبو أسعد, 

 الفرد عمى الضغط مف يزيد ألنو ذاتو حد في ضغطاً  يمثؿ الضغوط مواجية عدـ  إف
 .المواجية عدـ مف بكثير أفضؿ ولكنيا الجيد, الفرد مف تتطمب فالمواجية

 أنيـ خاصة األىمية مف كبيرة درجة عمى المرابطيف عند الضغوط مواجية أساليب دراسة إف
 مواجية وأساليب بالنفس بالثقة المخاطرة نحو االتجاه ربط أف كما كثيرة, لضغوط يتعرضوف
 أف أـ بنفسو الفرد ثقة صقؿ في دوراٌ  المخاطرة نحو لالتجاه ىؿ لمعرفة وذلؾ أيضا, ميمة الضغوط

 .ال أـ المواجية أساليب نوع اختالؼ في دور لمثقة وىؿ لممخاطرة الفرد تدفع التي ىي بالنفس الثقة

 دراسات وجود وعدـ الفمسطيني لمشعب بالنسبة وخصوصيتو الموضوع ىذا ألىمية ونظرا
 الدراسات بعض باستثناء الباحثة عمـ حسب المرابطيف فئة عمى خاصة الموضوع ىذا حوؿ

 ربطيا يتـ ولـ نفسيا بالعينة تتناوليا لـ ولكف المخاطرة, تناولت التي الذكر السابقة الفمسطينية
 االرتباطية العالقة لمعرفة الموضوع؛ ىذا بدراسة القياـ الباحثة ارتأت لذا نفسيا, بالمتغيرات
 .الثالثة الدراسة لممتغيرات الوصفية
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 :مشكمة الدراسة خلفوةىالدرادة
 يخاطر تجعمو وقد بيا ويتأثر تؤثر غيراتالمت وىذه بالمتغيرات مميء عالـ في اإلنساف يعيش

 ىذه تشكؿ وربما تزيدىا أو بنفسو ثقتو مف فتضعؼ نفسو في تؤثر وقد معيا التعامؿ أجؿ مف بنفسو
 االتجاه عف الكشؼ كاف لذلؾ مواجيتيا أساليب مف العديد فيستخدـ عميو ضغط عوامؿ المتغيرات

 تبرز ىنا ومف الفمسطيني مجتمعنا في خاصة ضروريا األخرى بالمتغيرات وعالقتو المخاطرة نحو
 : اآلتي الرئيسي التساؤؿ في الدراسة مشكمة

 الضغوط؟ مواجية وأساليب بالنفس الثقة متغير من وكل المخاطرة نحو االتجاه بين العالقة ما

 :األتية الفرعية األسئمة الرئيس السؤاؿ عف ويتفرع
شرؽ  محافظة في المرابطيف لدى بالنفس والثقة المخاطرة نحو االتجاه كؿ مف مستوى ما •

 ؟خانيونس
 ؟شرؽ خانيونس محافظة في المرابطيف لدى الضغوط مواجية أساليب أكثر ىي ما •
وأساليب مواجية  بالنفس الثقة يمتغير  خالؿ مف المخاطرة نحو باالتجاه التنبؤ يمكف ىؿ •

 ؟شرؽ خانيونس محافظة في المرابطيف لدى الضغوط
المنطقة  :لمتغيرات تعزى المخاطرة نحو االتجاه في إحصائية اللةد ذات فروؽ توجد ىؿ •

 العممي؟ المؤىؿ األسرة, أفراد عدد االجتماعية, الحالة العمر, االنتماء, سنوات ,ةالسكني
 سنوات ,ةالمنطقة السكني  :لمتغيرات تعزى بالنفس الثقة في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد  •

 العممي؟ المؤىؿ األسرة, أفراد عدد تماعية,االج الحالة العمر, االنتماء,
 المنطقة :لمتغيرات تعزى الضغوط مواجية أساليب في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد •

 العممي؟ المؤىؿ األسرة, أفراد عدد االجتماعية, الحالة العمر, االنتماء, سنوات السكنية,

 :فرضيات الدراسة
 وض التالية:بناًء عمى مشكمة الدراسة يمكف اشتقاؽ الفر 

 :األول الفرض

وأساليب مواجية الضغوط  بالنفس الثقة يمتغير  خالؿ مف المخاطرة نحو باالتجاه التنبؤ يمكف ال -
 .خانيونس محافظة في المرابطيف لدى
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 :وىو فرض مركب ويتفرع عنو فروض فرعية وىي الثاني الفرض خلفوةىالدرادة

 نحو االتجاه في(α ≤  0.05)  داللة ىعند مستو  إحصائية داللة اتذ فروؽ توجد ال -أ 
 . ةلمتغير المنطق تعزي المخاطرة

 بالنفس الثقة في(α ≤  0.05)  داللة ىعند مستو  إحصائية داللة اتذ فروؽ توجد ال -ب 
 . ةلمتغير المنطق تعزي

 مواجية أساليب  في(α ≤  0.05)  داللة ىعند مستو  إحصائية داللة اتذ فروؽ توجد ال -ج 
 . ةلمتغير المنطق تعزي الضغوط 

 :وىو مركب ويتفرع عنو فروض فرعية الثالث الفرض

 نحو االتجاه في (α ≤  0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال-أ
 .االنتماء سنوات لمتغير تعزى المخاطرة

 تعزى بالنفس الثقة في (α ≤  0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال-ب
 .االنتماء سنوات لمتغير

 تعزى بالنفس الثقة في (α ≤  0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال-ج
 االنتماء سنوات لمتغير

 :وىو مركب ويتفرع عنو فروض فرعية الرابع الفرض

 نحو االتجاه في (α ≤  0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال-أ
 .العمر تغيرلم تعزى المرابطيف لدى  المخاطرة

  بالنفس الثقة في (α ≤  0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال-ب
 .العمر لمتغير تعزى المرابطيف لدى

 مواجية أساليب في (α ≤  0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -ج
 .العمر لمتغير تعزى المرابطيف لدى الضغوط
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  :ركب ويتفرع عنو فروض فرعيةوىو م الخامس الفرض خلفوةىالدرادة

 نحو االتجاه في  (α ≤  0.05)داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال-أ
 .االجتماعية الحالة لمتغير تعزى المرابطيف لدى المخاطرة

 بالنفس الثقة في  (α ≤  0.05)داللة مستوى دإحصائية عن داللة ذات فروؽ توجد ال -ب
 .االجتماعية الحالة متغيرل تعزى المرابطيف لدى

 أساليب في  (α ≤  0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -ج
 .االجتماعية الحالة لمتغير تعزى المرابطيف لدى عند إحصائية  الضغوط مواجية

 :وىو مركب ويتفرع عنو فروض فرعية السادس الفرض

 نحو االتجاه في (α ≤  0.05)داللة ىمستو  عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال-أ
 .األسرة أفراد عدد لمتغير تعزى المرابطيف لدى  المخاطرة

  بالنفس الثقة في (α ≤  0.05)داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -ب
 .األسرة أفراد عدد لمتغير تعزى المرابطيف لدى

 ةمواجي أساليب في (α ≤  0.05)لةدال مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -ج
 .األسرة أفراد عدد لمتغير تعزى المرابطيف لدى الضغوط

 :وىو مركب ويتفرع عنو فروض فرعية السابع الفرض

 نحو االتجاه في (α ≤  0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال-أ
 .العممي  ؿلمتغير المؤى تعزى المرابطيف لدى المخاطرة

 بالنفس الثقة في (α ≤  0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال-ب
 .العممي  ؿلمتغير المؤى تعزى المرابطيف لدى

 مواجية أساليب في (α ≤  0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال-ج
 .العممي  ؿلمتغير المؤى تعزى المرابطيف لدى الضغوط
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 اسة:أىمية الدر  خلفوةىالدرادة
 يمكف تحديد أىمية الدراسة عمى المستوى النظري وتطبيقو كالتالي:

 األىمية النظرية:

وما  الرباط فقو في الفمسطينية المكتبة إثراء يتضمف نظري إلطار الداعمة الرسائؿ مفتعتبر  -
 لتصبح .والجياد الرباط عف النفس عمـ مجاؿ في تنظير لتكويف والداعـ مفاىيـ مف بو طيرتب
 .التصور ذلؾ إلييا تضيؼ النفسية بةالمكت

 األىمية التطبيقية:

 بالدفاع المرتبطة والدوائر األجيزة عدادإ مجاؿ في العامميف الدراسة ىذه تفيد أف الممكف مف -
 . الوطف عف

 األسموب حيث مف بأنفسيـ االرتقاء كيفية في المرابطيف الدراسة ىذه تفيد أف يمكف -
 .والسموكيات

  . الرباط جيؿ في لمشباب ونفسية ثقافية برامج بإعداد القائميف في الدراسة ىذه تفيد أف يمكف -

 أىداف الدراسة: 
 تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

 . المرابطيف لدي والثقة بالنفس المخاطرة نحو االتجاه مستوى ىعم التعرؼ .1

  فالمرابطي لدي استخداماً  الضغوط مواجية أساليب أكثر عف الكشؼ .2

 . وأساليب مواجية الضغوط بالنفس الثقة يمتغير  خالؿ مف المخاطرة نحو باالتجاه التنبؤ .3

 لدى الضغوط مواجية وأساليب بالنفس والثقة المخاطرة نحو االتجاه في الفروؽ عف الكشؼ .4
 الحالة العمر, االنتماء ,سنوات  السكنية المنطقة: متغيرات باختالؼ تختمؼ والتي المرابطيف
 .العممي ,المؤىؿ األسرة أفراد عدد , اعيةاالجتم
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 حدود الدراسة: خلفوةىالدرادة
 تتحدد الدراسة بالحدود التالية:

 .الدراسة في قرى شرؽ خانيونس بقطاع غزة  أجريت: الحد المكاني -1

 .2013ي شير أكتوبر ونوفمبر العاـ الدراسة ف أجريت :الحد الزماني -2

 جاه نحو المخاطرة, الثقة بالنفس,: تنحصر الدراسة في ثالث متغيرات االتالحد الموضوعي -3
 .أساليب مواجية الضغوط

شرؽ في محافظة  فالفمسطينييعينة مف المرابطيف  ى: تجرى الدراسة عمالحد البشري -4
 .خانيونس

 مصطمحات الدراسة:
 االتجاه نحو المخاطرة:

انية مع أو ىو عبارة عف نظاـ ثابت نسبيًا مف التقييمات اإليجابية أو السمبية ومف المشاعر الوجد
ضد موضوع اجتماعي معيف, والمخاطرة ىي استعداد الفرد لمقياـ باألعماؿ غير المألوفة, أو اتخاذ 
القرارات الصعبة بدوف التحقؽ التاـ مف النتائج المترتبة, وقد يرجع ذلؾ إلى صعوبة توقع األحداث 

 .(122: 2001 المستقبمية التي يعتمد عمييا الفرد عند إقدامو عمى المخاطرة )العدؿ,

 يقـو ألف الفرد قبوؿ مدى ىي: بأنيا إجرائيا المخاطرة الحالية الباحثة تعرؼ: اإلجرائي التعريؼ
 ليذا إعدادىا سيتـ التي األداة ستقيسو ما وىو تماماً  معمومة غير نتيجتيا أف يعمـ بأعماؿ

 .لذلؾ العدة لألداة الكمية بالدرجة وتقاس الخصوص
, فقيـ أخرىنسبية يتسـ فيا مجتمع أو جماعة خاصة دوف  اجتماعيةقيمة  : ىي عبارة عفالمخاطرة

 (.212:1994 في انحراؼ المخاطرة نحو المجازفة أو التحفظ )صبري, والضغطالجماعة ليا القوة 
ىي تماسؾ الشخصية مف خالؿ اتصاليا باهلل وباآلخريف ووقوؼ الشخص وقوفًا  الثقة بالنفس:

الذاتي واالجتماعي مف غير أف تسيطر عمى ذىنو مفاىيـ خاطئة عف نفسو. سميمًا دقيقًا عمى واقعة 
 .(33ت: -)محمد وقطاني, ب

ويعرفيا الميداوي بأنيا ثقة الفرد بإمكانياتو وقدراتو واالعتماد عمى نفسو وتسيير أموره وعدـ الخوؼ 
 .(288: 2008مف نقد اآلخريف واالعتراؼ بخطئو )مجيد, 
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مكاناتو ومياراتو ىو أ التعريف اإلجرائي: خلفوةىالدرادة ف يكوف لمفرد دور في بناء نفسو مف خالؿ معرفة قدراتو وا 
 .وىو ما ستقيسو األداة المعدة ليذا الغرض معرفة صادقة غير موجية مف اآلخريف

أساليب مواجية الضغوط: يعرفيا سبيمبرجر بأنيا عممية وظيفتيا خفض أو إبعاد المنبو الذي يدركو 
 .(119: 2009لغرير وأبو أسعد, الفرد عمى أنو ميدد لو )ا

ىي الطريقة واألساليب والتكنيكات التي يستخدميا الفرد ويضغط عميو وىو ما  التعريف اإلجرائي:
 .لذلؾستقيسو األداة المعدة 

ىـ األفراد الذيف يمكثوف لساعات عمى الحدود الفاصمة مع االحتالؿ  التعريف اإلجرائي لممرابطين:
 خانيونس لمتصدي ألي ىجـو مف االحتالؿ اإلسرائيمي.ؽ شر اإلسرائيمي في منطقة 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 ريـار النظـــاإلط

 

 .المتغير األول: االتجاه نحو المخاطرة 
 .المتغير الثاني: الثقة بالنفس 
 .المتغير الثالث: أساليب مواجية الضغوط 
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 األول: االتجاه نحو المخاطرة: المتغير اإلطـــارىالنظـري

 تمييد:
فيػػػي بمثابػػػة خريطػػػة واضػػػحة المعػػػالـ تسػػػير  , اإلنسػػػافتجاىػػػات دورًا ميمػػػًا فػػػي حيػػػاة تمعػػػب اال     

جػػدورىا الممتػػدة فػػي الشخصػػية والػػذي  وتكمػػف أىميتيػػا أيضػػًا فػػي  يريػػدىا التػػي الجيػػة إلػػى اإلنسػػاف
. اإليجابيػةوفي ىذا المحور يمكف االستفادة فػي غػرس االتجاىػات  االجتثاثيجعؿ منيا أمرًا صعب 

أف يػتـ دوف فيػـ االتجاىػات. واالتجاىػات  فال يمكػولمتفاعػؿ االجتمػاعي  اإلنسانيلمسموؾ إف فيمنا 
أو السػمب ويعتبػر االتجػاه نحػو المخػاطرة محػور وأسػاس  باإليجػابتكوف نحو موضوعات معينة إما 

 الدراسة الحالية.

 تعريفات االتجاه:
تحميؿ عمى قاعدة كوف االتجاه نزعة قدمت تعاريؼ متعددة لالتجاه تمتقي جميعيا في نياية ال       

. ىػذا وتعػد االتجاىػات ًا, تػؤثر فػي الػدافع وتوجػو السػموؾمشحونة انفعالي ثابتة نسبيا, عامة مكتسبة,
وسػأقـو بعػرض التعريفػات مػف  .الػنفس االجتمػاعيالتػي يدرسػيا عمػـ  الرئيسػيةمف بيف الموضػوعات 

 :لألحدث األقدـ

أو غير ذلؾ مػف  األحداثتقويمية متعممة إزاء الموضوعات أو  استجاباتاالتجاه ىو عبارة عف   -
 (.325:1977 المثيرات )وتتيج,

نفسػي  شػيءاالتجاه حسب تعريؼ ترستوف ىو تعمػيـ االسػتجابات تعميمػًا ينحػو بػالفرد بعيػدًا عػف  -
 (.174:1992 خاص أو قريبًا منو فيو بذلؾ يؤكد الموجيات العامة لمسموؾ )مختار,

 أو متغير كامف أو متوسط )يقع فيما بيف المثير واالستجابة(. تكويف فرضي, االتجاه ىو -

تييػػؤ عقمػػي عصػػبي مػػتعمـ لالسػػتجابة الموجبػػة أو السػػالبة نحػػو  وىػػو عبػػارة عػػف اسػػتعداد نفسػػي أو
)القاسػـ  أو أشياء أو موضوعات أو مواقؼ أو رموز في البيئة التي تستثير ىذه االسػتجابة أشخاص
 (.147:2001 وآخروف,

أو  شػيءأو سػمبيًا تجػاه  إيجابيػااالتجاه ىو الذي يمثؿ حالة أو وضعًا نفسيًا عنػد الفػرد يحمػؿ طابعػًا 
أو كؿ  األمورلالستجابة بطريقة محددة مسبقًا نحو مثؿ ىذه  استعدادشابو مع  ما فكرة أو موقؼ أو

 (. 191:2002 مالو صمة بيا )جويح,
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وبالتالي فأف االتجاه يتضمف حالة تأىػب  ,زاء موضوع معيفعامة عند فرد ما إ استجابةاالتجاه ىو  اإلطـــارىالنظـري
 ,)الخػػػػولي واسػػػػتعداد لػػػػدى صػػػػاحبو تجعمػػػػو يسػػػػتجيب بطريقػػػػة معينػػػػة وسػػػػريعة ودوف تفكيػػػػر أو تػػػػردد

2002 :221.) 

االتجػػػػاه ىػػػػو حالػػػػة مػػػػف التييػػػػؤ العقمػػػػي العصػػػػبي تنظميػػػػا الخبػػػػرة وتوجػػػػو السػػػػموؾ تقربػػػػا مػػػػف أحػػػػػد 
 (.674:2003 الموضوعات أو بعدًا عنو )الوقفي,

 االتجاه وعالقتو ببعض المفاىيم:
 يرتبط االتجاه بعدد مف المفاىيـ ويجب التمييز بيف ىذه المفاىيـ حتى ال يحدث الخمط بينيما

 : ومف ىذه المفاىيـ ما يمي
 االتجاه والقيم:  -1

يتفؽ عمماء النفس االجتماعي عمى إمكانية فصؿ القيـ عف االتجاىات فاالتجاىات تنتظـ 
ؽ واحد مع اإلطار العاـ لمشخصية, وىو ما نسميو بالقيـ وبصورة أوضح يمكف القوؿ أف في نس

 بدايتيااالتجاىات تنتظـ في تكوينات أكبر ىي القيـ ورغـ ذلؾ فإف بعض االتجاىات تحتفظ 
 .(153:2011وفرديتيا )الصاحب,

 -ويمكف التمييز بيف االتجاه والقيـ عمى النحو التالي:

 ؿ معيارا لمسموؾ بينما ال تعد االتجاىات كذلؾ.أف القيـ تمث -1

 أف القيـ أكثر ثباتا وديمومة مف االتجاه. -2

 أف القيـ تعد أساسا لالتجاىات. -3

حصػر االتجاىػات بػأي حػاؿ مػف  فال يمكػيمكف تحديدىا وحصرىا بينمػا  اإلنسانيةأف القيـ  -4
 األحواؿ ؛ وذلؾ لكثرتيا حوؿ الظروؼ المختمفة.

 ـ مغمقة بدرجة أكبر مف االتجاه.أف القي -5

 أف القيـ توجو السموؾ بدرجة أكبر مف االتجاه. -6

 أف القيـ أكثر عمومية مف االتجاه. -7

 .واإليجابأف القيـ تنطوي عمى جانب تفضيمي بينما تأخذ االتجاىات محورا السمب  -8
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موضػوع  إلػىتشػير غاية مرغوبة بعكس االتجاىػات التػي  إلىتشير  )ىدفية( أف القيـ غائية -9 اإلطـــارىالنظـري
 (.310:2003 ,يحبو الفرد أو يكرىو)ىمشري

 ي: أاالتجاه والر  -2

فاالتجػاه يعنػي االسػتعداد العقمػي لالسػتجابة أو الميػؿ العػاـ  والػرأيالنػاس بػيف االتجػاه  طما يخمكثيرًا 
 اسػػتعدادنحػػو االقتػػراب أو االبتعػػاد كثيػػرا عػػف موضػػوع مػػا ,أي أف االتجػػاه يشػػير إلػػى مػػانحف عمػػى 

وعمػػى ذلػػؾ االتجاىػػات أكثػػر عموميػػة مػػف  مػػا نعتقػػد أنػػو الصػػواب, إلػػىفأنيػػا تشػػير  اآلراء,أمػػا  لعممػو
 عف االتجاىات . المفظيىي وسيمة لمتعبير  التي اآلراء

يعتنقو الفػرد لمػدة محػدودة ,وغالبػا يعبػر عػف الشػعور القػومي السػائد لػدى جميػع أفػراد  دائما الرأيأف 
بالفعػؿ لفػرد عمػا يجػب أف يكػوف عميػو الوضػع ولػيس مػا ىػو كػائف المجتمع وفي الغالب  يعبر رأى ا

 قابمة لمتغيير وتتأثر بأساليب الدعاية وبأساليب الجداؿ المنطقي السػميـ أمػا االتجاىػات فغالبػاً  واآلراء
العػاـ السػائد فػي المجتمػع  الػرأيولػيس مػف الضػروري أف تعكػس  ما تبقى مدة طويمة في حياة الفػرد,

 )الكنػػػػاني, دإلييػػػػا الفػػػػر مػػػػف أف االتجػػػػاه يعكػػػػس مشػػػػاعر الجماعػػػػة الػػػػذي ينتمػػػػي  عال يمنػػػػوأف ىػػػػذا 
140:2001). 

 االتجاه والغريزة: -3

ىناؾ االتجاه ميؿ عند التحدث عف االتجاه الغريزة إلى االعتقاد بوجود قػوة تتبػدى تحػت أي         
جػػد مختمفػػػة  فػػيمكف إدراؾ نفػػػس الموضػػوع بطػػػرؽ ظػػرؼ أمػػا االتجػػػاه فػػأف مفيومػػػو يػػرتبط بػػػالموقؼ.
القبميػة ضػد الزنػوج فمػو التقػى الشػخص الػذى  األحكػاـبحسب الموقؼ الذى نمقػاه فيػو. كمػا فػي حالػة 

عػػداء ,راضػيا أف فػػي ىػػذا  بػػأيبزنجػي حػػالؽ أو ماسػػح أحذيػة ,فمػػف يشػػعر نحػوه  األحكػػاـ يػديف بيػػذه
يقػؼ  ولكف ىذا الشخص ربما رفض أف يركب في نفس المصعد مع زنجي حتى ال .األدنىالموقؼ 

ياه عمػى قػدـ المسػاواة .ومثػؿ ىػذه االتجاىػات تنشػأ لمغرائػز  بال تحسػعػف محػددات ثقافيػة  الزنجي وا 
ليا حسابًا. واالتجاه يمكف أف يترجـ إلػى سػموؾ ,كمػا يحتمػؿ أف يبقػى فػي حالػة كمػوف ومػف وظائفػو 

 (. 174:1992 أنو يفيدنا في التنبؤات الذى توضع عمى أساسو )حمزه,

 ه:مكونات االتجا
يوجد ثالثة مكونات لالتجاه وىى مرتبطػة ببعضػيا الػبعض ومتدرجػة والبػد مػف وجػود ىػذه       

 المكونات جميعيا في االتجاه 
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 Emotionalالمكون االنفعالي العاطفي  -1 اإلطـــارىالنظـري

يشير ىذه المكوف إلى مشاعر الحب والكراىية التي يوجييا الفرد نحو موضوع االتجاه, بتكوينو 
ا مػػػا فينػػػدفع نحػػػوه ويسػػػتجيب لػػػو عمػػػى نحػػػو إيجػػػابي, وقػػػد يكػػػره العػػػاطفي, فقػػػد يحػػػب موضػػػوع

 موضوعا أخر فينفر منو ويستجيب لو عمى نحو سمبي. 

ويمكننا التعرؼ عمى شدة ىذه المشػاعر, مػف خػالؿ موقػع الفػرد بػيف طرفػي االتجػاه المتطػرفيف, 
 .(209 :2003)محاميد,  المطمؽ لو أي بيف التقبؿ التاـ لموضوع االتجاه أو النبذ

 : Cognitiveالمكون المعرفي العقمي -2

ينطػػوي االتجػػاه عمػػى جانػػب المكػػوف العػػاطفي, عمػػى مكػػوف معرفػػي يتضػػمف المعمومػػات         
والحقائؽ الموضوعية المتوفرة لدي الفرد عمى االتجاه, حتػى يمكنػو مػف اتخػاذ االتجػاه المناسػب, 

اعية, قد يممؾ بعض المعمومات حوؿ فالطالب الذي يظير استجابات تقبميو نحو الدراسة االجتم
طبيعة ىذه الدراسات, ودورىا فػي الحيػاة االجتماعيػة, وضػرورة تطويرىػا إلنجػاز حيػاه اجتماعيػة 

 .(228 :2004أفضؿ, وىي أمور تتطمب الفيـ والتفكير والمحاكمة والتقويـ )بني جابر, 

 : Behavioralالمكون السموكي  -3

سػػػمية والعقميػػػة التػػػي تعػػػد الفػػػرد لمتصػػػرؼ بطريقػػػة معينػػػة ىػػػذه يشػػػير إلػػػى العمميػػػات الج         
المكونػػات الثالثػػة ال يمكػػف أف يعمػػؿ كػػؿ منيمػػا بشػػكؿ منفصػػؿ, فيػػذه المكونػػات تبػػدو مترابطػػة 

 ( .144 :2002)عبد الباقي,  ويصعب فصؿ كؿ مكوف عف األخر

 خصائص االتجاه: 
 لالتجاىات خصائص منيا:

 .ىا ؤ افمكتسبة ويمكف تدعيميا أو انط -

 .أكثر ديمومة مف الدافعية التي تنتيي بإشباعيا  -

 .يمكف قياسيا والتنبؤ بيا  -

 .يمثؿ عالقة بيف الشخص وموضوع معيف  -

 قابمة لمتغيير والتطوير في ظؿ ظروؼ معينة.  -

 (.122:2004 تتأثر بالخبرة وتؤثر فييا )الداىري والكبيسي, -
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تيا إذا كانػػػت أقداميػػػة, وقػػػد تتسػػػـ تجنبيػػػو, فتجعػػػؿ الفػػػرد يقتػػػرب مػػػف موضػػػوعا –إقداميػػػة  - اإلطـــارىالنظـري
 االتجاىات بالتجنبية  أو السمبية فتجعمو يتجنبيا ويرغب عنيا 

 قابمة الف تكوف سمبية أو بيف ىذيف الطرفيف.  -

 2002ثالثيػة األبعػاد أي ليػا أبعػاد معرفيػة ووجدانيػػة وسػموكية حركيػة )بنػي جػابر وآخػػريف,  -
:289 ) 

 وظائف االتجاه: 
  ما يمي:وعة مف الباحثيف إلى أف لالتجاه عدة وظائؼ وتتمثؿ ىذه الوظائؼ فيلقد أشار مجم     

 الوظيفة التوافقية:    -1

تتمثػػػؿ فػػػي توافػػػػؽ الشػػػخص مػػػػع مواقػػػؼ الحيػػػاة المتنوعػػػػة والمتغيػػػرة, حيػػػػث تعتبػػػر االتجاىػػػػات      
شػػػباع دوافعػػػو فػػػي ضػػػوء المعػػػايير اال جتماعيػػػة موجيػػػات سػػػموكية تمكػػػف الفػػػرد مػػػف تحقيػػػؽ أىدافػػػو وا 

السػػائدة كمػػا تمكنػػو مػػف تكػػويف عالقػػات كيفيػػة سػػوية مػػع األفػػراد والجماعػػات داخػػؿ المجتمػػع وخارجػػة 
واالتجاىػات التػػي يكتسػبيا الفػػرد فػي خدمػػة التكيػؼ والتوافػػؽ تكػوف وسػػيمة إمػا لتحقيػػؽ ىػدؼ مرغػػوب 

 .(129:  2009, العبيديفيو أو إلى تجنب ىدؼ غير مرغوب فيو )

 ية:الوظيفة التنظيم -2

تتمثػػؿ فػػي اتسػػاؽ سػػموؾ الشػػخص فػػي شػػكؿ منػػتظـ اتجػػاه الموضػػوعات والمواقػػؼ االجتماعيػػة       
 .( 169 2008)الداىرى, 

 الوظيفة الدفاعية :  -3

ألنػػا الدفاعيػػة التمقائيػػة والحيػػؿ الالشػػعورية التػػي يسػػتعيف بيػػا الفػػرد ذاتػػو عمػػى حػػؿ المشػػكالت ل      
مثمػػة فػػي األسػػاليب التػػي يقمػػؿ بيػػا المػػرء مػػف القمػػؽ والتػػوتر عػػف تمػػؾ التػػي تيػػدده مػػف الخػػارج و المت

المشػػكالت فػػالكثير مػػف االتجاىػػات التػػي تكتسػػب تخػػدـ وظيفػػة الػػدفاع عػػف الػػذات أو األنػػا كػػالتخفيؼ 
 مف مدة الصدمة مف وفاة شخص حبيب أو خيبة أمؿ أو خيانة .

 وظيفة الحصول عمى المعرفة وتحقيق الذات :-4

عى المػػرء دائمػػا لمحصػػوؿ عمػػى المعرفػػة الكتسػػاب معػػاف لمعػػالـ المحػػيط بػػو ومػػف دوف تمػػؾ يسػػ     
المعػػػارؼ يكػػػوف الفػػػرد فػػػي ظػػػالـ دامػػػس وتسػػػيـ االتجاىػػػات فػػػي إكسػػػاب األفػػػراد المعػػػايير أو األطػػػر 
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المرجعية لفيـ العالـ مف حوليـ وتمعب المعمومات دورا بارزا في تكويف اتجاىات األفػراد والجماعػات  اإلطـــارىالنظـري
ؿ عمميات التعمـ والتفاعؿ مع عناصر البيئة المادية واالجتماعية ويتبني الفرد مجموعػة مػف مف خال

االتجاىػػػات التػػػي توجػػػب سػػػموكو وتتػػػيح لػػػو الفرصػػػة لمتعبيػػػر عػػػف ذاتػػػو وتحديػػػد ىويتػػػو ومكانتػػػو فػػػي 
تمفػة المجتمع الذي يعيش فيو كما تدفعو اتجاىاتو أيضا لالستجابة بقػوة وفاعميػة لممثيػرات البيئػة المخ

 .(129-130:  2009)العبيدى, 

 أىمية االتجاىات:  
دورًا كبيػػػرا فػػػي أوجػػػو حيػػػاتيـ المختمفػػػة ,وتػػػؤثر فػػػي  األفػػػرادتمعػػػب االتجاىػػػات التػػػي يحمميػػػا         

جميا في النشاطات التي يمارسونيا ,وتحديد عالقػتيـ االجتماعيػة  التأثيرسموكيـ اليومي ,ويبدو ىذا 
 اآلخريف . األفرادمع 

دو أف الفرد الذي ينتمي إلى جماعة معينة ويحمؿ اتجاىات لمعايير ىذه الجماعة يكػوف محبػوب ويب
تبنػي  إلىالحب والتقدير واالحتراـ ,ويميؿ  إلىشباع لمحاجة إلدى أفراد جماعتو وبذلؾ يحصؿ عمى 

 . األخرىآراءىـ وتناقض آراء الجماعات  تماثؿآراء 

قػػػة معينػػػة فػػػي موقػػػؼ معػػػيف ولػػػذلؾ تعتبػػػر االتجاىػػػات مػػػف العمػػػؿ بطري إلػػػىواالتجػػاه يػػػدفع بصػػػاحبو 
 الدوافع المكتسبة .

إف شخصية الفرد تتكوف في إحػدى جوانبيػا مػف مجموعػة مػف االتجاىػات النفسػية التػي تتكػوف عنػده 
نتيجػػة تنشػػئتو وتربيتػػو وتعممػػو , فتػػؤثر فػػي عاداتػػو وميولػػو وعواطفػػو وأسػػاليب سػػموكو وأنػػو عمػػى قػػدر 

ت النفسػػية وانسػػجاميا تكػػوف قػػوة الشخصػػية وعمػػى قػػدر فيمنػػا التجاىػػات الفػػرد توافػػؽ ىػػذه االتجاىػػا
تكػويف اتجاىػات صػالحة فػي التمميػذ أكثػر  إلػىيكوف فيمنا لحقيقة شخصيتو وأف التعميـ الػذي يػؤدي 

جدوى في التعميـ الذي يؤدي لمجرد كسب المعرفػة إذ أف االتجاىػات النفسػية يبقػى أثرىػا دائمػا بينمػا 
 .(138:2002ت المعرفية عادة لعوامؿ النسياف)الكنانى وآخريف ,تخضع الخبرا
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 طرق تعديل االتجاىات:  اإلطـــارىالنظـري
 : يما يممف أىـ طرؽ تعديؿ االتجاىات نذكر 

 زيادة خبرات الفرد ومعارفو ومعموماتو . -

 تغيير الجماعة التي ينتمي إلييا الفرد.  -

 .(302:2003تغيير أوضاع الفرد )ىمشري , -

 .  األدوارطريقة لعب  -

 الخبرة المباشرة في الموضوع .  -

 طريقة قرار الجماعة . -

 ومف العوامؿ التي تجعؿ تغيير االتجاه سيال :

 ضعؼ االتجاه وعدـ رسوخو. -

 وجود اتجاىات متوازية أو متساوية في قوتيا. -

 توزيع الرأي بيف اتجاىات مختمفة. -

 عدـ تبمور ووضوح اتجاه أساسا نحو موضوع االتجاه. -

 ت مضادة.عدـ وجود مؤثرا -

 وجود خبرات مباشرة تتصؿ بموضوع االتجاه. -

)أبػػو مغمػػي  سػػطحية أو ىامشػػية االتجػػاه مثػػؿ االتجاىػػات التػػي تتكػػوف فػػي األنديػػة والنقابػػات -
 .(160:2013 وسالمة,

 طرق قياس االتجاىات:
 ىناؾ عدة طرؽ لقياس االتجاىات لعؿ مف أشيرىا: 

 طريقة بوركاردوس:  - أ

العالقات االجتماعية بيف األشخاص والجماعات, ومعرفة تقبميـ تيدؼ ىذه الطريقة إلى قياس 
لمقوميات األخرى . وقد افترض مسطرة لمتقبؿ االجتماعي وتتكوف مف سبعة فقرات, تمثؿ الفقرة 
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األولي أقصي حاالت القبوؿ وتمثؿ الفقرة السابعة أقصي حاالت الرفض. )الداىرى والكبيسي,  اإلطـــارىالنظـري
2004  :123 ). 

 عف ىذه الحاالت :  (221:2008ي ,وقد تحدث  )الداىر 

 أقبؿ الزواج مف شخص ميـ  .1

 أقبؿ أحد أفراد ىذه الجماعة صديقا لي في النادي  .2

 أقبمو جار يسكف في نفس الشارع الذي أسكف فيو  .3

 أقبمو زميال لي في عممي  .4

 أقبمو مواطنا في بمدي  .5

 أقبمو مجرد زائر لوطني  .6

 أقبؿ استبعاده مف وطني . .7

 مقياس ليكرت:  - ب

مػػف أكثػػر مقػػاييس االتجاىػػات شػػيوعا, وأكثػػر شػػموال ودقػػة, وأسػػيرىا صػػنعا, وقػػد اعتمػػد ليكػػرت  يعػػد
لمتعػػرؼ عمػػى االتجاىػػات نحػػو موضػػوع معػػيف عمػػى وضػػع سػػمـ يتكػػوف مػػف خمػػس درجػػات كمػػا يبػػيف 

 : اآلتيالشكؿ 

 معارض غير موافق غير متأكد موافق موافق جدا

(0) (4) (3) (2) (1) 

وعمى ىذا فالدرجة المرتفعة تدؿ عمى  االستجابة.لقوسيف بيف درجة والرقـ الموضوع بيف ا
االتجاه الموجب, والدرجة المنخفضة تدؿ عمى االتجاه السالب ويمكف جمع الدرجات التي يحصؿ 
عمييما الفرد عمى كؿ عبارات المقياس لتوضيح الدرجة الكمية العامة التي تبيف اتجاىو العاـ, وىذه 

تفسيرىا فقط في ضوء توزيع درجات األشخاص اآلخريف كما يحدث في  الدرجة الكمية يمكف
 ( .298:  2002االختبارات النفسية األخرى واختبارات التحصيؿ )بني جابر وعبد العزيز, 

 طريقة ثيرستون )المقارنة المزدوجة(: -ج 

فػي أف يقػـو  كاف  مف أوؿ مف استخدـ ىذه الطريقة ىو ثيرستوف, وتتمثػؿ طريقػة المقارنػة المزدوجػة
الفرد بتفضيؿ اتجاه أخر في الموضوع الذي يقيسو وعمى سبيؿ المثاؿ إذا كنا نريد تحديد اتجاه الفرد 
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نحػػو شػػعور معينػػة, فإننػػا نعػػرض عميػػة شػػعبيف ليقػػوـ بعمميػػة تفضػػيؿ ألحػػدىما عمػػى األخػػر وشػػعبيف  اإلطـــارىالنظـري
ف شػعبيف وتسػتمر ىػذه آخريف يفاضؿ بينيما ال ومعنػي ىػذا أننػا نقػوـ بعمميػة مقارنػة نفػس الدرجػة بػي

العممية بقدر الشعوب التي تريد المفاضمة فيما بينيما. ويالحظ في ىذه الطريقة أنيا عمي الػرغـ مػف 
سػػيولتيا إال أف صػػعوبتيا فيمػػا يػػتمخض عنيػػا مػػف أعػػداد كبيػػر لمغايػػة تػػدخؿ فػػي عمميػػة المقارنػػات 

 .( 127:  2008المزدوجة التي يقـو بيا الفرد )الداىرى, 

 االتجاه نحو المخاطرة : ثانيًا/ 

 المخاطرة: 
تعددت التعريفات التػي تناولػت مصػطمح المخػاطرة وىػذا التعػدد إنمػا نػتج عػف أراء البػاحثيف المتعػددة 
حػػوؿ ىػػذا المصػػطمح, فمػػف ىػػذه التعريفػػات مػػا يركػػز عمػػى الشػػخص المخػػاطر, ومنيػػا مػػا يركػػز عمػػى 

لموقػػؼ . وسػأقـو بعػرض بعػض التعريفػػات عمميػة المخػاطرة ذاتيػا ومػا ينػػتج يسػمؾ الفػرد خػالؿ ىػذا ا
 الذي وضعيا بعض الباحثيف القدماء والحديثيف . 

 تعريف المخاطرة لغة: 

يقاؿ : خطػر ’ مخاطرة مف خطر, والخاطر ما يخطر في القمب مف تدبير أو أمر والخاطر المختبر
عمػى خطػػر يخطػر إذا تبختػر, والخطػر : اإلشػراؼ عمػى ىيكمػة, وخػػاطر بنفسػو يخػاطر: أشػرؼ بيػا 

ىمؾ أرنيؾ ممؾ, والمخاطر: المراقي, وخطر الدىر خطراتو كما يقاؿ ضرب الدىر ضرباتو, والجنػد 
س -2يخطػػػروف حػػػوؿ قائػػػدىـ يرونػػػو مػػػنيـ الجػػػد وكػػػذلؾ إذا احتشػػػدوا فػػػي الحػػػرب )لسػػػاف العػػػرب, 

:1997 ). 

 تعريف المخاطرة اصطالحا: 
جماعة خاصة دوف أخرى, فقيـ  ىي عبارة عف قيمة اجتماعية نسبية يتسـ فييا مجتمع أو -

:  1994الجماعة لو القوة والضغط في انحراؼ المخاطرة نحو المجازفة أو التحفظ )صبري, 
212) 

أو السمبية  اإليجابيةاالتجاه نحو المخاطرة ىو عبارة عف نظاـ ثابت نسبيا مف التقييمات  -
ىي استعداد القرد ومف المشاعر الوجدانية مع أو ضد موضوع اجتماعي معيف, والمخاطرة 

لمقياـ باألعماؿ غير المألوفة, أو اتخاذ القرارات الصعبة بدوف التحقيؽ التاـ مف النتائج 
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المترتبة, وقد يرجع ذلؾ إلى صعوبة توقع األحداث المستقبمية التي يعتمد عمييا الفرد عند  اإلطـــارىالنظـري
 .(122: 2001إقدامو عمى المخاطرة ) العدؿ, 

استعداد لدى الشباب الفمسطيني تدفعيـ لمتضحية بالنفس االتجاه نحو المخاطرة ىو حالة  -
أثناء مقاومة ومواجية جنود االحتالؿ اإلسرائيمي وسبب ىذه الحالة ىو اإلصرار عمى مواصمة 
فعاليات االنتفاضة, الشعور بالقوة أثناء مواجية جنود االحتالؿ, وعدـ الخوؼ مف التعرض 

ب مسؤولية إنياء االحتالؿ, إضافة إلى تطمعاتيـ لألذى مف قبؿ جنود االختالؿ, وتحمؿ الشبا
 .(7: 2002وأمانييـ في التحرير )السحار, 

المخاطرة ىي قرار يتخذه الفرد بناء عمى عوامؿ نفسية أو اجتماعية ويحقؽ بو مف المكاسب  -
ذا كانت المكا عبد سب مادية سميت مخاطرة اقتصادية )اجتماعية سميت مخاطرة اجتماعية وا 

 .(133:  2002ميد, الح

المخاطرة ىي الميؿ إلى المجازفة, واالستغراؽ في ممارسة األعماؿ أو األنشطة الخطرة   -
 بالنسبة لمفرد. 

سموؾ المخاطرة ىو سمة معرفية ذات وجية اجتماعية ومحددة لسموؾ الفرد إزاء التعرض  -
رة عمى لبعض المواقؼ, التي ال تتضح فييا المعمومات, مما يؤدي إلى حالة مف عدـ القد

الضبط االنفعالي والمعرفي, ومف ثـ قد  يقترؼ الفرد سموكيات خطرة كارتكاب الحوادث نتيجة 
  .(223:  2005رعونة القيادة ومخالفة القواعد المدروسة أو غيرىا مف السموكيات )درويش, 

المخاطرة ىي وضع أو ظرؼ في العالـ الواقعي يوجد فيو تعرض لوضع معاكس وبشكؿ  -
 .(6:  2007ا )حماد, تحديد أكثر

ىي حالة وموقؼ تدفع رجؿ الشرطة بالتضحية بنفسو في سبيؿ اهلل ثـ في سبيؿ تأديتو  -
واجبو الوطني الذي أقسـ عمى تأديتو قسـ الوالء حفاظا عمى أمف الوطف والمواطف )اليازجي, 

2011 :8). 

كزا عمى مف خالؿ عرضنا السابؽ لمتعريفات نجد أف كؿ مف الباحث حماد واليازجي ر 
أف الظروؼ المحيطة بالفرد ىي الذي  أيالموقؼ والوضع الواقعي الذي يدفع الفرد لممخاطرة بنفسو 

واالستغراؽ  األقداـجاكسوف والعدؿ فركزا عمى المخاطرة نفسيا مف حيث  تدفع إلى المخاطرة . أما
ة وقاؿ أف المخاطرة غير المألوفة . وركز درويش عمى الجانب المعرفي لعممية المخاطر  األعماؿفي 

 تظير في سموؾ الفرد عندما يتعرض لمواقؼ غامضة تجعمو تجعمو يرتكب سموكيات خطرة .
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والمخاطرة التي تتحدث عنيا الباحثة في ىذا البحث  تختمؼ عف مصطمح المخاطرة الذى  اإلطـــارىالنظـري
تحدث عنو الباحثيف السابقيف فالمخاطرة التي تتحدث عنيا الباحثة ليس فييا غموض كما ذكر 
نما مخاطرة ناتجة عف مواقؼ واضحة ومبادئ راسخة فيي مخاطرة بالنفس دفاعًا عف  درويش وا 
الديف والوطف .ومف ىنا جاء تعريؼ الباحثة لممخاطرة وىي مدى قبوؿ الفرد لمقياـ بأعماؿ يعمـ أف 

لثغور كؿ ما يقوـ بو المرابط مف رباط عمى ا باألعماؿجتيا غير معمومة تماما . وتقصد الباحثة ينت
والتدريبات العسكرية لمقياـ بالميمات الجيادية وغيرىا مف المياـ المكمؼ بيا المرابطيف .وأقصد مف 

والثواب مف رب  األجرنتيجتيا تماما فالمرابط يعمـ أف نتيجة رباطو عمى المدى البعيد  ـال يعمأنو 
 عال يستطيشيادة ولكنو  العالميف ,أما عمى المدى القريب فيو يعمـ أف نتيجة رباطو إما نصر أو

 أف يحسـ النتيجة تماما .   

 المخاطرة والجنس البشرى: 
لػيس مػػف الصػػعب تصػور األخطػػار التػػي ىػددت اإلنسػػاف البػػدائي أو المجػازؼ التػػي غػػذتيا          

البيئػػة المحفوفػػة بالمخػػاطر, فمقػػد واجػػو البشػػر بيئػػة كانػػت مزيجػػا مػػف أخطػػار ال تصػػدؽ منيػػا البػػرد 
ع ومطػػػاردة الحيوانػػػات المتوحشػػػة, وبوجػػػو عػػػاـ كانػػػت البيئػػػة موطنػػػا لمخػػػاطر مزمنػػػة القػػػارص والجػػػو 

اتصػػمت بػػالجوع والحرمػػاف ورغػػـ أف بإمكاننػػا فقػػط أف نتنبػػأ بالكيفيػػة التػػي واجييػػا البشػػر األوائػػؿ مػػع 
 مسيرتيـ البطيئة والمستمرة نحو األماف. 

مطابقة الستجابات الحيوانات األخػرى, لقد كاف كثير مف استجابات أسالفنا البدائييف نحو المخاطرة 
إف لػـ يكػف  -فقد كػاف مػف تيػددىـ الحيوانػات المتوحشػة يولػدوف  بػالفرار دوف قػدر كبيػر مػف التفكيػر

فػػػي أوؿ مػػػرة يواجيػػػوف فييػػػا الحيػػػواف المفتػػػرس, فيمػػػا بعػػػد عمػػػى األقػػػؿ, وباإلضػػػافة إلػػػى ردود فعميػػػـ 
اطؽ والمواقػؼ الخطػرة, لكػف ردود فعميػـ الغريزيػة الغريزية تجاه المخػاطرة, تعممػوا كيػؼ يتفػادوف المنػ

فػػي إدارة المخػػاطر إزاء المخػػاطرة وسػػموكياتيـ المكتسػػبة بػػالتعمـ ال تفسػػر بدرجػػة كافيػػة نجػػاح أسػػالفنا 
 .(6-5:  2007التي واجيوىا )حماد, 

ف وترى الباحثة أف استجابة اإلنساف الحديث لممخػاطر تختمػؼ عػف اسػتجابة اإلنسػاف القػديـ, وأف كػا
ىػػػذا االخػػػتالؼ لػػػيس اختالفػػػا كبيػػػرا فالمخػػػاطر التػػػي واجييػػػا اإلنسػػػاف القػػػديـ كانػػػت متعمقػػػة بمواجيػػػة 
الحيوانػػػات المفترسػػػة وغيرىػػػا مػػػف أعػػػداء البشػػػر وىػػػذه المواجيػػػة متمثمػػػة بالبحػػػث عػػػف األمػػػاف, لكػػػف 

تمػػػاـ لكرامتػػػو ورفاىيتػػػو وىػػػو ال ي قػػػـو اإلنسػػػاف الحػػػديث يقػػػوـ بمواجيػػػة المخػػػاطر بحثػػػا عػػػف األمػػػاف وا 
بالمواجيػػة ليػػذه المخػػاطر فقػػط بػػؿ يقػػـو باإلقػػداـ عمػػى المخػػاطرة فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف تحػػديا ليػػذه 
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ثبػات إلنسػانيتو إف الشػعب الفمسػطيني تعػرض لكثيػر مػف المخػاطر مػف أىميػا اغتصػاب  اإلطـــارىالنظـري المخاطرة وا 
مخػاطر أرضو وانتياؾ حرماتو وقتؿ أبناءه عبر فترات متتالية مػف الػزمف والشػؾ أف التعػرض ليػذه ال

 جعمت الكثير مف أبناءه ينحوف نحو األقداـ عمى المخاطرة لنيؿ الحرية وتحريرا أرضة المغتصبة.

 الخصائص النفسية المميزة لممخاطرة: 
( بػػػػأف المخػػػػاطر يتصػػػػؼ بمجموعػػػػة مػػػػف الخصػػػػائص تتمثػػػػؿ فػػػػي الجػػػػرأة و 1985يػػػػرى مصػػػػطفى )

( 1985د بػالرأي كمػا يػرى عبػد الحميػد )السيطرة والذكاء والنضج االنفعػالي والتػوتر والضػبط واالنفػرا
بأنو شخص مثابر, ويتمتع بقدر كبير مف الجراءة واألقداـ فيو يقبؿ ذات عائد عاؿ في مشاريع, أو 
يشع نفسو فػي مواقػؼ تتميػز بأنيػا ذات عائػد عػاؿ وكبيػر بػالرغـ مػف احتمػاالت نجاحيػا بسػيطة فػي 

ائػدىا قميػؿ ميمػا كانػت احتمػاالت نجاحيػا حيف ال يقبؿ الدخوؿ فػي الموضػوعات التػي تتميػز بػأف ع
 ( . 298:  2002مضمونة )الكياؿ, 

 ( أف األفراد مرتفعي المخاطرة يفضموف وظائؼ يكونوف فييا: 1962ويرى سموفيؾ )

 وحيدوف في أغمب األحياف, يفضموف األنشطة الفردية         -أ 

 فردية يتخذوف قرارات كثيرة بمفردىـ وبالتالي فيـ يقدروف الممارسات ال -ب 

 .( 147: 2002تكوف قراراتيـ إزاء األداء, إما ناجحة جدا أو فاشمة جدا ) الخولي,   -ج 

أف االتجػػػاه نحػػػو المخػػػاطرة لػػػدى الشػػػباب الفمسػػػطيني يرجػػػع إلػػػى السػػػمات األساسػػػية لمشخصػػػية التػػػي 
تميزىػػػػا عػػػػف غيرىػػػػا مػػػػف الشخصػػػػيات, فيػػػػي تمتمػػػػؾ سػػػػمات, قػػػػدرات اسػػػػتعدادات, ميػػػػوؿ, خبػػػػرات, 

 .(25:  2005السحار, ة وسياسية, وذكاء يميزىـ عف غيرىـ مف شعوب العالـ )واتجاىات عقمي

 إف المخاطر يتميز بعدة سمات منيا: 

  يتمتع بالجرأة والقوة عمى اإلقداـ, فيو شخص يضع نفسو في مواقؼ صػعبة بػالرغـ مػف أنػو
 يعرؼ أف احتماالت نجاحيا بسيطة. 

  يتمتع بشخصية مثابرة ونضالية 

 فسي منفرد يتميز ببناء ن 
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 اإلطـــارىالنظـري
  إدراكػػو لموقػػؼ المخػػاطرة يتػػأثر بعػػدة عوامػػؿ منيػػا اإلحسػػاس نتػػائج الموقػػؼ, وكػػذلؾ االنتبػػاه

لمموقػػػؼ ذاتػػػو, االسػػػتعدادات لمقيػػػاـ بػػػالموقؼ الخطػػػر بكػػػؿ شػػػجاعة وكػػػذلؾ القػػػيـ األخالقيػػػة 
 ( .58: 2011المترتبة عمى نتائج الموقؼ)الديرى, 

لمخاطر باإلضافة إلى السمات التي ذكرىا الباحثيف وترى الباحثة أف ىناؾ عدة سمات يتصؼ بيا ا
  -منيا:

 .القدرة عمى التحكـ برغباتو  -

 .القدرة عمى حؿ المشكالت  -

 .القدرة عمى اتخاذ القرار  -

 .االنتماء لموطف والديف  -

 العوامل المؤثرة في المخاطرة: 
د لسموؾ المخاطرة, وىػذه يقترح )تايمور ودونيت( أف ىناؾ عدة عوامؿ يتوقؼ عمييا اتخاذ الفر       

 العوامؿ ىي : 

 .كمية المعمومات المتوفرة في موقؼ المخاطرة  -

 .معدؿ المعمومات الالزمة التخاذ قرار المخاطرة  -

 .مقدار الثقة المصاحبة لصحة قرار المخاطرة  -

 .الزمف الالـز لموصوؿ إلى قرار المخاطرة  -

 الدقة في تناوؿ واختيار قرار المخاطرة.  -

 .( 142: 2002لتي توجد لدى الفرد في اتخاذ قرار المخاطرة )الخولي, المرونة ا -

إف إدراؾ الفػػػرد لموقػػػػؼ المخػػػاطرة يتػػػػأثر بعػػػدة عوامػػػػؿ أيضػػػا منيػػػػا اإلحسػػػاس واالسػػػػتعدادات والقػػػػيـ 
 والشخص حيف يواجو موقؼ المخاطرة فإف عمية أف يدرؾ الجوانب التالية: 

 الموقؼ السابؽ عمى اتخاذ قرار المخاطرة  - أ

 ئتو بما فييا مف قيـ وعادات وآخريف يتأثروف بقراره بي - ب

 ( .126:2002النتائج المترتبة عمى قراره سواء في حالة النجاح أو الفشؿ) عبد الحميد, - ت
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وترى الباحثة أف الظروؼ الذي يعيشيا الشعب الفمسطيني مف أىـ العوامؿ التي تمعب دورا ىاما في  اإلطـــارىالنظـري
طيف باإلضػافة إلػػى العقيػدة اإلسػالمية بمواجيػة عػػدو اهلل أف اتخػاذ قػرار المخػاطرة بػػالنفس لػدى المػراب

حيػث قػاؿ حث العقيدة اإلسالمية والسنة عمى المخاطرة ال يأتي في نطاؽ انزالؽ الػنفس فػي التيمكػة 
ويِوِ   َِِّ َوت ُتْلُقوا  ََِيْيوِديُكْم  َِل  للَّْهُلَكوِ [تعالي في كتابػو الكػريـ  ََ وفػى  . (194 :البقػرة) ]َوَأْىِفُقوا  ِي 

َلوْوِهْم َوَأوْيَو ُهْم َجَهونَُّم َوَِوْئَ   ]حث القرآف عمى المخػاطرة  ََ  ْْ اَر َو ْْلُنَافِِقنَي َو ْغُلو ا  لنَّيِيه َجاِهِد  ْلُكفَّ َ َيا َأُّيه

رباااط يااوم فااي ساابيل ان خيااٌر ماان الاادنيا ومااا ) :وقػػاؿ صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ (.8:)التحػػريـ ْْلَِصووُ[[
ع سوط أحدكم في الجنة خيٌر من الادنيا وماا عميياا، بال ىاو خياٌر مان صايام شاير عمييا، وموض

 .(2735: حديث رقـ: 1986)العسقالني,  وقيامو، ورباط شيٍر خيٌر من صيام الدىر(.

 :المخاطرة وعالقتيا ببعض المتغيرات
 المخاطرة والمجازفة والخطر - 

" بالتبػػادؿ مػػع بعضػػيما  HAZARDفػػة والمجاز  PERILغالبػػا مػػا يسػػتخدـ مصػػطمح الخطػػر        
, ومػػع ذلػػؾ مػػف  الميػػـ أف نفػػرؽ بػػيف ىػػذه المصػػطمحات, RISKالػػبعض ومػػع مصػػطمح المخػػاطرة 

فالخطر ىو السبب في الخسارة الحادثة, فنقوؿ خطر الحريؽ أو العاصفة أو السرقة فكمػؿ واحػد مػف 
الػػة تخمػػؽ أو تزيػػد مػػف ىػػؤالء سػػبب فػػي الخسػػارة الحاصػػمة, أمػػا المجازفػػة مػػف ناحيػػة أخػػرى فيػػي ح
مػػػػػػػػػػا خطػػػػػػػػػػرا أو  ءشػػػػػػػػػػيفرصػػػػػػػػػػة نشػػػػػػػػػػوء خسػػػػػػػػػػارة مػػػػػػػػػػف خطػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػا, ومػػػػػػػػػػف الممكػػػػػػػػػػف أف يكػػػػػػػػػػوف 

 (. 21:2007مجازفة)حماد,
 المخاطرة وعالقتيا بالخوف:  -

أف األفػػراد الػػذيف ترتفػػع لػػدييـ نسػػبة الخػػوؼ يفضػػموف المخػػاطرات  BROWN يػػرى بػػراوف        
               .(149:  2002المخاوؼ المعتدلة )الخولي, متطرفة, بينما األفراد منخفضي الخوؼ يفضموف 

 المخاطرة واالبتكار:  -

االبتكػػار ىػػو مػػف أجػػؿ الجديػػد الػػذي ال زاؿ غيػػر معػػروؼ حتػػى األف وىػػو إيجػػاد حػػؿ جديػػد         
وأصػػػيؿ لمشػػػكمة مػػػا ال فإنػػػو يمثػػػؿ قػػػرار فػػػي ظػػػؿ عػػػدـ التأكػػػد, وىػػػذا يتطمػػػب نمػػػط مػػػف األفػػػراد الػػػذيف 

ولية ويأخػػذوف المخػػاطرة, وىػػذا خػػالؼ المحػػافظيف الػػذيف يميمػػوف إلػػى الحالػػة القائمػػة يتحممػػوف المسػػؤ 
فػػإنيـ يرفضػػوف االبتكػػار الجػػذري ) المخػػػاطرة العاليػػة( ويتجنبػػوف االبتكػػار ) المخػػاطرة المتوسػػػطة ( 
ف الباحثيف وجػدوا األفػراد فػي الغالػب نػافروف مػف  وفي أحسف األحواؿ يقبموف التحسينات الصغيرة, وا 
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ف الذيف يأخذوف بالمخاطرة ىػـ فقػط الػذيف ال اإلطـــارىالنظـري مخاطرة وىؤالء ىـ الذيف يختاروف بيف بديميف يكسباف وا 
 .( 65-64:  2003يختاروف بيف خسارتيف )عبود, 

 المخاطرة والتحدي:  -

حساسو بالطاقة والعزيمة عمى مواجية أو مقاومة خطر يعترضو وذلؾ بػالوقوؼ  شعور الفرد بالقوة وا 
 .معنوي  ييدد بإحداث تغيير لدى األخر إما بمستوى مادي أو أمامو بشكؿ رمزي

 (.3:199)أبو ىيف ,                                                                         

أف ىنػػاؾ عالقػػة بػػيف المخػػاطرة والتحػػدي, فاإلنسػػاف الػػذي لديػػو اتجػػاه نحػػو المخػػاطرة يوجػػد لديػػو تحػػٍد 
صػػورة مػػف إال ىػػو الػػذي يػػدفع اإلنسػػاف لممخػػاطرة, كمػػا أف المخػػاطرة مػػا ىػػي ليػػذا الخطػػر, فالتحػػدي 

نمػا عشػوائية  صور الجياد في حيف أف المغػامرة تقتصػر عمػى األمػور الماديػة وىػي ليسػت إيجابيػة وا 
  (.25:2011)اليازجي ,

 المخاطرة وعدم التأكد:     -

المخػاطرة ) وفػي بعػض األحيػاف نظرًا الف مصطمح عدـ التأكػد غالبػا مػا يسػتخدـ متصػال بمصػطمح 
بدال منو (, يبدو مف المناسب توضيح وجية النظر بخصوص العالقة بيف المفيػوميف ويقصػد بعػدـ 
التأكد أنو حالة ذىنية تتميز بالشؾ بناء عمى انعداـ المعرفة بما سيحدث أو ال يحدث في المستقبؿ, 

ف عدـ التأكد ىو الحالػة العكسػية, وىو عكس التأكد والذي ىو اعتقاد أو يفيد بشأف موقؼ معيف , وا 
إذف عدـ التأكد صور فعػؿ سػيكولوجي لغيػاب المعرفػة بالمسػتقبؿ, ويخمػؽ وجػود المخػاطرة ظػرؼ أو 
مجموعػة مػػف الظػػروؼ التػػي يوجػػد فييمػا احتمػػاؿ حػػدوث خسػػارة أو حالػػة مػف عػػدـ التأكػػد مػػف جانػػب 

 ( .18-17:  2007األفراد عندما تتـ تمؾ المخاطرة )حماد, 
 المخاطرة والمغامرة:  -

المغػػػامرة ىػػػي ميػػػؿ واسػػػتعداد الفػػػرد لممجازفػػػة وتعػػػريض حياتػػػو لمخطػػػر, رغػػػـ أنػػػو يكػػػوف مػػػدركا لتمػػػؾ 
 األخطػػػارعػػػف  بالبحػػػثالمخػػػاطر التػػػي يجػػػب  االبتعػػػاد عنيػػػا, حيػػػث تتمثػػػؿ فػػػي األحػػػداث المثيػػػرة و 

 (.288:1999 ,)رمضاف

وغير منظمة أو المخاطرة فيي ليسػت ضػربة وقد تكوف المغامرة كثير مف األحياف قائمة عمى الحظ 
حػػػظ أو حػػػدث غيػػػر مػػػنظـ ولكنيػػػا تعتمػػػد عمػػػى التحميػػػؿ والرصػػػد  ودراسػػػة الموقػػػؼ ودراسػػػة قػػػدرات 

 ( . 25:  2011اإلنساف ثـ اإلقداـ عمى التنفيذ ) اليازجي, 
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 المخاطرة وتقدير الذات:  - اإلطـــارىالنظـري

 لإلقػداـريف سػيكونوف أكثػر مػيال ( أف األفراد الػذيف يػروف أنفسػيـ فعػاليف أو مػؤث1974يرى سميث )
عمى المخاطرة, حينما تتاح ليـ الفرصة, وبالتالي فإف المستويات المرتفعة مػف كفػاءة الػذات سػتؤدي 
إلػػػػى زيػػػػادة الميػػػػؿ نحػػػػو المخػػػػاطرة ويػػػػرى" كػػػػوفنحتف وبيػػػػرى " أف األفػػػػراد ذوي قيمػػػػة الػػػػذات المرتفعػػػػة 

حػو كبيػر فػي اختيػاراتيـ وسػموكيـ, فػي حػيف يمتازوف بأنيـ أكثر تمقائية, كما أنيػـ يخػاطروف عمػى ن
’ أف األفػػػراد ذوي تقػػػدير الػػػذات المػػػنخفض ينشػػػغموف أكثػػػر باالسػػػتجابات التػػػي تحمػػػييـ مػػػف الفشػػػؿ,

 ( .32:  2012, القطراويوبالتالي فيـ أقؿ إقداما عمى المخاطرة ) 
 : اإلنجازالمخاطرة ودافعية  -

وسػػموؾ اتخػػاذ المخػػاطرة وقػػد اتضػػح عػػدـ وجػػود  اإلنجػػاز( العالقػػة بػػيف دافعيػػة 2001درس أفنيػػري )
المرتفػع وكػذلؾ المػنخفض, كمػا  اإلنجػازفروؽ دالة بيف مستويات سموؾ اتخاذ المخػاطرة فػي دافعيػة 

اتضػػح وجػػود فػػروؽ دالػػة بػػيف البنػػيف والبنػػات فػػي اتخػػاذ المخػػاطرة لصػػالح البنػػيف, كمػػا كشػػؼ النتػػائج 
ضػبط الػداخمي وذوي موضػع الضػبط الخػارجي عف عدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة بػيف ذوي موضػع ال

 (. 306-305:  2002في سموؾ اتخاذ المخاطرة ) حمزة, 

 المخاطرة والخصائص الحيوية واالجتماعية: 
 المخاطرة والنوع:  -

إلػى إقػداـ األطفػاؿ  XASS ( 1964فيمػا يتصػؿ بعالقػة المخػاطرة بػالنوع أشػارت دراسػة )         
بػػر مػػف إقػػداـ اإلنػػاث عمييػػا, كمػػا ارتبطػػت المخػػاطرة بالػػذكور فػػي الػػذكور عمػػى المخػػاطرة بدرجػػة أك

ميممر إلى وجػود فػروؽ فػي تمييػز مواقػؼ   MILLER ( 1999( الزاروس وتوصؿ )1988دراسة )
المخػػاطرة بػػيف الرجػػاؿ واألوالد مػػف جيػػة وبػػيف النسػػاء والبنػػات مػػف جيػػة أخػػرى, فالػػذكور يخػػاطروف 

ينمػػػا اإلنػػػاث ال يخػػػاطروف فػػػي الموقػػػؼ التػػػي تتطمػػػب عنػػػدما تكػػػوف المخػػػاطرة غيػػػر مرغػػػوب فييػػػا ب
المخاطرة مما يشير إلى ميؿ الػذكور لمفشػؿ غيػر المتوقػع, بينمػا اإلنػاث يممػف ألف يخبػره نجاحػا أقػؿ 

 .% 6مما ينبغي ليف, وأف الذكور بصفة عامة أكثر مخاطرة مف اإلناث بفارؽ مقداره 

 (.   116:2002)ىريدي ,                                                                    
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 اإلطـــارىالنظـري
 المخاطرة والسن:  -

أكدت معظـ الدراسات ارتباط المخاطرة بعدد مف المتغيرات الديموجرافية وأىميا السف حيث 
اتفقت عمى أف المخاطرة تزيد عند األقؿ مف الثالثيف بمف ىف أكبر منيـ وتزيد المخاطرة بيف 

مقارنة بالطالب األكبر مف ذلؾ وتؤكد الدراسات أف الصورة  –أقؿ عاما ف 25الطالب الجامعيف )
 النمطية عف الفرد كبير السف مف الراشديف ىي أنو أكثر حذرا مف صغير السف

 .(428:  2005 )درويش,

 المخاطرة ومستوي التعميم:  -

ت دراسػات وجد أف ىناؾ عالقة ارتباطيو موجبػة بػيف المخػاطرة ومسػتوي التعمػيـ بينمػا أكػد          
أخرى ارتباط المخاطرة بانخفاض مستوي التعميـ وذلؾ أف الجامعيف أكثر حذرا عند إنجػاز المخػاطرة 

 مقارنة بمف ىـ أقؿ في مستوي التعميـ. 

 المخاطرة والحالة االجتماعية:  -

 قد ارتبطت المخاطرة بعدـ الزواجأما عف المخاطرة والحالة االجتماعية والزوجية, ف

 .(118:2002)ىريدي, 

 المخاطرة كإحدى األساليب المعرفية: 
 المغامرة في مقابل الحذر : 

يتبػػػايف األفػػػراد مػػػدى إقبػػػاليـ عمػػػى المخػػػاطرة والمغػػػامرة لتحقيػػػؽ أىػػػدافيـ وطموحػػػاتيـ ويتػػػوزع        
األفراد في ىذا التوجػو إلػى نػوعيف األوؿ: لديػو رغبػو فػي المغػامرة وتحػدى المجيػوؿ لتحقيػؽ أىػدافيـ 

النوع الثاني إلػى الحػذر واليقظػة وال يبػدوف أيػة رغبػات فػي تحػدى المجيػوؿ وتجريبػو بػؿ  بينما يسعي
 .(297:  2004العتوـ, يفضموف المواقؼ التي تتميز بالواقعية والتقميدية واأللفة )

كمػا ويعتمػػد تفضػيؿ أسػػموب المخػػاطرة الحػذر نسػػبيا عمػػى طبيعػة الموقػػؼ الػػذي توجػد فيػػو المخػػاطرة   
ي أف سموؾ المخاطرة يحدث في موقؼ معيف, ويحدث فػي موقػؼ أخػر, فضػال عػف الحذر وىذا يعن

أف سػػػموؾ المخػػػاطرة يعتمػػػد نسػػػبيا عمػػػى السػػػمات الشخصػػػية لألفػػػراد, وعمػػػى ذلػػػؾ فػػػإف شػػػكؿ ودرجػػػة 
المخاطرة يكوف معتمػدا عمػى الموقػؼ إلػى تحػدث فيػو المخػاطرة وبالتػالي طبيعػة الميمػة التػي يؤدييػا 

 .( 141:  2002يا تفضيؿ أسموب المخاطرة أو الحذر ) الخولي, الفرد ىي التي يتوقؼ عمي
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 المخاطرة واتخاذ القرار:  اإلطـــارىالنظـري

إف القػػػدرة عمػػػى اتخػػػاذ القػػػرار ومتابعػػػة خطػػػوات تنفػػػذه تنمػػػى لػػػدى الفػػػرد اإلحسػػػاس باإلثػػػارة والتشػػػويؽ 
جاىات أف النظاـ القيمي واالتإال وتضفي عمى حياتو الحيوية والنشاط, ومع أف القرار عممية عقمية, 

تشػػكؿ دوافػػع موجيػػة لمػػا يصػػدر عػػف الفػػرد مػػف قػػرارات, كمػػا أف صػػحة الفػػرد النفسػػية تػػؤثر كثيػػرا فػػي 
قدرتػػػو عمػػػى اتخػػػاذ القػػػرارات, فاألشػػػخاص الػػػذيف يعػػػانوف مػػػف الضػػػغوط والتػػػوترات النفسػػػية ومشػػػاعر 

القػػػرارات  الحػػػزف واالكتئػػػاب يفقػػػدوف الحيويػػػة واالىتمػػػاـ بالحيػػػاة, وبالتػػػالي يفقػػػدوف القػػػدرة عمػػػى اتخػػػاذ
 .(313:  2003وف, وكأنما يصابوف بحالة مف الشمؿ العقمي ) زعموؿ وأخر 

وىناؾ العديد مف اإلرشػادات التػي يمكػف األخػذ بيػا قبػؿ المخػاطرة فػي اتخػاذ القػرار, ليػؿ مػف أبرزىػا 
 ما يمي: 

 .ت المخاطرة ضرورية أو مرغوبةقرر إذا كان -

 .فكراخاطر لألسباب الصحيحة, وعندما تكوف ىادئا وم -

 .ليكف لديؾ دؼ عندما تقدـ عمى مخاطرة ما  -

 .حدد الربح والخسارة المتوقعيف  -

 .احسب احتمالية نجاح كؿ حالة أو بديؿ  -

 .أقدـ عمى مخاطرة واحدة كؿ مرة  -

 .تقبؿ النتائج  -

 .استخداـ خطة  -

 .تصرؼ بجـز  -

 .ال تتوقع نجاحا كامال  -

 .( 334:  2006كف واقعيا ) الريماوي وآخروف,  -

وترى الباحثة أف عمى المرابط سواء قبؿ أو بعد اتخاذ قرار اإلقداـ عمى المخاطرة بنفسو ىذا 
 أف يتحقؽ مف عدة أمور وىي: 

 إخالص النية هلل وحده  -
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 اإلطـــارىالنظـري
التحقؽ مف قدراتو وخاصة القدرة عمى الثبات الف المخاطرة بالنفس تختمؼ تماما عف المخاطرة  -

الرجعة فيو عمى عكس  فال يمكاطرة بالنفس قرار بالماؿ أو المخاطرة المادية وذلؾ الف المخ
 .ية فيذه مخاطرة يمكف العدوؿ عنياالمخاطرة مف أجؿ الربح والخسارة الماد

 أف يكوف قراره المتخذ بحؽ المخاطرة بالنفس نابع مف ذاتو ىو وليس ألحد أي تأثير عميو.  -

 العوامل المعرفية وغير المعرفية لممخاطرة: 
 ي المخاطرة: العوامل المعرفية ف -

قامت النظرية التقميدية التخاذ القرار عمى تفسير المخاطرة باعتبارىا أفضؿ قرار يتخذه 
الشخص لزيادة مكاسبة وتقميؿ خسارتو وقد قامت عمى افتراض "الفرد المتكامؿ والذي يتميز بقدرتو 

والحساسية المطمقة  عمى اتخذ قراراتو بناء عمى المعرفة التامة بما أمامو مف اختبارات ونتائجيا,
لمفرد بيـ البدائؿ, بما يمكنو مف حسف التميز في االختيار المنطقي, إف جمع البدائؿ متاحة أماـ 
الفرد. وأف جميع المعمومات متوافرة, ويفترض كذلؾ أف لمفرد المقدرة والوقت الختيار ما يالئمو مف 

التأكد وبالتالي ال يظير دور المخاطرة حموؿ . لذا يفترض ىذا النموذج أف الفرد في حالة كاممة مف 
 .(427:  2005ا االفتراض ) درويش, في ظؿ ىذ

إف اتخاذ المخاطرة يتضمف عمميات عقمية بالضرورة, ألف اتخاذ القرار يتضمف فحص 
ترتبة عمى ىذا البدائؿ واختيار األفضؿ في ظؿ قياس احتماالت النجاح أو الفشؿ والنتائج الم

 .(123: 2002د الحميد, عبالنجاح أو الفشؿ )
 العوامل غير المعرفية في المخاطرة:  -

 ميال أو استعداد سموكيا في ضوء ما يمي: 
: يعد كاتؿ مف أبرز عمماء الشخصية الذيف توصموا إلى أف أحد المخاطرة كسمة شخصية -1

ذه عوامؿ الشخصية ىو المخاطرة واإلقداـ مقابؿ الخجؿ والحرص كما وحد دورا ميما لموراثة في ى
 .( 428:  2005السمة ) درويش, 

( أشػار إلػى أف المخػاطرة ليػا عالقػة بسػمات الشخصػية ولكنيػا 1972وفي دراسة رابػابورت ولسػتف )
ال ترتبط بسمات محددة, كما تشير بعض الدراسات إلى أف ىناؾ عالقة بيف المخػاطرة وبػيف بعػض 

. ) عبػػػد الحميػػػد, اإلنجػػػازعيػػػة متغيػػػرات الشخصػػػية, فقػػػد درس الػػػبعض العالقػػػة بػػػيف المخػػػاطرة وداف
2002 :122-123 ). 
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: أكدت معظـ الدراسات ارتباط المخاطرة بعدد مف المتغيرات العوامل الديموجرافية والمخاطرة -2 اإلطـــارىالنظـري
الديموجرافية وأىميا السف, حيث اتفقت عمى أف المخاطرة تزيد عند األقؿ مف الثالثيف بالمقارنة بمف 

بر مف ذلؾ( عامؿ فأقؿ, مقارنة بالطالب األك 25معيف )ىـ أكبر منيـ وتزيد بيف الطالب الجا
 .(428:  2005)درويش, 

 محكات الحكم عمى المخاطرة: 
لكؿ خاصية أو سمة أو دالئؿ تدؿ عميو سواء كاف ىذا الشيء إنساف أو جماد أو بنات أو 
ف صفة أو حالة, فمثال اإلنساف يستدؿ عميو مف شكمو, وىناؾ عدة محكات لمحكـ عميو أف كا

 مثقؼ أو جاىؿ صادؽ أـ كاذب وىذا كمو يعرؼ مف خالؿ التعامؿ معو. 

وبالنسبة لممخاطرة ىناؾ عدة محكات مف خالليا يمكف الحكـ عمى اإلنساف بأنو مخاطر أو 
 غير مخاطر وىذه المحكات ىي: 

 .محؾ العمؿ: فالمخاطر يعمؿ كثيرا  -1

 .نوية( فالمخاطر يسعي لممكاسب الكبيرة) مادية مع :محؾ المكسب -2

 .(130:  2002عميقا ) عبد الحميد, محؾ التحميؿ: فالمخاطر يحمؿ الموقؼ تحميال  -3

  :ويصنؼ األفراد عمى حسب محؾ التحميؿ لموقؼ المخاطرة عمى النحو التالي

 .يتميز المحافظ بالتحميؿ المحدود والتنفيذ المحدود  -

 .الكثير  والتنفيذيتميز المجازؼ بالتحميؿ المحدود  -

 .( 128-127: 2001لمتجنب بالتحميؿ الكثير والفعؿ المحدود ) العدؿ, يتميز ا -

وترى الباحثة أف محكات الحكـ عمى المخاطر بنفسو "المرابط" ىي نفسيا محكات الحكـ  
السياسية واالقتصاد والتجارة, ولكف  ودية أو كما يدرسيا باحثعمى المخاطر في األمور االقتصا
كسب فالمخاطر الذي يخاطر مف أجؿ شراء شركة أو إقامتيا تختمؼ في اليدؼ خاصة محؾ الم

يختمؼ عف المخاطر بنفسو فيذا يضحى بنفسو مف أجؿ الشيادة في سبيؿ اهلل أو النصر عمى 
األعداء أو ألىداؼ كامنة في نفسو يعمميا ىو وعمى كؿ األحواؿ ىي مخاطرة أصعب بكثير عف 

أف ىذه المخاطرة واضحة النتائج إال يممكو اإلنساف غيرىا ألنيا مخاطرة بالروح الذي ىي أغمي ما 
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ف لـ يكف االثنيف  اإلطـــارىالنظـري ما شيادة وا  عند هلل ال محالو فيي مكسب في كؿ  فاألجرفيي إما نصر وا 
ف كانت فييا المشقة والعناء.   األحواؿ ليس فييا خسارة كما ىو الحاؿ في المخاطرة االقتصادية وا 

 مكونات المخاطرة: 
 ر الذي يتخذه الفرد في موقؼ المخاطرة السياؽ البيئي لمقرا -أ 

 التفضيالت التي يقـو بيا الفرد لمعالجة المعمومات التي تكوف موضوع المخاطرة  -ب 

 موضوعية المخاطرة.  -ج 

ىذه المكونات ىي التي تحدد درجة إدراؾ الفرد لمموقؼ الذي يتـ فيو المخاطرة فعامؿ السياؽ البيئي 
مستوي التنظيمي لمقرار, ودرجة النية المدركة في عممية اتخاذ لمقرار يتحدد عمى أساس بعديف ىما ال

القػػػػرار, كمػػػػا عػػػػززت نظريػػػػة األنمػػػػاط النفسػػػػية عنػػػػد يػػػػونج صػػػػانعي القػػػػرار طبقػػػػا لتفضػػػػيميـ معالجػػػػة 
المعمومات, وبالتالي فإف تفاعؿ ىذه العوامؿ يؤدي إلى توجو الفرد نحو المخاطرة فػي حالػة المواقػؼ 

 .(143: 2002يف )الخولي, عدـ اليقالتي تتصؼ بالشؾ و 

 الثقة بالنفس واإلقدام عمى المخاطرة: 
إلى تقدير مبالغ فيو مف قبػؿ األفػراد أو لنجػاحيـ فػي اتخػاذ  confidenceتشير الثقة الزائدة بالنفس 

 daws( 1967القػػرار واالعتقػػاد بػػأف أحكػػاميـ أكثػػر دقػػة وكفػػاءة عمػػا ىػػـ عميػػو فػػي الواقػػع ويػػورد) 
دة مػػؤداه أف مػػف األسػػيؿ تػػذكر القػػرارات واألحكػػاـ الناجمػػة مقارنػػة بػػالقرارات الفاشػػمة تفسػػيرا لمثقػػة الزائػػ

وحتى تحتفظ بالمشجعات المتاحة, فإننا نميؿ لممبالغة في تقسيـ النجاح في مثؿ تمػؾ الميػاـ, وعمػي 
تفسػػػيرا إلقػػػداـ بعػػػض األشػػػخاص المفرطػػػة, بقػػػدرتيـ عمػػػى كبػػػت  slarugerالعكػػػس مػػػف ذلػػػؾ يقتػػػرح 

 (.125-110: 2002شؿ والتغذية الراجعة السالبة, وعدـ الثقة بالنفس ) ىريدي, مشاعر الف

سػػمة الثقػػػة بػػػالنفس فػػي عالقتيػػػا باتخػػػاذ سػػػموؾ  زإبػػػرانمػػوذج يقػػػـو عمػػػى  taylorىػػذا واقتػػػرح تػػػايمور 
المخاطرة, فيو يرى أف فرصة اتخاذ المخاطرة التي تموح لمفرد تعكس قدرا مف عدـ التأكػد يتػرجـ فػي 

مػدرؾ, وىػػذا الخطػر المػدرؾ يػؤدي إلػػى حالػة مػف القمػؽ, ىػػذه الحالػة تختػزؿ عػف طريػػؽ شػكؿ خطػر 
الثقة بالنفس المحددة, أي المحددة اتجػاه موضػوع المخػاطرة التػي تتػأثر بػدورىا بالثقػة بػالنفس العامػة 
أي بسػػمة الثقػػة بػػالنفس وىمػػا بػػدورىما ) حالػػة القمػػؽ المختزلػػة عػػف طريػػؽ الثقػػة بػػالنفس, وسػػمة الثقػػة 

 :المخاطرة والشكؿ التالي يوضح ذلؾالنفس تجاه موضوع المخاطرة( يؤدياف إلى اتخاذ ب
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 اإلطـــارىالنظـري

 
 بالمخاطرة سفبالن(: يوضح عالقة الثقة 2.1شكل رقم )

 قياس أسموب المخاطرة: 
ئؿ كثيرة الحذر استعداد أو ميؿ عاـ في الشخصية وقد استخدمت الوسا/يعتبر سموؾ اتخاذ المخاطرة

لتقػػدير السػػموؾ, وقػػد تمكنػػت السػػموفيؾ مػػف تصػػنيؼ ىػػذه الوسػػائؿ التػػي تقػػيس المخػػاطرة إلػػى ثالثػػة 
 فئات ىي: 

 مقاييس اتجاه االستجابة  ( أ)

 مقاييس االحتماالت, وتفضيؿ التبايف  ( ب)

 مقاييس االستبياف.  ( ت)

ئػة العربيػة الحػذر فػي البي –وتوجػد بعػض االختبػارات والمقػاييس التػي تصػؼ سػموؾ اتخػاذ المخػاطرة 
 ومف أمثمة ىذه االختبارات ما يمي: 

 اختبار تقدير النقط:  (1)

الحػػػذر, وقػػد اسػػػتخدمو كػػػؿ مػػػف  \(  لقيػػاس سػػػموؾ المخػػػاطرة 1954أعػػد ىػػػذه االختبػػػار )جونسػػػوف, 
 )وندر فيرتس وسموفيؾ( 

( مفػػردة وكػػؿ مفػػردة عبػػارة عػػف زوج مػػف المربعػػات المممػػؤة بػػالنقط, 60ويتكػػوف ىػػذا االختبػػار مػػف )
مب مف المفحوصيف تحديد المربع الذي يحتوي عمى أكبػر عػدد مػف الػنقط, وذلػؾ بوضػع عالمػة ويط
( بػػػيف القوسػػػيف المػػػذيف يوجػػػداف بجانػػػب المربػػػع, وتسػػػحب درجػػػة الفػػػرد عمػػػى ىػػػذا االختبػػػار بعػػػدد \)

المفردات التي أجاب عمييا المفحوص سواء كانت صحيحة أو خاطئة ويتـ التنبو عمػى المفحوصػيف 
 .( 101:  2002الالـز لألداء عمى ىذا االختبار ىو ثالثة دقائؽ فقط ) الخولي, بأف الزمف 

الثقة المحددة اتجاه  عامة بالنفس ثقة
 موضوع المخاطرة

عدم تأكيد خطر 
 مدرك

 قمق

 فرصة
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 اختبار واالشف وكوجاف: (2) اإلطـــارىالنظـري

تعتبػػر اسػػتبياف معضػػالت االختبػػار لكوجػػاف وواالشػػف مػػف أكثػػر المقػػاييس األجنبيػػة شػػيوعا فػػي قيػػاس 
باب, ربمػا كػاف كوجاف يصعب تطبيقػو فػي بيئتنػا العربيػة لعػدة أسػ استبانةالمخاطرة ويمكف القوؿ إف 

 .( 135: 2002مف أىميا ما يرتبط بالعوامؿ الثقافة ) عبد الحميد, 

عػػػداده لمبيئػػػة المصػػػرية  وىػػػو اختبػػػار لفظػػػي يتكػػػوف مػػػف ثمانيػػػة  1996وقػػػد قػػػاـ الخػػػولي بتعريبػػػو وا 
مشػػػكالت وكػػػػؿ مشػػػكمة تعبػػػػر عػػػف موقػػػػؼ يتصػػػؼ بالمخػػػػاطرة لفػػػرد مػػػػا وعمػػػي المفحػػػػوص أف يقػػػػدـ 

مة, وأف يضع لو درجػة توضػح أدنػي احتمػاؿ لكػي يعتبػر ىػذا الحػؿ أو النصيحة لصاحب ىذه المشك
 النصيحة ليذه المشكمة مقبوال. 

 اختبار تفضيؿ المخاطرة:  (3)

( عمػػى أسػػاس أف الفػػرد المخػػاطر يتميػػز باسػػتعداد 1989أعػػد ىػػذا االختبػػار فاطمػػة محمػػد حسػػيف )
  .مى ىذا االستعدادنفسي وذىني لممخاطرة ويتوقؼ درجة  ويتوقؼ تفصيؿ الفرد لممخاطرة ع

 :النظريات المفسرة لممخاطرة
 : نال تكنسونظرية المخاطرة الدافعية  .1

النجاح, واالتجػاه لتجنػب الفشػؿ, وىػذا  إلنجازىذه النظرية تركز عمى اتجاىيف متقابميف ىما االتجاه 
 .ج ىذه النظرية في الفرضيف اآلتيفوتمكف نتائ

وف في األداء الجيد, ويسيطروف عمى المياـ بصورة يرغب لإلنجازاألفراد ذوو الحاجة العالية  (1)
مستقمة, ويؤدوف المياـ المختمفة بسرعة ودقة, ويتفوقوف عمى أقرائيـ عند الدخوؿ معيـ في موقؼ 

المنخفض يتجنبوف األداء في المياـ التي تتسـ بالتحدي والتي  اإلنجازالمنافسة, بينما األفراد ذوو 
 تتناسب مع مستوى قدراتيـ. 

عند الذكور في العاـ الخامس مف العمر إلى االنخفاض وعمى ذلؾ فميوؿ  اإلنجازؿ حاجة تمي (2)
  .( 145: 2002الفارقة ترتبط بالعمر في فترة البموغ )الخولي,  اإلنجاز

 النظرية التحميمية:  .2

قدـ فرويد نمطيف أساسيف لمغرائز ىما غريػزة الحيػاة وغريػزة المػوت, ووضػح أف السػموؾ نتػاج نمػاذج 
ائػػز المػػوت والحيػػاة, والشػػخص المخػػاطر إنمػػا يختػػار غرائػػز المػػوت مػػف أجػػؿ ثػػراء الحيػػاة وجعميػػا غر 
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فيي السبيؿ الوحيد مف أجؿ الثراء المنشػود, أمػا الشػخص المحػافظ الػذي اعتقػد أف ’ مفعمة بالحيوية اإلطـــارىالنظـري
صػورة إلػى  إثراء الحياة يأتي مع التعمؽ بغرائز الحياة والبعد عف غرائز الموت, فمـ يدرؾ في النيايػة

 .( 259: 2002باىتة مف الحياة نفسيا وشغؿ حيز محدود منيا, )القريطي, 

أمػػػا إريػػػؾ فػػػرـو فيػػػرى أف الشخصػػػية المخػػػاطرة ىػػػي نمػػػط مػػػف أنمػػػاط الشخصػػػية المبدعػػػة المبتكػػػرة, 
والمخػاطرة صػادرة مػف حاجتيػػا إلػى اإلحسػاس باليويػػة والتسػامي عمػى الػذات التػػي يعتبرىػا فػرـو مػػف 

 .( 66:  2005سية المنبثقة عف وجود اإلنساف )الشاعر, الحاجات األسا

أما أدلر فيرى أف اإلنساف مخموؽ تدفعو مشاعر القصور, وىػذا الشػعور بعينػو ىػو الػذب أدي بػالفرد 
إلػػى بػػذؿ مزيػػد مػػف الجيػػد لتعػػويض ىػػذا الشػػعور بالقصػػور, فاإلنسػػاف حينمػػا يخػػاطر مػػف أجػػؿ بمػػوغ 

, ويكػػوف فػػي ىػػذه الحالػػة مػػدفوعا بمشػػاعر القصػػور )عبػػاس, غايتػػو سػػاعيا وراء تحقيػػؽ وجػػوده لذاتػػو 
1996  :86 ). 

ىػػذا دميػػز يػػونج بػػيف اتجػػاىيف أساسػػيف تتخػػذىا الشخصػػية ىمػػا االنبسػػاط واالنطػػواء, فػػإف الشخصػػية 
والشخصػػػػية المحافظػػػػة أقػػػػرب إلػػػػى اتجػػػػاه االنطػػػػواء ) درداح ’ المخػػػاطرة أقػػػػرب إلػػػػى اتجػػػػاه االنبسػػػػاط

 .( 60:  2005الشاعر, 
 رية السموكية: النظ .3

نظرية مػورد: تػتمخص نظريػة الػتعمـ عنػده فػي أف كػؿ سػموؾ تتوسػطو االنفعػاالت الشػرطية, وخاصػة 
انفعػػاالت األمػػؿ والخػػوؼ, ويؤكػػد " مػػورد"  عمػػى وجػػو الخصػػوص أف اآلمػػاؿ والمخػػاوؼ ىػػي شػػروط 

يضػا طبيعػة دينامية لالختيارييف عػدة بػدائؿ, وال تتضػمف احتمػاالت االختبػار فقػط, ولكنيػا تتضػمف أ
المخػػاطرة, ومقاديرىػػا الضػػخمة, ويؤيػػد ذلػػؾ أف ىنػػاؾ عػػدة عوامػػؿ لمفػػروؽ الفرديػػة التػػي تػػؤثر عمػػى 
اسػػتجابة الخػػوؼ ويمكػػف أف تػػرتبط ىػػذه العوامػػؿ باتخػػاذ المخػػاطرة, وىػػذه العوامػػؿ الخاصػػة بػػالفروؽ 

) الخػػولي,  ارة الخػػوؼالفرديػػة ىػػي مسػػتوي القمػػؽ, وردود فعػػؿ الفػػرد لمتيديػػد, ومعػػدؿ انخفػػاض اسػػتث
2008 :148). 
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 الثاني: الثقة بالنفس: المتغير اإلطـــارىالنظـري

 تمييد: 
شاع استخداـ مصطمح الثقة بالنفس بيف المتعمميف وغيػر المتعممػيف. عمػى الػرغـ مػف افتقػار المكتبػة 
العربيػػة إلػػى األبحػػاث والدراسػػات التػػػي تيػػتـ بيػػذا المصػػطمح عمػػى حػػػد عمػػـ الباحثػػة. إف شػػيوع ىػػػذا 

ويػػذكر فيػػو ىػػذا المصػػطمح.  إالمػػف النػػاس حيػػث ال يكػػاد يمػػر عمينػػا موقػػؼ المصػػطمح بػػيف العامػػة 
فمجرد أف نقوؿ صفة ذـ في شخص معيف يقوؿ عمى الفور" أنا واثؽ مف نفسي" جممة نسمعيا عمى 

 الدواـ ىذا أف دؿ فإنما يدؿ عمى أىمية الثقة بالنفس وضرورة العمؿ عمى غرسيا وتنميتيا. 

ة بالنفس بوصفيا محور سػمات الشخصػية السػوية القػادرة عمػى التفاعػؿ وتقوؿ مجيد تبرز أىمية الثق
االجتماعي والتكيؼ السميـ والتي قد يتأثر نموىا أو تضعؼ مف خالؿ أساليب التربية والتنشػئة غيػر 

 .( 290:  2008الصحيحة ومف الظروؼ األسرية غير الطبيعية ) مجيد, 

سوية ىي موجػودة  عنػد كػؿ البشػر دوف اسػتثناء أف الثقة بالنفس بوصفيا محور سمات الشخصية ال
حيث يقوؿ " الفقي" أف كؿ إنساف لدية الثقة بالنفس بطريقة معينة, تجد شخصا لدية الثقة وىو يتكمـ 
مػػع النػػاس أو مػػع زوجتػػو أو مػػع أوالده, فكػػؿ منػػا لديػػة ثقػػة بشػػيء معػػيف والشػػخص الػػذي يقػػوؿ لػػيس 

دث أنػػو ركػػز عمػػى شػػيء تنقصػػو الثقػػة بػػو, ثػػـ بػػدأ لديػػة ثقػػة تمامػػا. فكالمػػو غيػػر صػػحيح, فالػػذي حػػ
 .( 14:  2010, يبالتعميـ ) الفق

 تعريف الثقة بالنفس: 
تعددت التعريفات الذي تناولت سمة الثقة بالنفس, فيناؾ تعريفات شممت كافة جوانب 
الشخصية إي أنيا تناولت الثقة في الجانب اإلدراكي والجانب الشخصي والجانب االجتماعي 

نب االنفعالي. وىناؾ تعريفات اقتصرت عمى إحدى ىذه الجوانب سأقـو بعرض ىذه التعريفات والجا
 التي عرضيا الباحثيف وذلؾ عمى النحو التالي: 

الثقة بالنفس ىي نػوع مػف االطمئنػاف المػدروس إلػى إمكانيػة تحقيػؽ النصػر والحصػوؿ عمػى  -
 .(54: 2000, الحمادي) بعض المكاسب

الفرد عمى أف يستجيب استجابات توافقية تجاه المثيرات التي تواجيو, الثقة بالنفس ىي قدرة  -
دراكو تقبؿ اآلخريف لو وتقبمو لذاتو بد  .(51: 2001رجة مرتفعة. ) العنزي, وا 
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بأنيا إدراؾ الفرد لكفاءتو أو ميارتو وقدرتػو  shreagerالثقة بالنفس حسب تعريؼ شروجر  - اإلطـــارىالنظـري
 .(701: 2007)أماؿ,  عمى التعامؿ بفاعمية مع المواقؼ المختمفة

الثقػػػة بػػػالنفس ىػػػي سػػػمة إيجابيػػػة مػػػف سػػػمات الشخصػػػية وتػػػدور حػػػوؿ اعتػػػداء الفػػػرد بنسػػػفو.  -
ويتضػػمف ذلػػؾ عػػدـ الحػػط مػػف قيمػػو الػػذات ولكػػف فػػي نفػػس الوقػػت عػػدـ المغػػاالة فػػي تقػػدير 

 .(625:  2008ى حد الغرور) ربيع, الذات يصؿ إل

تقانيا وحسف الثقة بالنفس ىي إدراؾ الفرد لقدراتو الفعمية  - عمى تحمؿ المسئولية عف أفعالو وا 
أدائيػػا والدافعيػػة المرتفعػػة, واالسػػتقاللية فػػي القػػرارات, وكفاءاتػػو فػػي إشػػباع حاجاتػػو ومواجيػػة 
متطمبػػات بيئتػػو وبمػػوغ أىدافػػو وتحقيػػؽ التوافػػؽ النفسػػي واالجتمػػاعي وتقبػػؿ الػػذات واآلخػػريف 

 .( 379:  2008ناف ) زيداف, والمثابرة ومواصمة النجاح في الحياة بأماف واطمئ

الثقػػػة بػػػػالنفس ىػػػػي قػػػػدرة الفػػػػرد عمػػػػى االعتمػػػاد عمػػػػى نفسػػػػو, واتخػػػػاذ القػػػػرار وتمنػػػػو بالعزيمػػػػة  -
دراكو لكفاءتو االجتماعية واألكاديمية والجسمية واسػتثماره ليػا فػي ضػوء توكمػو  واإلصرار, وا 

 .( 6: 2009عمى اهلل ) عمي, 

جسمية والنفسػية واالجتماعيػة, وبقدرتػو عمػى عمػؿ الثقة بالنفس ىي إحساس الفرد بكفاءتو ال -
مػػػا يريػػػد, واتسػػػامو بػػػاالتزاف االنفعػػػالي والنفسػػػي واالجتمػػػاعي, وبقدرتػػػو عمػػػى عمػػػؿ مػػػا يريػػػد, 
وقبػػػػوؿ الواقػػػػع والقػػػػدرة عمػػػػى مواجيػػػػة األزمػػػػات بتعقػػػػؿ وتفكيػػػػر وحػػػػؿ جميػػػػع مشػػػػاكمو بدقػػػػة 

 .( 351:  2010)السنباطي وآخريف, 

( بأنيػا سػمة شخصػية يشػعر معيػا الفػرد بالكفػاءة 1993ا فرح ) الثقة بالنفس كما أشارت لي -
والقدرة عمى مواجية الظروؼ المختمفة مستخدما أقصي ما تتحو لو إمكاناتو وقدراتو لتحقيؽ 
أىدافػػو المرجػػوة, وىػػي مػػزيج إيجػػابي مػػف الفكػػر والشػػعور والسػػموؾ الػػذي يعمػػؿ عمػػى تشػػجيع 

سػتوي المطمػوب مػف الصػحة النفسػية والتكيػؼ النمو النفسػي السػوي والوصػوؿ بػالفرد إلػى الم
 .( 2011:174النفسي ) العطيات, 

 .( 60ت: -الثقة بالنفس ىي إيماف الفرد, بمعتقداتو, وأفكاره وقدراتو )الشاذلي, ب -

وتػػرى الباحثػػة مػػف خػػالؿ العػػرض السػػابؽ لمتعريفػػات أف مصػػطمح الثقػػة بػػالنفس حسػػب تعريػػؼ أغمػػب 
أو مكونػػات وىػػي المكػػوف المعرفػػي والمكػػوف السػػموكي والمكػػوف البػػاحثيف تشػػمؿ عمػػى ثالثػػة جوانػػب 

 العاطفي. 



 

ىىاإلطارىالنظري   

 

 

 
39 

 

  

 

 الفصلىالثاني

مكانياتػػو وقدرتػػو عمػػى تحمػػؿ المسػػئولية والقػػدرة عمػػى  اإلطـــارىالنظـري فالجانػػب المعرفػػي يتضػػمف إدراؾ الفػػرد لقدراتػػو وا 
دراكػػو لكفاءتػػو الجسػػمية واالجتماعيػػة. ومػػف التعريفػػات التػػي ركػػزت عمػػى ىػػذا الجانػػب  اتخػػاذ القػػرار وا 

 ( وتعريؼ شروجر. 2008ت( ريذاف)-( , الشاذلي )ب2009عريؼ عمي )صراحة وبوضع ت

والجانػػب العػػاطفي أو االنفعػػالي فيػػو الجانػػب الػػذي يتنػػاوؿ الشػػعور نحػػو الثقػػة بػػالنفس ويتضػػمف ىػػذا 
( حيػػػث أشػػػار إلػػػى أف الثقػػػة ىػػػي نػػػوع مػػػف االطمئنػػػاف, وفػػػي 2000الجانػػػب فػػػي تعريػػػؼ الحمػػػادي )

ف الثقة سمو تدور حػوؿ اعتػداء الفػرد بنفسػو وذلػؾ يتضػمف ( حيث أشار غمي أ2008تعريؼ ربيع )
 عدـ الحط مف قيمة الذات. 

أمػػا الجانػػب السػػموكي فيػػو الجانػػب الػػذي يتػػرجـ مػػف خاللػػو الثقػػة بػػالنفس إلػػى سػػموؾ يالحػػظ بالفعػػؿ 
( حيػػث أشػػار إلػػى أف الثقػػة قػػدرة الفػػرد عمػػى أف يسػػتجيب 2001وذلػػؾ اتضػػح فػػي تعريػػؼ العنػػزي )

 ة تجاه المثيرات. استجابات توافقي

أف التعريفػػات الػػذي ذكػػرت ضػػمف تقسػػيـ كػػؿ جانػػب عمػػى حػػدا لػػـ  يال يعنػػإف تقسػػيـ ىػػذه الجوانػػب 
تتطػػرؽ إلػػى بػػاقي الجوانػػب فكػػؿ التعريفػػات تضػػمنت كػػؿ الجوانػػب ولكػػف وبشػػكؿ خاصػػة ركػػزت عمػػى 

 الجانب الذي ذكرت ضمنو. 

تجاه نحػو المخػاطرة حيػث أف االتجػاه لػو أف الثقة بالنفس في شموليا المكونات الثالثة تقترب مف اال
ثالثة مف المكونات المكوف السموكي واإلدراكي واالنفعالي. أف غيػاب أحػدى ىػذه المكونػات يضػعؼ 

 الثقة بالنفس واالتجاه نحو المخاطرة. 
 مفيوم الثقة بالنفس وعالقتيا بالمشاعر: 

فكػاره ومشػاعره وانفعاالتػو باعتبارىػا الثقة بالنفس تعبر عػف قبػوؿ الفػرد غيػر الخاضػع لمجػدؿ لقيمػة وأ
المؤشػػرات الحقيقيػػة والصػػادقة لخبراتػػو التػػي تعبػػر عػػف إحساسػػو الصػػادؽ بمػػا ىػػو عميػػو بالفعػػؿ ومػػا 

 يشعر بو فعال وتعبر عف مدى ارتياحو لشعور اآلخريف تجاىو واحترامو ليـ. 

لكفػاءة والبنػاء عمييػا, فػي كما تعنػي القػدرة عمػى ضػبط الػذاتي والػتمكف والكفػاءة واالسػتفادة مػف ىػذه ا
 ضوء المقومات النفسية والمادية التي تساىـ في تحقيؽ النجاح والتفاعؿ الناجح مع اآلخريف. 

وتمعػػػب الثقػػػة بػػػالنفس دورا ميمػػػا فػػػي تقبػػػؿ الفػػػرد لذاتػػػو واآلخػػػريف, وتمكنػػػو مػػػف االعتمػػػاد عمػػػى نفسػػػو 
الخػػػوؼ والقػػػوة والمشػػػاعر وتمنحػػػو  القػػػدرة عمػػػى الػػػتحكـ فػػػي مشػػػاعر اإلحسػػػاس بالػػػذنب والغضػػػب و 

 .( 19:  2011السعيدة ) بدير, 
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 أىمية الثقة بالنفس:  اإلطـــارىالنظـري
تنبع أىمية الثقة بالنفس مف منطمؽ عدـ استغناء أي شخص عنيا, فالشخص قميػؿ الثقػة بنفسػو ىػو 

 شخص عرضة لإلصابة بالعديد مف االضطرابات بسببيف: 

يػػػػتمكف مػػػػف النقػػػػاش والحػػػػوار مػػػػع غيػػػػره  األوؿ: أنػػػػو ال يثػػػػؽ فيمػػػػا لديػػػػو مػػػػف معمومػػػػات أو أراء, فمػػػػف
 وسيفضؿ الصمت 

فسػيأخذه عمػى محمػؿ االسػتيزاء أو أنػو  اإليجػابيالثاني: أنو سيصدؽ كؿ مػا قػاؿ عنػو بالسػمب, أمػا 
ف أحػرز أي  مجاممة ال أصؿ ليا في الواقع, مما يعني أنػو لػف يػتمكف مػف إحػراز أي نقطػة نجػاح, وا 

ه سيجعمو يعيش جوا مػف الممػؿ والكآبػة ويفضػؿ تجنػب النػاس منيا فمف يشعر بمذة النجاح, وىذا بدور 
ليتفادى انتقاداتيـ لو وتعميقاتيـ الساخرة مف حالة العتقػاده أنػو غيػر محبػوب مػنيـ وأنػو شػخص أقػؿ 
مػنيـ قػدرا وىػذا التجنػب المسػتمر سػيحـر صػاحبو مػف اكتسػاب الخبػرات الحياتيػة, ممػا يقمػؿ أو يعػػدـ 

 ية الصعاب. فاعمية حصنو الداخمي في مواج

لمعزلة وىو العدواف بشدة عمى اآلخريف وىذا سموؾ ال شػعوري ليحػافظ  داً اوقد يتخذ الفرد مسكنا مض
 .( 14:  2009عمى نفسو لئال ينكشؼ ضعفو فيفضح حالو. )عمي, 

 فضاًل عف ىذيف السببيف تتبيف أىمية الثقة بالنفس: 

  .فيي الدرع الواقي لمسعادة والنجاح -

 .تستمـز شرطا أساسيا ىو الثقة بالنفس الصحة النفسية  -

 .الثقة سمـ قد ترتقي بو أو تنزؿ منو لذا تحتاج لجيد  -

 .قد يؤدي فقداف الثقة إلى االضطراب والقمؽ والشعور بأف كؿ شيء يتربص بؾ  -

 .( 32ت: -نقطة البداية لكؿ فرض ىو فقداف الثقة ) محمد وقطناني, ب -

الرئيسة, أحادية البعد عمى خط متصؿ يمتد مف يعتبر الثقة بالنفس مف سمات الشخصية 
 إلى الثقة العالية  lncriorityأو الشعور بالنقص  lowself – confidencالثقة المنخفضة  

highself confidenc  وتظير الثقة بالنفس في إحساس الشخص بكفاءتو الجسمية والنفسية
دراكو لتقبؿ اآل خريف وثقتيـ فيو. وتظير الثقة بالنفس واالجتماعية, وبقدرتو عمى عمؿ ما يريد وا 

أيضا في اتزانو االنفعالي, والنضوج االجتماعي, قبوؿ األمر الواقع ويجد في نفسو القدرة عمى 
 مواجية أالزمات بتعقؿ وتفكير. 
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أما الثقة بالنفس المنخفضة فتظير في إحسػاس الشػخص بالرونيػة أو الػنقص وفػي تمركػزه حػوؿ  اإلطـــارىالنظـري
بسرعة وانزعاجو مف الناس ومف أي أمر بسيط. والشخص غير الواثؽ  ذاتو, وفي تغير اىتمامو

مػػف نفسػػػو عمػػػى درجػػػة منخفضػػػة مػػػف االتػػػزاف االنفعػػػالي والنضػػػوج االجتمػػػاعي, غيػػػر راض عػػػف 
: 1987صحتو ولدية اعتقاد في عدـ كفاءتو في السيطرة عمى مقدرات الحياة )مرسي ونجػاتي, 

112 ). 

ميمػا فػي الكفايػة المدركػة لمفػرد, حيػث أف لمثقػة دورا متبػػادال  وتػرى الباحثػة أف لمثقػة بػالنفس دورا
مكاناتػو فكممػا كػاف إدراكػو  مع الكفايػة المدركػة فالكفايػة المدركػة تعنػي مػدى إدراؾ الفػرد لقدراتػو وا 
مكاناتو كاف إنجازه أكثر, وكػذلؾ كممػا كانػت ثقػة الفػرد بنفسػو وقدراتػو جيػدة  إيجابيا نحو قدراتو وا 

 ية المدركة إيجابية وأكثر فاعمية. كمما كانت الكفا

 خصائص ذوي الثقة بالنفس: 
ىناؾ عدة خصائص تميز األفراد ذوي الثقة بالنفس عف غيرىـ مف األفراد ومػف ىػذه الخصػائص أو 

 السمات ما يمي : 

 .الشعور باألمف  -

  .الشعور بتقبؿ اآلخريف -

 .االتزاف االجتماعي  -

 .البعد عف األنانية والشعور بالذنب  -

 .يماف بالنفس اإل -

 .البعد عف التمركز حوؿ الذات  -

 .( 351: 2010الشعور بالكفاية ) السنباطي وأخريف,  -

 .الشعور بالسعادة وسط الناس  -

  .عدـ انشغاؿ الذىف باألمور التافية وعدـ جعميا تؤثر عمى صفاء الذىف -

 .بعد تفكير وتدبير  إالانتقاء الكممات بعناية وال يتـ اتخاذ القرار  -

 .ر ممشوؽ القامة, مرتفع الرأس, عالي الصدر, مستقيـ الكتفيف السي -
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  .(22:  2011عدـ االنفعاؿ بسيولة وعدـ فقد األعصاب أماـ أي حادث طارئ ) بدير,  - اإلطـــارىالنظـري

 وترى الباحثة أف مف خصائص األفراد ذوي الثقة بالنفس :  -

 .القدرة عمى بناء عالقات اجتماعية جيدة ومستمرة  -

 .ات وتقبؿ النقد البناء عدـ االكتراث باالنتقاد -

 .الصراحة وعدـ الخوؼ مف قوؿ الحؽ  -

 .المشورة وتبادؿ الرأي  -

 .القدرة عمى القيادة.  -

 بواعث الثقة بالنفس: 
 :أف لمثقة بالنفس خمسة وباعث ذكرىا عمى النحو التالي يالفقيرى الدكتور 

 المفيـو الذاتي:  -1

ومعني األشياء بالنسبة لؾ. ومف سمات المفيوـ والمفيوـ الذاتي كممة تشمؿ إدراكؾ وقيمؾ وعاداتؾ 
 الذاتي أنو مكتسب ومنتظـ وديناميكي 

 المثؿ األعمى الذاتي:  -2

إف كػػؿ شػػخص لديػػة مثػػؿ أعمػػي داخمػػي عػػف نفسػػو, فكػػؿ شػػخص يعػػرؼ نفسػػو جيػػدا والمشػػكمة التػػي 
ينػي تواجيو والمثؿ األعمى يحتوي خمسة أركػاف الػركف   الروحػاني, الػركف الصػحي والشخصػي والم

 والمادي. 

 الصورة الذاتية:  -3

مػنيف لػدينا عينػات لنػرى بيمػا العػالـ الخػارجي, فػإذا نظػرت  ءشػيكؿ إنساف لديو داخميا صػورة لكػؿ 
فػي المػػرأة سػػترى األشػياء الخارجيػػة فقػػط ولػػف تسػتطيع أف تػػرى األشػػياء الداخميػة فػػي جسػػمؾ رغػػـ أف 

 % مف قدراتؾ . 90بر مف ىذه األشياء  الداخمية ىي العالـ الحقيقي الذي يمثؿ أك

 التقدير الذاتي:  -4

 .ؾ ومشاعرؾ عف نفسؾساسيريقة التي ترى بيا نفسؾ بمعني أحومعناه الط

 الذاتية:  اإلنجازات -5
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فكػػؿ إنسػػاف يريػػد أف يكػػوف لديػػو إنجػػاز وأي شػػخص يعػػاني مػػف االكتئػػاب فإنػػو يشػػعر أنػػو لػػيس لديػػو  اإلطـــارىالنظـري
 ( 290: 2010, الفقي)  إنجازات

 واعث الثقة بالنفس ما يمي: وترى الباحثة أف مف ب

  قدرات الفرد: فكمما شعر الفػرد بػأف لديػة قػدرة عمػى فعػؿ أشػياء ف لديػة قػدرة عمػى التغييػر والتػأثير
 كاف ىذا مؤثرا في نفسو وباعثا لمثقة فييا.

  الشػػكؿ الخػػارجي لمفػػرد: فالشػػكؿ الخػػارجي ميػػـ فػػي انجػػذاب اآلخػػريف نحػػو الفػػرد فالشػػخص حينمػػا
 ف الناس ومقبوال   بينيـ كاف ذلؾ باعثا لمثقة في شخصية. يشعر أنو محبوبا م

 العوامل المؤثرة عمى الثقة بالنفس: 
( أف 1998تتػػأثر الثقػػة بػػالنفس بالعديػػد مػػف العوامػػؿ والمتغيػػرات مثػػؿ الجػػنس حيػػث يػػرى سػػتانكوؼ )

ر كبيػر ( أف التمكف المغػوي يسػيـ بػدو 1996الذكورِ أكثر ثقة مف اإلناث كما يذكر ليكف وجاسبرو )
( عمى المركز االجتماعي واالقتصادي واليجرة سواء 1998) في دعـ الثقة بالنفس, بينما يؤكد بانج

الداخمية والخارجية باعتبارىا عوامػؿ تػؤثر عمػى الثقػة بػالنفس, كمػا تتػأثر بقػدرة الفػرد عمػى التحصػيؿ 
األكػػػاديمي  نجػػػازاإل( أف الثقػػػة بػػػالنفس تتػػػأثر بعوامػػػؿ 1986الدراسػػػي واتضػػػح فػػػي دراسػػػة ديموتػػػا )

 .(13-12: 202وأساليب التنشئة االجتماعية )عبد العاؿ, 

وترى الباحثة أف مف أىـ العوامؿ التي تػؤثر عمػى الثقػة بػالنفس التربيػة األسػرية فيجيػب عمػى األسػرة 
أف تػػدرؾ أف كػػؿ تصػػرؼ وكػػؿ سػػموؾ يػػوثر فػػي نفػػس الطفػػؿ والبػػد مػػف التركيػػز خاصػػة فػػي السػػنوات 

حتػى ولػو  اإليجابيػةقة في نفس الطفؿ عف طريؽ مدحو باإليجاب عمى أفعالة األولي عمى غرس الث
كانت صغيرة وعدـ انتقاده انتقادا جارحا عمػى أفعالػو الروائيػة والقبيحػة بػؿ ينتقػد بطريقػة حػذره ببحػث 
ال تػػػؤثر فػػػي نفسػػػو ويكػػػوف االنتقػػػاد انتقػػػاد بنػػػاء مػػػف خػػػالؿ تعريػػػؼ الطفػػػؿ بالخطػػػأ الػػػذي وقػػػع فيػػػو 

 تصويب ىذا الخطأ, وعمى األسرة إتباع عدد مف اإلجػراءات ولغػرس الثقػة فػي نفػسومساعدتو عمى 
 :الطفؿ ومف ىذه اإلجراءات ما يمي

 .العمؿ عمى مدح الطفؿ وتجنب توبيخو  -

 .جعؿ الطفؿ يعبر عف نفسو واالستماع لو  -
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جعؿ الطفؿ يمػارس أعمػاال فػي مسػتوي قدراتػو مػف أجػؿ تكػويف فكػرة الكفػاءة الذاتيػة وتجنػب  - اإلطـــارىالنظـري
مارسػػة الطفػػؿ ألعمػػاؿ ليسػػت فػػي مسػػتوي قدراتػػو حتػػى ال تتكػػوف لديػػة فكػػرة أنػػو لػػيس قػػدرة م

 . ءشيعمى فعؿ 

 مكونات الثقة بالنفس: 
 ىناؾ عدة مكونات تتكوف منيا الثقة بالنفس مف ىذه المكونات التالي:

 .اإلحساس بالقدرة عمى مواجية المشكالت واتخاذ القرارات  .1

 .آلخريف واحتراميـ تقبؿ الذات والشعور بتقبؿ ا .2

 .الشعور باألمف عند مواجية الكبار والتعامؿ معيـ  .3

( باإلضافة إلى المكونات 2013: 20الشعور باألمف مع األقراف والمشاركة الوجدانية )بدير,  .4
المذكورة أعاله ىناؾ عدة مكونات أو مظاىر دالة عمى الثقة بالنفس ومف ىذه المكونات قدرة 

اعدة اآلخريف, الرغبة في القيادة والميؿ إلى الزعامة والقدرة عمى إدارة الفرد عمى التعاوف ومس
المواقؼ مع اعتزاز الفرد بقدراتو وبذاتو والتعبير بمباقة عما يريده أو يشير بو واالعتراؼ 
واإلقداـ وعدـ التردد أو الخوؼ والثقة بالنفس كغيرىا مف المتغيرات النفسية تنمو نتيجة التفاعؿ 

يف الفرد وأسرتو, الف العالقات الحميمة والدافئة والمتسقة بيف أفراد األسرة تجعؿ ب اإليجابي
الفرد أكثر ثقة بنفسو أي أف األسرة تعزز ىذا المفيوـ مف خالؿ أساليب وأنماط متعددة منيا 
الثناء واإلطراء, فضال عف المكافأة والتعزيز في المواقؼ التي يبدى فييا الفرد استجابات 

 (.12: 2002تماعيا )العدؿ, مقبولة اج

 أنواع الثقة بالنفس: 
د. تبكيف أستاذ عمـ النفس أف ىناؾ نوعيف مف الثقة مرغوب فييا, يمكف بيا أف تؤثر إيجابيا في يير 

الناس دوف أيثار جانبية لتمؾ الثقة. النوع األوؿ: ىو الثقة المطمقػة بػالنفس والػت تسػتند إلػى مبػررات 
, فيػي ثقػة ال تقبػؿ الجػداؿ أو المناقشػة, ثقػة تػدفع صػاحبيا وتعػود عميػو قوية ال يؤثر فييػا أي شػيء

بالخير, وترى صاحب تمؾ الثقة يواجو الحياة بجػرأة وقػوة وشػجاعة وثبػات غيػر خػائؼ وال متػردد وال 
قمؽ وال ييرب مف منفعتاىا, ويستطيع أف يؤثر في الناس إيجابيا ونقؿ مشاعره وسموكياتو إلييـ دوف 
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قػػادر عمػػى تمقػػي الصػػدمة إف وحػػدت, ال ضػػاعرا وال حازمػػا عمػػى جولػػة النجػػاح حميفػػو أدنػػي مشػػكمة,  اإلطـــارىالنظـري
 فييا ويقـو عمى الجولة دوف أف يفقد شيئا مف ثقتو بنفسو . 

النػػوع الثػػاني: الثقػػة المحػػدودة بػػالنفس فػػي مواقػػؼ معينػػة وضػػالة ىػػذه الثقػػة أو تػػال شػػييا فػػي مواقػػؼ 
ه اإلنساف الحصيف الذي يقدر العراقيػؿ التػي تعتػرض األخرى تتطمب ذلؾ فعال وىو اتجاه سميـ يتخذ

سبيمو حػؽ قػدرىا ويمجػا إلػى التشػاور وطمػب النصػح ممػف ىػـ أكثػر منػو خبػرة وال يتػرؾ األمػر مطمقػا 
ذا وثػػػؽ مػػػف الشػػػيء أو التصػػػرؼ إلػػػى تجربتػػػو واثقػػػ  2010:150ا مطمئنػػػا )بػػػرواف, لرايػػػة الفػػػردي, وا 

151). 

 مقومات الثقة بالنفس: 
 ( خمسة مقومات لمثقة بالنفس وىي: 1994يذكر أسعد )

 المقومات الجسمية: 

لػػيس بحاجػػة إلػػى برىػػاف القػػوؿ بػػأف الشػػخص الصػػحيح والصػػادر عػػف أبػػويف وأجػػداد أصػػحاء, والػػذي 
حطي فػي الوقػت نفسػو بعنايػة صػحيحة تضػمف لػو الحيويػة والنشػاط ليػو شػخص يستشػعر الثقػة فػي 

ادر عمى مقاومة المصاعب التي قد تقؼ حائؿ دوف نفسو, وتشبع السعادة في أرجائو, ويحس بأنو ق
تحقيؽ أىدافو, بؿ إنو يسعي لتحػدى الوجػود مػف حولػو, ضػاربا األرض برجميػو, وقػد أخػذ ينظػر إلػى 
البحػػػار الشاسػػػعة وكأنػػػو قػػػادر عمػػػة اإلمسػػػاؾ بيػػػا فػػػي قبضػػػتو أو أف يتحػػػدى الجبػػػاؿ وكػػػأف بإمكانػػػو 

 اإلطاحة بيا والبطش بسالسميا. 
 ية: المقومات العقم

 ومف ىذه المقومات الذكاء والذاكرة والخياؿ: 
 الذكاء:

يعػػػرؼ بػػػأف القػػػدرة العامػػػة لػػػدى الشػػػخص عمػػػى اكتسػػػاب الخبػػػرات الشػػػعورية التػػػي تعتمػػػد عمػػػى إدراؾ 
العالقػػات بػػيف األشػػياء وعمػػى إدراؾ العالقػػات بػػيف العالقػػات والواقػػع أف تمتػػع الشػػخص بقػػدر معقػػوؿ 

ب كبير مف القدرة عمى الػتعمـ ومػف ثػـ فػإف طريػؽ التقػدـ فػي مف الذكاء يجعؿ منو شخصا عمى جان
الحيػػاة أمامػػو يكػػوف أرحػػب وممكػػف وأكثػػر مػػف ىػػذا فػػإف الشػػخص الػػذكي يكػػوف سػػريع تعمػػـ الخبػػرات 
الجديدة التي براد منو اكتسابيا وال شػؾ أف سػرعة الػتعمـ تكسػب الشػخص ثقػة بػالنفس, وتجعمػو أكثػر 

 وبيمة عالية.  عسالجديدة بغير تقاعمى تعمـ الخبرات  لإلقباؿاستعداد 
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 الذاكرة:  اإلطـــارىالنظـري

ىناؾ ارتباط وثيؽ فيما بيف الذاكرة والثقة بالنفس وأف التمتػع بالػذاكرة القويػة واإلفػادة منيػا فػي الحيػاة 
اليومية ىو مقوـ أساسػي مػف مقومػات الثقػة بػالنفس, وشػاىد ذلػؾ أف الشػخص التػي تضػعؼ ذاكرتػو 

لنفسػػػي أنػػػو كثيػػػر مػػػا يحتقػػػر نفسػػػو ألنػػػو ال يسػػػتطيع مجػػػاراة يأخػػػذ باسػػػتمرار فػػػي استشػػػعار الضػػػعؼ ا
متطمبػات الحيػػاة وأكثػػر مػػف ىػػذا فػإف الشػػخص الػػذي يفقػػد الػػذاكرة فػي الحػػاالت المرضػػية التػػي تصػػب 

 باؿ بالمحيطيف بو مف أشخاص بؿ يولي األدبار وييرب مف أعيف الناس.  الذاكرة, ال يكاد يقيـ ذا

 الخيال: 

لى الذاكرة مف معمومات بحيث ال تكوف الصورة المتخيمة مطابقة لمواقع ىو إعادة صياغة ما يصؿ إ
الخارجي عمى الرغـ مف أنيػا مسػتمدة مػف حيػث عناصػره مػف ذلػؾ الواقػع والشخصػية القويػة تسػيطر 

 عمى خيالو في مواقؼ الحياة المتباينة. 

 : ةالمقومات الوجداني

لدى الشخص حتى يستطيع أف يتمتع بالثقة  ىناؾ مجموعة مف المقومات الوجدانية ينبغي أف تتوافر
بالنفس, وليس مف شؾ في أف انييار جانب أو أكثر مف تمؾ المقومات يؤدي بال محالة إلى انييار 
الثقة بالنفس لدى الشخص ويجعؿ منو شخصا منعدـ الثقة بالنفس أو قميؿ الثقة بػالنفس عمػى األقػؿ 

 والخمو ف المخاوؼ المرضية.   ومف أىـ المقومات الوجدانية االتزاف الوجداني

المقومػػػػات االجتماعيػػػػة: يحػػػػدد الوضػػػػع االجتمػػػػاعي لمشػػػػخص مػػػػدى ثقتػػػػو بنفسػػػػو, ذلػػػػؾ أف الكيػػػػاف 
االجتمػاعي ألي شػخص يحػدد مػػف كيانػو النفسػي, وفكرتػػو عػف نفسػو, والواقػػع أف اإلنسػاف لػيس فػػردا 

ي والخميػة ال تظػؿ حيػة حػقائما بذاتو منفصال عف المجتمع الذي نشأ في نطاقو, إنو خميو في جسػد 
  .في نطاؽ الجسـ الذي تنخرط في نطاقو إال

واإلنسػػاف يػػرى المجتمػػع مػػف خػػالؿ نفسػػو, وفػػي ذات الوقػػت يػػرى نفسػػو مػػف خػػالؿ المجتمػػع, وعنػػدما 
ثقة بالنفس ويستشػعر  ويمتمئ بإنسانيتويعترؼ المجتمع بقيمو الفرد فإنو يسيـ في إحساس ىذا الفرد 

 .( 377: 2010عمى مجابية الحياة )براند,  في نفسو القوة والقدرة
 المقومات االقتصادية: 

إف الشخص الذي يحصؿ عمى دخؿ كبير يكوف جػديرا فػي الغالػب بػأف يشػبع حاجاتػو ويسػد مطالبػة 
ويحقؽ الكثير مف رغباتو ومػف ىنػا فإنػو يكػوف بػاألحرى ناجيػا إلػى الثقػة بػالنفس, ذلػؾ أف اإلحسػاس 
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فعا لمشخص نحو اإلحساس بعدـ الطمأنينة وانعداـ الثقة فػي ممػا يػنعكس بالحرماف كثيرا ما يكوف دا اإلطـــارىالنظـري
 .( 116: 1994في نياية المطاؼ عمى نفسيتو فيأخذ في فقداف الثقة في نفسو ) أسعد, 

وذكػػر برانػػد أف مػػف مقومػػات الثقػػة بػػالنفس جمػػاؿ الطمعػػة, وبيػػاء المنظػػر, وجاذبيػػة الشخصػػية القػػدرة 
األلفػػاظ المناسػػبة واالتػػزاف الوجػػداني يػػوفر الثقػػة بػػالنفس, ويػػرتبط بيػػذا  عمػػى الكػػالـ والمباقػػة واسػػتخداـ

نظرة الشخص لمواقع مف حولو ولحاضره ومستقبمو وحياتو, ومدى تفاؤلو أو تشاؤمو والمتفائؿ يترقب 
الخيػػر والنجػػاح والسػػعادة وبػػالطبع الواثػػؽ مػػف نفسػػو يميػػؿ إلػػى التفػػاؤؿ والشػػخص المفتقػػد لثقتػػو بنفسػػو 

عذيب نفسو بالتأنيب الذاتي ألنو يحس بإفالسو, وبأنو غير قادر عمى تعديؿ مسار حياتو يغمد إلى ت
 .( 377:  2010وفؽ النمط السموكي السميـ ) براند, 

 الفكر وتأثيره عمى الثقة بالنفس: 
الثقػػة فػػي الػػنفس ىػػي الفعػػؿ مػػع االعتقػػاد أنػػو ميمػػا كانػػت التحػػديات أو المػػؤثرات الداخميػػة والخارجيػػة 

كانػػت الحالػػة النفسػػية أو الماديػػة أو الشخصػػية سيصػػؿ الشػػخص بػػإذف اهلل إلػػى تحقيػػؽ ىدفػػو,  وميمػػا
الثقػة ىػي القػوة الذاتيػػة التػي تػدفع اإلنسػاف إلػػى التقػدـ والنمػو والتحسػف المسػػتمر, وبػدوف الثقػة يعػػيش 
اإلنسػػاف فػػي ظػػالؿ اآلخػػريف ويشػػعر بػػالخوؼ مػػف الفشػػؿ ومػػف المجيػػوؿ, فػػال يجػػرؤ عمػػى أف تغييػػر 

عمػػو يخػػرج مػػف حيػػز منطقػػة الراحػػة واألمػػاف التػػي تعػػود عمييػػا, فمػػف الممكػػف أف يكػػوف تعيسػػا جػػدا يج
ودائـ الشكوى مف رئيسة ومف عدـ التقدـ, ولكنو ال يجػرؤ عمػى التغييػر لخوفػو مػف الفشػؿ, وقػد نجػد 

فػي حياتيػا, سػواء كػاف ذلػؾ  إيجػابيزوجة تعيسة جػدت فػي زواجيػا وال تحػاوؿ أف يحػدث أي تغييػر 
غييػػر أسػػموب حياتيػػا مػػع زوجيػػا أو حتػػى الخػػروج المتكامػػؿ, وقػػد نجػػد الطالػػب يػػذاكر ويجتيػػد وفػػي بت

معػيف, ولكنػو يصػادؼ  ءشػييوـ االمتحاف يفكر في الفشؿ فيكػوف ذلػؾ اإلنسػاف واثقػا مػف نفسػو مػف 
تحػديا فػي حياتػو يجعمػو يعتقػد أنػػو فاضػؿ وبػدلؾ فيػو يفػتح فػي ذىنػػو ممفػا لمفشػؿ فػي ىػذا الشػػيء أف 

يات الحياة قد تؤثر عمى أفكار اإلنساف وتجعمو بطريقة سمبية تسبب لػو اعتقػادا سػمبيا عػف نفسػو تحد
 وقدراتو وتجعمو سجينا في زنزانة سجف أفكاره السمبية التي قد تؤثر عمى كؿ أركاف حياتو . 

فعػػؿ تسػاعد فػػي بنػاء الثقػة فػي الػنفس ممػا يػؤدي إلػى ال اإليجابيػةومػف ناحيػة أخػرى نجػد أف األفكػار 
:  2007الػػذي يسػػاعد الشػػخص عمػػى التقػػدـ تحػػت أي ظػػرؼ ميمػػا كػػاف صػػعبا )الفقػػي,  اإليجػػابي

64-65).  
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 الفرق بين الثقة بالنفس والغرور:  اإلطـــارىالنظـري
  الثقة بالنفس انبثاؽ داخمي مف صمب شخصية اإلنساف, أمػا الغػرور فيػو اصػطناع خػارجي

مة بواقعػة فػي الحيػاة قشرة خارجية يفيد فييا الشخص إلى شخصية مف دوف أف يكوف لػو صػ
 أو واقعة النفسي الذي يستشعره في أعماؽ نفسو. 

  الثقػػة بػػالنفس تسػػتمـز أف يكػػوف الشػػخص متواضػػعا عارفػػا قػػدر نفسػػو والثقػػة تبشػػر الشػػخص
 .(376:  2010بتقدمو المستمر في الحياة واف نجاحو يأتي بالمثابرة والجيد )براند, 

 يػربط فيمػا بػيف مصػالحة الشخصػية ومصػالح  الواثؽ مف نفسو يحب اآلخػريف, ويسػتطيع أف
المجتمػػع ككػػؿ, بػػؿ وبػػيف مصػػالحو ومصػػالح غالبيػػة النػػاس أمػػا الغػػرور فػػاف كراىيتػػو لمنػػاس 

 تصدر عف البوف والشاسع بيف مصالحة ومصالح غيره. 

  الثقة بالنفس تدفع بالشخص إلى قياس تقدمو في ضوء قدراتػو واسػتعداداتو ىػو ال فػي ضػوء
عػف موقػؼ غيػر واقعػػي أو  ىت غيػره. ومػف ىنػا فػاف التقػدير الػذاتي ال يتػأتقدراتػو واسػتعدادا

غير عممي  أما الغرور فإنو ينسي قدراتػو واسػتعداداتو الشخصػية, وال يمتفػت إلػى نفسػو, بػؿ 
 يمتفت إلى اآلخريف. 

  الواثؽ مف نفسو يرحب بالنقد أيا كاف مف يوجيو إلية, فإذا كاف نقدا في محمو, فانػو يسػتقبمو
فتتخػذا منػو منطقػا إلػى أفػاؽ جديػدة تضػمف لػو التقػدـ فػي الحيػاة أمػا إذا كانػت  إيجابيػةح برو 

نقدا فارغا أو يراد بو التجريح فانو يستقبمو ويسػتمع إليػو ويقػـو بتقييمػو بغيػر انفعػاؿ ثػـ يمقػي 
بػػو فػػي سػػمة الميمػػالت وعمػػى عكػػس ذلػػؾ المغػػرور فإنػػو يجػػد فػػي النقػػد كشػػفا عػػف خبايػػاه. 

 (.13-7 : 1994)أسعد, 

 أسباب ضعف الثقة بالنفس: 
إف الفػػرد يعتبػػر مجموعػػة نجاحػػات متتابعػػة, فكػػؿ فرصػػة يػػنجح فييػػا الفػػرد فػػي أداء سػػموؾ مػػا, تعتبػػر 

تضػػاؼ لرصػػيده, وقػػد يكػػوف قمػػة رصػػيد الفػػرد فػػي الثقػػة بػػالنفس سػػبب فػػي إخفاقػػو فػػي  إيجابيػػةنقطػػة 
تػػي قػػد يتعػػرض ليػػا فػػي مسػػتقبؿ أي ميمػػة, أو سػػبب فػػي إنجػػاز بعػػض الصػػعوبات النفسػػية ال إنجػػاز

 حياتو, عندما تزداد ضغوط  الحياة عميو. 

أف مقػػدار الثقػػة يتػػأثر بأسػػموب التربيػػة فػػي الصػػغر, فالشػػدة والقػػوة الفعميػػة أو المفظيػػة ليػػا أثػػر سػػمبي 
 .(162: 2008)مجيد, 
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عتقػػاد أف ويػػرى بػػدراف أف ضػػعؼ الثقػػة بػػالنفس ىػػي سمسػػمة مترابطػػة تبػػدأ بانعػػداـ الثقػػة بػػالنفس ثػػـ اال اإلطـــارىالنظـري
اآلخػريف يػػروف عيونػػو وسػػمبياتو, ممػا يػػؤدي إلػػى الشػػعور بػػالقمؽ إزاء ذلػؾ والرىبػػة مػػف صػػدور سػػموؾ 
سمبي, وىذا يؤدي إلػى اإلحسػاس بالخجػؿ, األمػر الػذي يػؤدي مػرة أخػرى إلػى ضػعؼ الثقػة بػالنفس, 

 .(23:  2009مير حياة الفرد )عمي, مما يعني تد

 ة بالنفس: ومف األسباب التي تؤدي إلى ضعؼ الثق

سمبية الوالديف وتعميماتيا السمبية المتكررة, والػذي يجعػؿ تفكيػر الفػرد يتوجػو نحػو احتمػاالت  -1
الفشػػؿ أكثػػر مػػف النجػػاح, ممػػا يعنػػي الفشػػؿ والػػذي سيصػػبح مػػع مػػرور الػػزمف واقعػػا ممموسػػا 

 .(21:  1999)سيبرت, 

نتقػاد المتكػرر تعرض الفرد لمواقؼ محبطة أكثر مف مرة وتعرضو لمفشؿ وكذلؾ تعرضو لال -2
 .(41:  1995مع االبتعاد عف التحفيز والتشجيع )بدراف, 

االختالؼ واإلعاقة, حيث أنيا تجعؿ صاحبيا يسمـ إحدى طريقيف, إما أف يكوف كغيره مف  -3
ويقوـ بالتعويض غير المباشر عف إعاقتو ىذه مستثمر ما لديػو مػف إبػداعات, أو أف  الصـ

سػػػيتخذ طريقػػػا مػػػف اثنػػػيف, إمػػػا االنسػػػحاب كػػػاالنطواء يكػػػوف غيػػػر عاديػػػا, وفػػػي ىػػػذه الحالػػػة 
والعزلة وضعؼ الثقة بالنفس أو طريؽ العداء والشراسة كتعويض مباشر عف إعاقتو فيكوف 

 .لة كمف فييـ " كؿ ذي عاىة جبار" حا

أسػػموب التنشػػئة الػػو الديػػة الخػػاطئ وخاصػػة أسػػموب الحمايػػة الزائػػدة أو الكمػػاؿ الزائػػد, حيػػث  -4
تجعػػػػؿ االبػػػػف يشػػػػعر أنػػػػو غيػػػػر أىػػػػؿ لتحمػػػػؿ المسػػػػؤولية وأنػػػػو يختمػػػػؼ عػػػػف الحمايػػػػة الزائػػػػدة 

األشخاص العادييف مما يعنػي اعتقػاده بعػدـ قدرتػو عمػى أداء الميػاـ المطموبػة منػو أو حتػى 
درتو وبنفسو ) عمي, محاولة ذلؾ سواء بطمب منو أو بمبادرة ذاتية وىذا يعني فقدانو ثقتو بق

2009  :24). 

 نفس: طرق لتنمية الثقة بال
أف الثقة بالنفس مف أىـ عوامؿ النجاح في الحياة, أو في أي مشروع, إنيا حجر األساس لشخصية 
بناء متكاممة. ولكي يعيش الطموح ويستقر البد مػف الثقػة بػالنفس, وعػادة أي شػخص مصػاب بعقػدة 

ؼ الػػػنقص يعػػػاني فػػػي الوقػػػت نفسػػػو مػػػف قمػػػو الثقػػػة بػػػالنفس, إذ تجعػػػؿ اإلنسػػػاف معػػػزوال, وربمػػػا يخػػػا
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االجتماعػػػات حتػػػى لػػػو كػػػاف تواقػػػا بداخمػػػو لالخػػػتالط بالنػػػاس , وغالبػػػا الشػػػعور بػػػالنقص أصػػػعب مػػػف  اإلطـــارىالنظـري
   .(16:  1994اإلعاقة الجسدية ) قسـ التأليؼ, 

لػػذلؾ البػػد مػػف أف يسػػعى الفػػرد لمبحػػث عػػف طػػرؽ لتنميػػة ثقتػػو بنفسػػو, ولقػػد افترضػػت عػػدة خطػػوات 
 : كاآلتيلتنمية الثقة بالنفس وىي 

 بنفسو في معترؾ الحياة, ويحاوؿ أف يدبر أموره بنفسو دوف أف يترؾ التعػاوف  أف يمقي الفرد
 مع اآلخريف. 

  التدرج في سمـ النجػاح فػإف كػاف الفػرد مػف الػذيف ال يممكػوف الثقػة بأنفسػيـ يعػد فأبػدا بتحديػد
ىػػدؼ متوسػػط وأسػػعى لموصػػوؿ إليػػة, فبػػدؿ أف يسػػتيدؼ تػػأليؼ كتػػاب مػػثال, وأنػػت ال تممػػؾ 

ة إنجازه, ابدأ بكتابة مقاؿ, أو إذا كنت ترغب فػي فػتح محػؿ تجػاري يػدر عميػؾ الثقة بإمكاني
األلػػوؼ, فأبػػدا بفػػتح محػػؿ بػػدر العشػػرات  فمػػف الحكمػػة أف تتػػدرج, وتعمػػؿ عمػػى التقميػػؿ مػػف 

 رغباتؾ.  

  عندما تقؼ الحدود العقمية أو الجسدية عائقا في طريؽ تحقيػؽ األخرىتحوؿ إلى الطاقات ,
يؤدي إلى فقداف الثقة بالنفس, أو عندما تتجمػع الصػعوبات فػي طريػؽ بعض الرغبات, مما 

بعػض المػػؤىالت  مسػتثمراً النجػاح, فمػف المنطقػي أف تحػوؿ جيػودؾ فػي اتجػاه أخػر مقبػوؿ, 
 التي تقودؾ إلى النجاح. 

  اسػػتنجد بشػػجاعتؾ, إف كثيػػرا مػػف النػػاس يقعػػوف ضػػحية التػػردد. فيػػـ عنػػدما يواجيػػوف خيػػارا
يػػر طاقػػاتيـ فػػإنيـ يواجيػوف بعػػض األخطػػار, فيػػؤثروف السػػالمة عمػػى صػعبا يحتػػاج إلػػى تفج

اقتحػػػػاـ المجيػػػػوؿ, فػػػػالمطموب فػػػػي مثػػػػؿ ىػػػػذه الحػػػػاؿ أف يسػػػػتنجد المػػػػرء بالشػػػػجاعة ) برانػػػػد, 
2010 :378-380). 

   واجػػو العيػػوب وقػػـو مشػػاكمؾ, وتوكػػؿ عمػػى اهلل : لػػـ يكػػف أبػػدا اليػػروب مػػف مواجيػػة الػػذات
المشػكالت ويزيػدىا, واألخطػر أف يصػدر لػؾ وىمػؾ أنػؾ  شيئا جيدا, بػؿ عمػى العكػس يفخػـ

أعمى شأنا مف اآلخريف, ويأخذ بيػدؾ لمصػعود إلػى بػرج عػاج تحسػيف فيػو نفسػؾ بحجػة أنػؾ 
 .(65ت : -أرفع ممف تعرفيـ )الشاذلي, ب
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 اإليماءات التي توحي بالثقة بالنفس:  اإلطـــارىالنظـري
يػديف المتقابمػة عمػى وضع األصابع المتقابمة عمى بعضيا تتـ ىذه الحركػة بوضػع أصػابع ال -1

بعضيا البعض مشكمة ما يشػبو " ىػـر الكنيسػة" وىػي تشػير إلػى الشػخص الواثػؽ مػف نفسػو 
والمغػػرور واألنػػاني وىػػذه اإلشػػارة تػػوحي مباشػػرة ل خػػريف أف ىػػذا الشػػخص واثقػػا تمػػاـ ممػػا 
يقػػػوؿ. ىنػػػاؾ مشػػػكالت ليػػػذه الحركػػػة, أحػػػدىما عمنػػػي واألخػػػر مغطػػػي, فالنسػػػاء فػػػي معظػػػـ 

خدمف األسػػموب المخفػػي ) أي بوضػػع اليػػديف فػػي مكػػاف مػػنخفض عمػػى الحجػػر األحيػػاف يسػػت
 فواألكػاديمييأثناء الجموس وبمستوى الخصر أثنػاء الوقػوؼ. ويقػوـ رجػاؿ الػديف والمحػاميف 

بإتباع ىذه الحركػة كثيػرا وكممػا زادت أىميػة الشػخص ازداد أدائػو ليػذه اإليمػاءة وفػي بعػض 
العيػػػوف وخاصػػػة فػػػي المعػػػامالت مػػػا بػػػيف الػػػرئيس  األحيػػػاف قػػػد ترتفػػػع األيػػػدي إلػػػى مسػػػتوى

 والمرؤوس. 

ضػـ األيػدي الظيػػر رفػؽ الػػذقف " وضػع السػمطة" ولكػػف ال نفتػرض أف ىػػذه الحركػة مقتصػػرة  -2
 عمى الشعور بالسمطة عند الرجؿ بؿ ىي تنطبؽ أيضا عمى النساء 

ية الشخص الواثؽ مف يتحدث عمى األغمب دوف وضع يده عمى وجية أو أي إيمػاءة مشػاب -3
 لذلؾ 

األشػػػػخاص الػػػػواثقيف مػػػػف أنفسػػػػيـ ينظػػػػروف كثيػػػػرا فػػػػي عيػػػػوف اآلخػػػػريف أو الػػػػذيف يحػػػػاولوف  -4
 االختفاء 

 .( 99-97:  1992الثقة بالنفس تقمؿ رمش العيف ) كالرو,  -5

 نتائج عدم الثقة بالنفس: 
اإلحباط: يشعر الكثير مف األطفاؿ في مرحمة مف المراحؿ األولي ألسػباب مختمفػة وعنػدىا  -1

 لؾ, فالثقة تتأثر بطريقة سريعة .يحدث ذ

عػػدـ اإلحسػػاس باألمػػاف: تنػػتج عػػدـ اإلحسػػاس باألمػػاف فػػي حيػػاة األطفػػاؿ مػػف أمػػور عديػػدة  -2
أىميػػػا القمػػػؽ مػػػثال عنػػػدما ال يشػػػعر الطفػػػؿ باالرتيػػػاح ممػػػا يجػػػرى حولػػػو وال يعمػػػـ مػػػا الػػػذي 

ر مػػريح يسػتطيع فعمػػو لكػي يغيػػر ذلػػؾ الوضػع فػػإف ىػذا القمػػؽ يػػؤثر عميػو. وىػػذا الشػعور غيػػ
وقػػد يكػػوف مزعجػػا أحيانػػا ولكػػف إذا عػػاش الطفػػؿ فػػي قمػػؽ مػػف األوضػػاع المحيطػػة بػػو فتػػرة 

 طويمة قد ينتقؿ ىذا الشعور إلى كيفية نظرتو إلى نفسو.  
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الفشػػؿ: الفشػػؿ فػػي الوصػػوؿ إلػػى مػػا يصػػبو إليػػة الفػػرد قػػد يشػػعره بعػػدـ القػػدرة عمػػى الحصػػوؿ  -3 اإلطـــارىالنظـري
 تفاىة وبعدـ الجدوى . عمى ما يريد وبالتالي قد يولد ىذا شعورا بال

االنتقاد: ىو شيء غالبا ما نسيء فيمو وغالبا ما نتعرض إليو بعد االنتياء مف تأدية عمؿ  -4
ما ففي أحياف كثيرة ييدؼ االنتقاد الذي نحصؿ عميػو أف يوضػح لنػا كيػؼ يمكػف أف نػؤدي 

يكوف الغرض بطريقة أفضؿ والمنتقد يريد أف يكوف بمستوي أعمى ممػا نحػف عميػو لفعمنػا فسػ
ىذا سبب أخر نجد بػو أنفسػنا بأننػا قػد فشػمنا. وىنػاؾ بعػض األدوار التػي تػؤثر سػمبا وقػد ال 

 ننتبو أف ليا ىذا التأثير إال عندما يكوف الضرر قد وقع عمينا .

 
 (: يوضح بناء الثقة 2.2شكل رقم )

 ( 33-32)محمد وقطناني, د.ت: 

 جية األعداء: الثقة بالنفس في موا
أف الشخص الواثؽ بنفسو والذي يظؿ متماسػكا ومبػديا الشػجاعة فػي مواجيػة العػدو يكػوف فػي الواقػع 

لػػو فػػي ضػػوء مػػا يتخػػذه   يتػػأتىقػػد كسػػب نصػػؼ معركتػػو معػػو, أمػػا النصػػؼ الثػػاني مػػف انتصػػاره فإنػػو 
ي عالقػاتيـ بالفعؿ مف تصرفات وما يضطمع بو مف إجراءات وال ينسحب ىذا عمى األفراد وحػدىـ فػ

 
 الثقة بالنفس 

 الثقة باإلمكانيات الثقاااة باآلخاااار

 الثقة بان

الثقة 
 بان

ة الثق
 بان
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بعضيـ ببعض, بؿ أيضا عمػى الػدوؿ والجماعػات وعنػدما وقػؼ عممػاء نفػس الجماعػات عمػى ذلػؾ,  اإلطـــارىالنظـري
فػػإنيـ أخػػذوا يحػػددوف كيػػؼ يتسػػنى لمجموعػػة أو دولػػة مػػا التغمػػب عمػػى دولػػة أخػػرى  بوسػػائؿ مختمفػػة 
 عػػػف الحػػػرب الفعميػػػة سػػػميت بػػػالحرب البػػػاردة, كمػػػا أخػػػذوا يحػػػدوف الطػػػرؽ التػػػي يمكػػػف بواسػػػطتيا درء
أسمحة الحرب   الباردة واإلبقاء عمى معنوية الجيش والشعب مرتفعة, فتكوف الدولة بذلؾ قػادرة عمػى 
الصػػػمود وعػػػدـ االستسػػػالـ فػػػي مضػػػمار جيودىػػػا وحربيػػػا مػػػع العػػػدو فػػػإذا مػػػا تحػػػيض لمشػػػعب حالػػػة 
معنوية متينة, أو بتعبيػر أخػر ثقػة بػالنفس عاليػة إلػى جانػب قدرتػو عمػى خػوض عمػار الحػرب بقػدرة 

 ميارة وتخطيط دقيؽ, فإنو يكوف جديرا إذف باالنتصار وقير أعدائو. و 

ونستطيع أف نقرر بغير مبالغة أف الشخص كمما زاد ثقة بنفسو كانت قدرتو عمى اسػتغالؿ إمكانياتػو 
في قير أعدائو أو في وقفيـ عند حدودىـ أقوى وأكثر استمرار وعمى العكس مف ذلؾ فػإف الشػخص 

-106:  1994يكوف عرضػو لتضػييع مػا بػيف يديػو مػف إمكانيػات )أسػعد,  الذي تضيع ثقتو بنفسو
108.) 

 :أساليب مواجية الضغوط  الثالث: المتغير

 تعريف الضغط النفسي:
عػػػرض الكثيػػػر مػػػف البػػػاحثيف تعريفػػػات لمضػػػغط النفسػػػي ومػػػف ىػػػؤالء البػػػاحثيف ىػػػانر سػػػيمى الطبيػػػب 

النفسػػي وأعطػػا أرضػػية دافعيػػة حػػوالي  الكنػػدي وىػػو مػػف أوائػػؿ األطبػػاء الػػذيف بحثػػوا موضػػوع الضػػغط
( وسػػػػوؼ أتطػػػػرؼ إلػػػػى عػػػػرض مجموعػػػػة مػػػػف التعريفػػػػات التػػػػي تسػػػػاىـ فػػػػي توضػػػػيح 1956عػػػػاـ )

  -المصطمح المستخدـ في ىذا البحث ومف ىذه التعريفات ما يمي:

 ( بأنو االستجابة غير المحددة لمجسـ تجاه أي وظيفة تتطمب منو 1983تعريؼ سيمى )
 و نتيجة لظروؼ مؤلمة أو غير سارة. ذلؾ سواء كانت سببا أ

 ( بأنو نتيجة لعممية تقييميو يقيـ بيا الفرد مصادره الذاتية ليرى 1984تعريؼ الزاروس )
مػػدى كفاءتيػػا لتمبيػػة متطمبػػات البيئػػة, أي مػػػدي المالئمػػة بػػيف متطمبػػات الفػػرد الداخميػػػة 

 .(24:  2010والبيئة الخارجية ) الغرير, 

 ( عمميػػػ2002تعريػػػؼ عثمػػػاف ) ة تعػػػارض تفسػػػد عمػػػى الفػػػرد سػػػعادتو وصػػػحتو النفسػػػية
: 2002عثمػػػاف, ) والبدنيػػػة وتحػػػدث عنػػػدما يطالػػػب الفػػػرد بػػػأداء يفػػػوؽ إمكاناتػػػو العاديػػػة

14). 
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 اإلطـــارىالنظـري
 ( بأنػػو ظػػاىرة نفسػػية وفسػػيولوجية ناجمػػة عػػف المواقػػؼ الضػػاغطة 2005) تعريػػؼ جػػودة

لتوافؽ عبر تغييػرات والمؤثرة والتي تيدد حاجات الفرد ووجوده وتتطمب نوعا مف إعادة ا
 .(58: 2005جودة, جسمية ونفسية وسموكية )

مػػف خػػالؿ العػػرض السػػابؽ لمتعريفػػات تػػرى الباحثػػة أف الباحػػث سػػيمى نظػػر لمضػػغط مػػف الناحيػػة 
الفسيولوجية, أما الزاروس فنظر إلييا عمى أنيا عممية نفسية بينيا إلييا جػودة عمػى أنيػا ظػاىرة 

 نفسية وفسيولوجية . 

 ط النفسي: أسباب الضغ
الشيء الذي يسبب الضغط النفسي يختمؼ مػف شػخص ألخػر عمػى سػبيؿ المثػاؿ, شػخص مػا قػد ال 
يعػػػاني مػػػف الضػػػغط النفسػػػي بسػػػبب التقاعػػػد عػػػف العمػػػؿ بينمػػػا قػػػد يعػػػاني شػػػخص أخػػػر مػػػف الضػػػغط 
النفسي نتيجة لمسبب نفسو ويمكف لمعديد مف األحداث الحياتية أف تكوف مصدرا رئيسيا لمتوتر, حتى 

 .( 27:  2008دما يكوف الحدث مفرحا كالزواج أو االنتقاؿ إلى منزؿ جديد )عبيد, عن

( أسباب الضغط النفسي في مجػاؿ المينػة والػذي تػرتبط بشػكؿ مباشػر فػي 1989ولقد حدد مونتانا )
 ( عمى النحو التالي: 1993الوظيفة أو العمؿ وقد أوردىا الفرماوي )

 .غموض الدور 

 .صراع الدور 

 ير الواقعية لمذات.التوقعات غ 

  ضػػػعؼ القػػػدرة عمػػػى التػػػأثير فػػػي وضػػػع القػػػرارات ممػػػا ينػػػتج عنػػػو مسػػػتويات عاليػػػة مػػػف
 اإلحباط المؤدية إلى الضغوط.

 .فقد تأييد الزمالء 

 .عبء العمؿ وضغوط الوقت 

 .الرتابة والشعور بالممؿ 

 .سوء االتصاؿ والتواصؿ 

 .القيادة" اإلدارة" غير المناسبة 

  ,(  33: 2010مياـ العمؿ )الغرير 
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 وىذا وترى الباحثة أف مف أسباب الضغط النفسي:  اإلطـــارىالنظـري

  عدـ القدرة عمى التكيؼ مع متطمبات الحياة المتزايدة 

 المشاكؿ األسرية والتفكؾ األسري.  

  عدـ القدرة عمى تنظيـ الوقت. 

  تراكـ المشاكؿ وعدـ القدرة عمى حميا. 

  فقداف الدعـ االجتماعي. 

 ؾ أف الشعب الفمسطينيأحداث الحياة الصعبة وال ش.  

يعػػاني مػػف ىػػذه األحػػداث الحياتيػػة الصػػعبة فعػػالؽ المعػػابر وقطػػع الكيربػػاء وقطػػع الميػػاه والحصػػار 
الظػػالـ فضػػال عػػف القتػػؿ وقصػػؼ البيػػوت وصػػور اإلجػػراـ المتعػػددة وصػػوت القنابػػؿ والصػػواري  الػػذي 

المػػؤامرات السياسػػية لطالمػػا أفػػاؽ أطفػػاؿ فمسػػطيف مفػػزوعيف مػػف نػػوميـ عمػػى صػػوتيا باإلضػػافة إلػػى 
 التي تحاؾ ضد ىذا الشعب كؿ ىذا بال شؾ يسبب الضغط النفسي ويعمؿ عمى زيادتو. 

 مصادر الضغوط النفسية: 
تعػػػددت تصػػػنيفات مصػػػادر الضػػػغوط النفسػػػية فينػػػاؾ عػػػدة تصػػػنيفات عرضػػػيا البػػػاحثيف ومػػػف ىػػػذه 

 ( مف أف الضغوط ليا مصدريف ىما: 1979التصنيفات ما عرضو ميمر )

 وىي نابعة مف المعتقدات واألفكار الخاطئة مثاؿ ذلؾ افتراضات معمـ وط الداخميةالضغ :
بضرورة معرفتو  لكؿ اإلجابات ونماذج السموؾ المثالي في كؿ وقت, وىذه افتراضات غير 
واقعية ويجب أف يعرؼ المعمـ التربوي أنو إنساف ليس كامال, فيو يشعر ويقابمو حاجات 

كثيرة ومحاولة أف يعيش فوؽ مستوي قدراتو الشخصية يؤدي حتما إلى  متعددة ومشاكمو اليومية
 الضغوط. 

 المواقؼ المسببة لمضغط القيـ والمعتقدات والمبادئ والصراع بيف العادات الضغوط الخارجية :
والتقاليد التي يتمسؾ بيا الفرد وبيف الواقع مما يسبب لو ضغوط عالية, وتتحدد الضغوط 

 .(32:  2010يـ والواقع ) الغرير, لصراع بيف القبالموقؼ الذي يسبب ا

حيػث أرجػع الضػغط النفسػي إلػى أربعػة  2012ومف تصنيفات مصػادر الضػغوط تصػنؼ الدحادحػو 
 مصادر أساسية وىي : 
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 اإلطـــارىالنظـري
  .البيئة: مثؿ الطقس, اإلزعاجات, االزدحامات, التموث وغيرىا 

  مع الجنس األخر العوامؿ الفسيولوجية, مقؿ فترات النمو المختمفة, العالقات 

  الضغوط االجتماعية, مصؿ :/ المواعيد, المشكالت المالية, العمؿ, إلقاء المحاضرات 

  أمػػا المصػػدر الرابػػع فيػػو طريقػػة, فػػإف العقػػؿ يفسػػر تغييػػرات البيئػػة والجسػػـ ويحػػدد متػػى
 .(20: 2012يستجيب كحالة طارئة )الدحادحو, 

 أنواع الضغوط النفسية:
ساس الرئيسػي الػذي تبنػي عميػة بقيػو الضػغوط األخػرى, وىػو يعػد العامػؿ تشكؿ الضغوط النفسية األ

المشترؾ في جميػع أنػواع الضػغوط األخػرى مثػؿ الضػغوط االجتماعيػة, وضػغوط العمػؿ, والضػغوط 
 .(24:  2008عبيد, وط الدراسية, والضغوط العاطفية )االقتصادية, والضغوط األسرية, والضغ

 الضغط النفسي ىما: ( إلى نوعاف مف 1976ويشير سيمى )

  الضػغط النفسػػي الجيػد good stress  وىػػذا يػؤدي إلػػى إعػػادة التكيػؼ مػػع الػػذات أو
 البيئة المحيطة كوالدة طفؿ جديد أو سفر في عمؿ أو بعثة دراسية 

 وتحدث سيمى عف نوعاف آخراف مف الضغط النفسي ىما: 

 ط النفسػػي المػػنخفض الضػػغط النفسػػي الزائػػد: وينػػتج عنػػو تػػراكـ األحػػداث السػػمبية لمضػػغ
 بحيث تتجاوز مصادر الفرد وقدراتو عمى التكيؼ معيا. 

  الضغط النفسي المنخفض: ويحدث عندما يشػعر الفػرد بالممػؿ وانعػداـ التحػدي والشػعور
 .(42:  2010الغرير, باإلثارة )

 مراحل الضغوط: 
لتي حددىا" ىانز يمر اإلنساف بثالث مراحؿ بيولوجية حتى يصبح ضحية لمضغوط, وىذه المراحؿ ا

 سيمى" تتمخص في: 

 مرحمة اإلنذار.  

 مرحمة المقاومة. 

  ,( 284: 2009مرحمة اإلنياؾ )الفرماوي. 
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 أوال: مرحمة اإلنذار المبكر:  اإلطـــارىالنظـري

تنشػػأ ىػػذه المرحمػػة بمجػػرد تعػػرض الكػػائف الحػػي إلػػى مصػػدر الضػػغط وفػػي ىػػذه المرحمػػة تقػػؿ مقاومػػة 
 المرحمة إذا كانت قوية مصدر الضغط كبيرة. الكائف الحي, وقد يحدث الموت أحيانا في ىذه 

 ثانيا: مرحمة المقاومة:

يرى سيمى أف قػدرة الكػائف الحػي, عمػى البقػاء حيػا تمكنػو مػف االنتقػاؿ مػف حركػة االنػذر المبكػر إلػى 
 مرحمة المقاومة.

 ثالثا: مرحمة اإلنياك:

الالزمػة لمتكيػؼ, وبمػؾ  يرى سيمى أف استمرار التعرض لمموقؼ الضاغط يستنفذ طاقتو الكائف الحػي
: 2005يدخؿ الكائف الحي المرحمة الثالثة مػف مراحػؿ التوافػؽ العػاـ وحتػى مرحمتػو اإلنيػاؾ )جػودة, 

60.) 

 النظريات المفسرة لمضغوط:
الفسػيولوجية ,ومػف  واألعػراضتعددت النظريػات المفسػرة لمضػغوط ,وركػزت معظميػا عمػى المنبيػات 

ونظريػػػػػػػػػػػة  (1976سػػػػػػػػػػػرة لمضػػػػػػػػػػػغوط نظريػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػيمي )أىػػػػػػػػػػػـ النظريػػػػػػػػػػػات وأقػػػػػػػػػػػدـ النظريػػػػػػػػػػػات المف
 (ونظرية الزاروس وغيرىا مف النظريات.1979سبيمبرجر)

 (1976ىانز سيمي ) نظرية .1

يعػػد سػػيمي مػػف أشػػير البػػاحثيف الػػذيف ارتبطػػت أسػػماؤىـ بموضػػوع الضػػغوط ,ويرجػػع الفضػػؿ لػػو فػػي 
يػػػػر محػػػػددة فيػػػػو يػػػػرى أف الضػػػػغوط اسػػػػتجابة غ اإلنسػػػػافثير الضػػػػغوط عمػػػػى أتعريػػػػؼ البػػػػاحثيف بتػػػػ

لممتطمبػػػات الواقعػػػة عمػػػى الفػػػرد ,وىػػػذه المتطمبػػػات ىػػػي المسػػػببة لمضػػػغط والتػػػي يمكػػػف أف تنػػػتج عػػػف 
 .لإلنسافالتوازف النفسي  اختالؿفي  األساسيةالمواقؼ السارة وغير السارة والتي تعد مف العوامؿ 

 ( بيف نمطيف مف الضغوط ىما:1976وقد ميز سيمي )

 Eustressالضغوط السارة -1

 (.52:2008)النعاس , Distressالضغوط المكدرة  -2

وحدد سيمي ثالث مراحؿ لمدفاع ضد الضغط ويرى أف ىذه المراحؿ تمثؿ مراحؿ التكيؼ العاـ 
 وىي:
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لضبط الضغط  األوؿوتمثؿ ىذه المرحمة خط الدفاع  الفزع أو مرحمة رد الفعل التحذيرية : -1 اإلطـــارىالنظـري
الجسمي مثؿ المرض والجروح وفقداف القدرة عمى النفسي , فعندما يتعرض الفرد لمخطرة أو التيديد 

النوـ ,أو إي تيديد نفسي مثؿ إنياء عالقة حميمة ,الغضب مف سموؾ غير مرغوب فيو ,فإف رد 
العصبية واليرمونية في الجسـ لتعبئة الطاقة  اإلشاراتفعؿ الجسـ تكوف واحدة حيث تبدأ مف 

الدـ ,وتتوتر العضالت ويزداد إفراز العرؽ الالزمة لمطوارئ. فتزداد دقات القمب ويرتفع ضغط 
ويزداد إفراز األدرنياليف لذا سيحاوؿ الفرد مواجية مصدر الضغط النفسي )الغرير وأبو 

 (.61:2009آسعد,
تحدث عندما يكوف التعرض لمضغط متالزمًا مع التكيؼ فتختفي  التغييرات  مرحمة المقاومة : -2

تدؿ عمى التكيؼ  أخرى, وتظير تغيرات ,واستجابات  األولىالتي ظيرت عمى الجسـ في المرحمة 
((Levin&scotch.1970.114 . 

وفي ىذه المرحمة ينتقؿ الجسـ مف المقاومة العامة إلى أعضاء حيوية تكوف قادرة عمى الصد 
لمصدر التيديد ,كما أف الكائف الحي يتكيؼ مع مصدر الضغط ,ومع ذلؾ فإف ىناؾ حدودًا لعممية 

ب الجسـ وىي تتشابو مع مرحمة المراىقة التي تزداد خالليا القدرة عمى المقاومة المقاومة مف جان
 (.53:2008)النعاس ,

تنخفض قدرة الفرد عمى التعامؿ مع الضغوط النفسية فيصبح مصدر مسيطرًا  : اإلجيادمرحمة  -3
ط ,مما يجعؿ الفرد غير قادر عمى حماية وجوده تحت المستويات العالية والمستمرة مف الضغ

تبدأ االستمرار بالمقاومة إلى حد النياية ,إذ  اإلنسافلجسـ  فال يمكالنفسي ,وتضعؼ المقاومة, 
أف يقؿ إنتاج الطاقة في الجياز العصبي السمبتاوي يتولى  تدريجيا وبعد بالظيور اإلعياء تعالما

ذتتوقؼ  فتتباطأ أنشطة الجسـ وقد األمورالجياز العصبي الباراسمبتاوي  ما أستمرت  اتمامًا. وا 
الضغوط يصبح مف الصعوبة التكيؼ ليا لتؤدي إلى اضطرابات نفسية مثؿ االكتئاب أو أمراض 

ؤدي ذلؾ لمموت جسمية تصؿ حد الموت .واذا لـ يعود الجسـ لفترة النقاىة أثناء ىذه المرحمة قد ي
 (.62:2009 ,)الغرير وأبو أسعد

 (:1979) نظرية سبيمبرجر .2

عمى نظرية  لمضغوط النفسية معتمداً  لعمماء الذيف وضعوا تفسيراً سبيمبرجر واحد مف ا يعد
( stressالدوافع في ضوء إدراؾ الفرد ليا, ويحدد نظريتو في ثالثة أبعاد رئيسية: )الضغط 

 (.64:2009سعد ,أ ( )الغرير وأبوteaching)التعميـ    anxiety))القمؽ
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تشػػير إلػػي تتػػابع االسػػتجابات المعرفيػػة  نفعاليػػةافػػالقمؽ عمميػػة  يميػػز )سػػبيمبرجر ( بػػيف مفيػػـو القمػػؽ, اإلطـــارىالنظـري
 السموكية التي تحدث كرد فعؿ لشكؿ ما مف الضغوط .

 واألحػػواؿكمػػا بػػيف مفيػػـو الضػػغط ومفيػػـو التيديػػد مػػف حيػػث أف الضػػغط يشػػير إلػػى فػػي الظػػروؼ 
أمػػا كممػػػة تيديػػد فتشػػير إلػػي التقػػدير الػػػذاتي  الخطػػر الموضػػوعي, فمػػػا مػػالبيئيػػة التػػي تتسػػـ بدرجػػة 

قيمػػة خاصػػة فػػي فيػػـ طبيعػػة  موقػػؼ خػػاص عمػػي أنػػو خطيػػر أو مخيػػؼ ,وكػػاف لنظريػػة )سػػبيمبرجر(ل
 القمػػؽ واسػػتفادت منيػػا كثيػػر مػػف الدراسػػات تحقػػؽ مػػف خالليػػا مػػف صػػدؽ فػػروض ومسػػممات نظريتػػو

 (. 100:2001 )عثماف,

ولقػػػػد عػػػػرؼ سػػػػبيمبرجر الضػػػػغوط بانيػػػػا القػػػػوة الخارجيػػػػة التػػػػي تحػػػػدث تػػػػأثير عمػػػػى الفػػػػرد كخػػػػواص 
 (.15:2003 ضوعات بيئية ,أو ظروؼ مثيرة تتميز بدرجة مف الخطر الموضوعي)أبو حطب,مو 

 نظرية الزاروس:

الحديثػػػػة التػػػي تنطمػػػػؽ مػػػػف الموقػػػػع  الضػػػػغطالزاروس مؤسػػػس نظريػػػػات  األمريكػػػػييعتبػػػر العػػػػالـ     
ورد  الػذىنيعمى أنو نػوع مػف التقيػيـ  الضغطالمميز في البيئة .فيو ينظر إلى  أواإلنساني الخاص 

عمػػى أنػػو حالػػة ناتجػػة عػػف مثيػػر,  الضػػغطوال ينظػػر إلػػى  الضػػاغطةفعػػؿ مػػف جانػػب الفػػرد المواقػػؼ 
,فالموقؼ الذي يكوف مصػدر  الضغطويؤكد عمى أف األفراد يختمفوف في تقييميـ لممواقؼ مف حيث 

إزعاج لشخص ما قد ال يكوف كذلؾ لشخص أخر . وىو يرى أف الضغوط وأساليب مواجيتيا تكوف 
والتفكير والطريقة التػي يقػيـ بيػا الفػرد عالقتػو بالبيئػة ,وىػذه العالقػة ال تسػير  واإلدراؾة لممعرفة نتيج

 (.54:2008 في اتجاه واحد )النعاس,

ويعتمد تقييـ الفرد لمموقؼ عمػى عػدة عوامػؿ منيػا :العوامػؿ الشخصػية ,والعوامػؿ الخارجيػة الخاصػة 
‹ الضػػغوط›وقؼ نفسػػو ,وتعػػرؼ نظريػػة التقػػدير المعرفػػي والعوامػػؿ المتصػػمة بػػالم بالبيئػػة االجتماعيػػة,

دراكػو  بأنيا تنشأ عندما يوجد تناقض بيف متطمبػات الشخصػية لمفػرد ويػؤدى ذلػؾ إلػى تقيػيـ التيديػد وا 
 في مرحمتيف ىما:

يسػػبب  ءشػيوىػي الخاصػػة بتحديػد ومعرفػػة أف بعػض األحػػداث ىػي فػػي حػد ذاتيػػا  :المرحماة األولااى
 .الضغوط

ر فػي تظيػ التػيتصػمح لمتغمػب عمػى المشػكالت  التػييحػدد فييػا الطػرؽ  التػي: وىػي المرحمة الثانياة
 (. 100: 2001المواقؼ )عثماف, 
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 أساليب مواجية الضغوط:  اإلطـــارىالنظـري

 تمييد: 
عاش اإلنساف منذ بداية نشأة الكوف عير مالييف السنيف, باحثا عف االستقرار, واألمػاف, جاريػا وراء 

ؾ األزماف وىو ينشػد الطمأنينػة لػو وال بنائػو, فيػو يسػعي لتخفيػؼ الراحة التي تعطيو االتزاف, فمنذ تم
 .(125: 2010عباري وشعيرة, عبء الحياة عف كاىمو )

وىو إذا يسعي لتخفيؼ أعباء الحياة, يسػتخدـ أسػاليب مختمفػة لمواجيػة ىػذه األعبػاء التػي تسػبب لػو 
 الضغوط. 

وط ال تختمػػؼ فػي ىػػدفيا عػف األسػػاليب إف األسػاليب التػي اسػػتخداميا اإلنسػاف قػػديما لمواجيػة الضػغ
ف كانت تختمؼ بعض الشيء في مفيوميا.   الذي يستخدميا اإلنساف في العصر الحديث, وا 

ويػػػػرى القػػػػانوع أف االىتمػػػػاـ بدراسػػػػة موضػػػػوع أسػػػػاليب مواجيػػػػة الضػػػػغوط بػػػػدأ منػػػػذ السػػػػتينيات, وقػػػػد 
مثػػػػؿ سػػػػموكيات اسػػػػتخدمت الدراسػػػػات مجموعػػػػة مػػػػف المصػػػػطمحات لمتعبيػػػػر عػػػػف أسػػػػاليب المواجيػػػػة 

 COPINGوميػارات المواجيػة  COPING BEHEVIOR المواجيػة  مثػؿ سػموكيات المواجيػة 
SKILLS  وجيػػود المواجيػػةCOPIBG EFFORTS   وميكانيزمػػات المواجيػػة COPING 

MCHANIONS  المواجية  تواستراتيجيا COPING REACTIONS   ,( 46: 2011)القانوع 

 يعنػػػي تنػػػوع خػػػالؼ بػػػؿ ىػػػو تنػػػوع بسػػػبب اخػػػتالؼ نػػػوع أف ىػػػذا التنػػػوع فػػػي عػػػرض المصػػػطمحات ال
( أف أسػػاليب 2010البحػث, واخػتالؼ األلفػػاظ التػي يسػتخدميا البػػاحثيف حيػث يػرى عبػػاري وشػعير )

مواجيػػة الضػػغوط  بتعريفاتيػػا المختمفػػة وبنوعييػػا الشػػعورية ) التػػي يػػتحكـ بيػػا اإلنسػػاف( والالشػػعورية 
تيػػدؼ أساسػػا إلػػى إحػػداث التػػوازف ومحاولػػة التخفيػػؼ مػػف )التػػي ال يسػػتطيع أف يػػتحكـ بيػػا اإلنسػػاف( 

لي حالة االتزاف.   شدة تمؾ الضغوط, وىي استجابات يمجا إلييا الكائف البشري سعيا إلى الراحة, وا 

 تعريف أساليب مواجية الضغوط: 
تعددت التعريفات التي أطمقيا العمماء والباحثيف حوؿ أسػاليب مواجيػة الضػغوط ولكنيػا تتمحػور 

شػػيء مشػػترؾ, وىػػو أف أسػػاليب مواجيػػة الضػػغوط ىػػي مػػا يبذلػػو الفػػرد مػػف جيػػود لمواجيػػة  حػوؿ
ظروؼ الحياة الضاغطة عميو وسوؼ أقػوـ بعػرض بعضػا مػف تعريفػات أسػاليب المواجيػة الػذي 

 عرضيا الباحثيف بما يفيد الدراسة الحالية. 
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 ومف ىذه التعريفات التي عرضيا الباحثيف ما يمي:  اإلطـــارىالنظـري

( : بأنيػػػا السػػػموكيات الظػػػاىرة أو الخفيػػػة التػػػي يقػػػـو بيػػػا الفػػػرد 1984تعريػػػؼ فمشػػػماف ) -
 لمتقميؿ مف الضغوط النفسية. 

( : بأنػػػو عمميػػػة تغييػػػر مسػػػتمرة لمجيػػػود المعرفيػػػة 1984تعريػػػؼ الزاروس وفػػػو لكمػػػاف ) -
 والسموكية لضبط الظروؼ الداخمية والخارجية التي ينظر إلييا الفرد كظروؼ ضاغطة. 

(: بأنو سعي الفػرد لمتوفيػؽ بػيف مطالبػو وظروفػو ومطالػب البيئػة 1987) تعريؼ اليابط -
المحيطػة بػو وظروفيػا, فػػالفرد كثيػرا مػا يجػػد نفسػو فػي ظػروؼ أو فػػي بيئػة ال تشػبع كػػؿ 
مطالبػػة وحاجاتػػو, بػػؿ قػػد تكػػوف ىػػذه الظػػروؼ أو البيئػػة مصػػدر إعاقػػة إلشػػباع حاجاتػػو 

 ( 35: 2010النفسية واالجتماعية )الشخابنة, 

( : بأنيا المجيودات التي سيبذليا الفرد في تعاممو مع اإلحداث سواء 2000)الزاروس  -
: 665كانػػت ىػػذه المجيػػودات موجيػػة نحػػو األفعػػاؿ أو موجيػػة نحػػو السػػموؾ المشػػكؿ ) 

2000 ,LAZARUS ) 

تعريػػػؼ ديػػػو: بأنيػػػا الجػػػود المعرفيػػػة والسػػػموكية التػػػي يقػػػـو بيػػػا الفػػػرد بيػػػدؼ السػػػيطرة أو  -
وتقييمػو باعتبػاره يفػوؽ طاقػة الفػرد, ويرىػؽ  إدراكػوقػؼ الػذي تػـ التعامؿ مع مطالب المو 

 ( 150:  2002مصادره وقدراتو ويمثؿ موقفا ضاغطا ) القماح, 

(: بأنيػػػا األسػػػاليب التػػػي تواجػػػو بيػػػا الفػػػرد أحػػػداث الحيػػػاة اليوميػػػة 2003تعريػػػؼ عمػػػي ) -
حجػػاـ طبقػػا أو السػػمبية نحػػو اإلقػػداـ أو اإل اإليجابيػػةالضػػاغطة والتػػي تتوقػػؼ مقوماتيػػا 

طػػػػاره المرجعػػػػي لمسػػػػموؾ وميارتػػػػو فػػػػي تحمػػػػؿ أحػػػػداث الحيػػػػاة اليوميػػػػة  لقػػػػدرات الفػػػػرد وا 
الضاغطة وطبقػا السػتجاباتو التكيفيػة نحػو مواجيػة ىػذه األحػداث دوف إحػداث أيػة أثػار 

 .( 11:  2003سمبية جسمية أو نفسية عميو ) عمي, 

الفػػرد فػػي التغمػػب عمػػى  (: ىػػي مجموعػػة الطػػرؽ التػػي يسػػتخدميا2011تعريػػؼ القػػانوع)  -
المواقؼ واألزمات الصعبة واليت يتـ تقديرىا مف خالؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا الفرد 

 .( 9: 2011في مقياس أساليب مواجية الضغوط ) القانوع, 

يػز يتبيف مف خالؿ العرض السابؽ لتعريفات أساليب مواجية الضػغوط أف أسػاليب المواجيػة تتم
 : بخصائص ومف ىذه الخصائص

 أف أساليب مواجية الضغوط ىي أساليب معرفية.  -



 

ىىاإلطارىالنظري   

 

 

 
60 

 

  

 

 الفصلىالثاني

 أف أساليب مواجية الضغوط ىي أساليب سموكية  - اإلطـــارىالنظـري

 موجية أي أنيا موجية نحو التخفيؼ مف األحداث الضاغطة.  -

 خطوات التعامل مع الضغوط:  
ىنػػػاؾ عػػػدد مػػػف الخطػػػوات التػػػي يمكػػػف بيػػػا أف يتعامػػػؿ اإلنسػػػاف مػػػع الضػػػغوط حيػػػث يػػػذكر فونتانػػػا 

 ثة خطوات لمتعامؿ مع الضغوط . ( ثال1999)
 : المبادأة: ىاألول

وتعني ذلؾ القرار الحاسـ الذي يجب أف يتخذه الفػرد فػي وقػت معػيف مػف منطمػؽ اإلحسػاس بأنػو" ال 
يستطيع أف يستمر عمى ما ىو عمية" فالبد مػف طريػؽ أفضػؿ لتغييػر حالتػو والتخفيػؼ مػف ضػغوطو 

 ة, ىو اإلنساف الذي يقع فريسة سيمة لمضغوط. واإلنساف الذي تنقصو القدرة عمى المبادأ
 الثانية: المعرفة: 

, فالبد أف يكوف في حاجة إلػى أف يفيػـ ويعػرؼ مػا الػذي المبادأةإذا كاف اإلنساف يمتمؾ القدرة عمى 
يواجيو ويجب أف يأخذ بزماـ األمر فيو, ويمكف أف يتضح ذلؾ إذا استطاع أف يجيػب عمػى األسػئمة 

 التالية: 

 صادر الضغوط المؤثرة عمية؟ ما ىي م -

 ما الذي يجب فعمو إزاءىا؟  -

 ما الذي يجعمني أتوقؼ عف مواجيتيا؟  -

 الثالثة: الفعل.

عنػػدما يسػػتطيع اإلنسػػاف اإلجابػػة عمػػى األسػػئمة الثالثػػة السػػابقة بوضػػوح يمكنػػو أف يبػػدأ العمػػؿ نحػػو 
 .(284:  2009ضغوطو. ) الفرماوي,  التنفيذ فيأخذ بزماـ األمور ويتحكـ في مصادر

 تصنيفات أساليب مواجية الضغوط: 
عػػرض العديػػد مػػف البػػاحثيف تصػػنيفات متعػػددة ألسػػاليب مواجيػػة الضػػغوط, فينػػاؾ مػػف صػػنفيا إلػػى 

حجاميػػو إقداميػػوأسػػاليب  , وىنػػاؾ مػػف صػػنفيا إلػػى أسػػاليب شػػعورية وال شػػعورية وىنػػاؾ مػػف صػػنفيا وا 
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( 1984حيػث عػرض بيميػنج ومػوس )  , وىنػاؾ تصػنيفات أخػرى,إيجابيػةإلى أساليب سمبية وأخػري  اإلطـــارىالنظـري
 ثالثة أساليب لمواجية الضغوط , وىي : 

أساليب سموكية نشطة, وتشمؿ السموكيات الظاىرة التي تعكس محاولتو التعامؿ المباشر مع  -
 المشكمة أو مصدر الضغوط النفسية. 

وط أساليب معرفية, وتتضمف ما يقوـ بو الفرد في مجيود عقمي لتقدير أبعاد مصادر الضغ -
 النفسية ودرجة خطورتيا ومدتيا. 

أساليب اإلحجاـ والكؼ, وتعكس محاولة تجنب المشكمة وعدـ التعامؿ المباشر مع مصادر  -
الضغوط النفسية, فربما يحاوؿ الفرد ىنا الحد مف التأثير االنفعالي السيئ الناتج عف الضغوط 

 .(37:  2010الشخابنة, النفسية بطريقة غير مباشرة. ) 

( أف مف ضمف األساليب االستسالـ لمضغوط والناتج عف تعمـ العجر وىو 2001عثماف )ويذكر 
أسموب قميال لقيمة والفائدة, ومف ىذه األساليب أيضا العدواف عمى اآلخريف والعدواف الناتج عف 

ي الموجو اإلحباط غير منتج ألنو كثيرا ما يخمؽ مصادر جديدة لمضغط ولوـ الذات والحديث السمب
 .(1: 2001)عثماف,  لمنفس

إف التعدد والتنوع في أساليب مواجية الضغوط يدعونني إلى ذكر أبرز التصنيفات بما يخدـ الدراسة 
 الحالية. حيث سأقوـ بعرض اثنيف مف التصنيفات وىي كالتالي: 

 التصنيف األول:

 األساليب الشعورية:

 أوال: أسموب حل المشكالت: 

كأسموب عممي فعاؿ إلرشػاد حػاالت  'PROLEM SOLVING' ينظر إلى أسموب حؿ المشكالت 
الضػػغط النفسػػي, وتبػػرز ىنػػا مرتكػػزات ىػػذا األسػػموب المعرفػػي فػػي مجموعػػة مػػف النظريػػات العمميػػة 
كالمعرفيػػة والسػػموكية وتفسػػيرات كثيػػػر مػػف العممػػاء والبػػاحثيف مثػػػؿ ثونػػدايؾ وسػػكنر كجانػػب تعميمػػػي 

س المعرفي أكثر العمماء ومستوي حدتيا وحػؿ أي وأشور وكوىمر كجانب معرفي, ويعتبر عمماء النف
 .(99:  2010واجو الفرد ) الغرير, مشكالت ت

وبالنسػػبة لألفػػراد يمجػػا األفػػراد إلػػى ىػػذا األسػػموب وفقػػا لػػنمط الشخصػػية, وييػػدؼ ىػػذا األسػػموب إلػػى 
و تخفيػػؼ العقبػػات التػػي تحػػوؿ بػػيف الفػػرد وبػػيف التكيػػؼ واالتػػزاف أو تخفيػػؼ العقبػػات التػػي تحػػوؿ بينػػ
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وبيف تحقيؽ األىداؼ اآلتية ويكف واضحا جدا في حاالت األزمات أو الكوارث, فعندما يواجو بعض  اإلطـــارىالنظـري
الناس الضغوط المستمر, طويمة األمد, ويعمؿ البعض ما يقارب العشػريف سػاعة يوميػا بيػدؼ جمػع 

جػػا ثػػروة أو لتحقيػػؽ مركػػز اجتمػػاعي أو سياسػػي أو لتحسػػيف المسػػتوي المػػادي لمعائمػػة, فػػال بػػد أف يم
اإلنساف إلػى ىػذا النػوع مػف األسػاليب ويقػـو ىػذا األسػموب عمػى ثالثػة عمميػات ىػي التعامػؿ النشػط, 

 .(25:  2008سة, والكبح )الخالدي, وكؼ األنشطة المتناف

ويشػير أسػموب حػػؿ المشػكالت إلػى قػػدرة الفػرد عمػػى إدراؾ وفػييـ عناصػر الوقػػت أو المشػكمة وصػػوال 
لتػي ىػو يصػددىا, ويعتبػر التػدريب عمػى حػؿ المشػكالت فنيػة إلى وضع خطة محكو لحػؿ المشػكمة ا

معرفية فعالية مع المواقؼ واألحداث الضاغطة, وتيدؼ إلى تنمية ميارات حؿ المشكمة لدى األفراد 
يجاد المالئمة ليا.   حتي يمكنو التعامؿ مع المشكالت التي تعترض في حياتيـ وا 

تعرؼ عمػى المشػكمة أو الموقػؼ الضػاغط وجمػع وتتضمف ىذه الفنية عدة خطوات وىي تتمثؿ في ال
البيانات ثـ وضع بدائؿ وحموؿ متعددة لمتعامؿ مع المشكمة الضاغط وجمع البيانات ثـ وضع بػدائؿ 
وحمػػػوؿ متعػػػددة لمتعامػػػؿ مػػػع المشػػػكمة وتقػػػيـ الحمػػػوؿ البديمػػػة ووضػػػع الحػػػؿ النيػػػائي موضػػػع التنفيػػػذ, 

رة تتمثػؿ فػي زيػادة كفػاءة الفػرد وفعاليػة الػذات والتدريب عمػى حػؿ المشػكالت ينطػوي عمػى أىميػة كبيػ
 .(351: 2008عبيد, ) وتوكيده لذاتو مما يؤدي إلى التعامؿ بنجاح مع المواقؼ الضاغطة

 ( مجموعة مف الخطوات العممية لحؿ المشكالت وىي : 1983وقد حدد باترسوف وابنرنبرج ) 

ا يحػػػدد أىميػػة تعريػػػؼ تعريػػؼ المشػػػكمة بوضػػوح, أي ضػػػرورة أف تعػػرؼ إلػػػى أيػػف تتجػػػو ممػػ -1
 وتحديد المشكمة, وىذه تعتبر بداية طريؽ النجاح لبقية الخطوات. 

جمػػع المعمومػػات وىػػذه يترتػػب عمييػػا معرفػػة المسترشػػد عػػف ذاتػػو ومعرفػػة البػػدائؿ والخيػػارات  -2
المتػػػػوفرة مػػػػف خػػػػالؿ البحػػػػػث والفيػػػػـ والوصػػػػوؿ إلػػػػى مصػػػػػادر المعمومػػػػات ووصػػػػؼ البيئػػػػػة 

 المحيطة. 

ائؿ الخيارات, أي توظيؼ المعمومات المتوفرة إليجاد أكبر عدد مػف البػدائؿ تقييـ وتوليد البد -3
يجػػػػاد الخيػػػػارات  والحمػػػػوؿ مػػػػف خػػػػالؿ تكػػػػويف فرضػػػػيات مػػػػف النتػػػػائج المحتممػػػػة لكػػػػؿ بػػػػديؿ وا 

 المناسبة واألكثر نجاحا .

اختبار وتطبيػؽ طريقػة العمػؿ أي األسػاليب واإلجػراءات العمميػة التػي يمارسػيا الفػرد لضػبط  -4
يجاد إلية تدؿ عمى مدى تحقيؽ النجاح لكؿ بديؿ.  المشكمة  وا 
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تقييـ النتائج: أي أف البدائؿ الناجمة ىػي التػي يمكػف أف تسػاعد عمػى الحػؿ سػواء جزئػي أو  -5 اإلطـــارىالنظـري
 .( 102-101:  2010كمي لممشكمة ) الغرير, 

 ثانيا: أسموب المساندة االجتماعية: 

خػػريف بالجوانػػب المختمفػػة لمصػػحة واالسػػتقرار تػػرتبط المسػػاندة االجتماعيػػة التػػي يتمقاىػػا الفػػرد مػػف اآل
النفسػػػي واالجتمػػػاعي, حيػػػث يشػػػير التػػػراث السػػػيكولوجي إلػػػى أف لممسػػػاندة االجتماعيػػػة وظيفتػػػيف فػػػي 
عالقتيػا بالضػػغوط: فالوظيفػة األولػػي وىػي وقائيػػة ضػػد التػأثيرات السػػمبية لمضػغوط, والوظيفػػة الثانيػػة 

( أف مجػػػرد إدراؾ الفػػػرد أنػػػو 1986اراسػػػوف )عالجيػػػة حينمػػػا يقػػػع الفػػػرد تحػػػت ضػػػغط وقػػػد افتػػػرض س
يسػػتطيع الركػػوف إلػػى شػػخص والمسػػاندة, فػػإف ىػػذا مػػف شػػأنو أف يخفػػؼ مػػف الضػػغوط الواقعػػة عميػػو. 

  .(45:  2008وتمثؿ المساندة االجتماعية رضا اآلخريف ومساعداتيـ ) النعاس, 

لمتعامػػؿ مػػع الحػػدث  وتتضػػمف أيضػػا محػػاوالت الفػػرد لمبحػػث عمػػف يسػػانده فػػي محنتػػو ويمػػده بالتوجػػو
يجػػاد المواسػػاة والمسػػاعدة لمواجيػػة ىػػذه األحػػداث بصػػورة إيجابيػػة  :  2009) الغريػػر وأبػػو أسػػعد. وا 

128). 

والمسػػاندة التػػي يسػػعى األفػػراد لمبحػػث عنيػػا تختمػػؼ بػػاختالؼ المشػػكمة واألشػػخاص ومػػف ىنػػا تكػػوف 
 دة االجتماعية وىي: ( أربعة أنواع لممسان2000المساندة عمى عدة أنواع حيث يذكر مرسي )

المساندة الوجدانية: وىي مساندة نفسية يجدىا اإلنساف في وقوؼ الناس معو, ومشاركتيـ في  -
أفراحو وأحزانو وتعاطفيـ معو واتجاىاتيـ نحوه واىتماميـ بأمره, مما يجعمو يشعر بالثقة في 

 نفسو وفي الناس. 

دة نفسية أيضا يجدىا اإلنساف في كممات المساندة المعنوية: أو المساندة اإلدراكية: وىي مسان -
 التياني والثناء عميو في السراء, وفي عبارات المواساة والشفقة في الضراء. 

المساندة التبصرية أو المساندة المعموماتية: وىي مساندة فكرية عقمية تقوـ عمى النصح  -
 واقعية موضوعية.  والرشاد, وتقديـ المعمومات التي تساعد اإلنساف عمى فيـ الموقؼ بطريقة

المساندة المادية أو المساندة العممية: وىي مساندة مباشرة وفاعمة في الموقؼ ويحصؿ عمييا  -
واألدوات أو مشاركتو في بدؿ الجيد وتحمؿ الموقؼ  باألموراإلنساف مف مساعدة الناس لو 

 .(197: 2000ي, وتخفيؼ المسئولية وتقميؿ الخسائر )مرس
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اع تيػػدؼ إلػػى التخفيػػؼ حيػػث يػػرى )الفرمػػاوي وعبػػد اهلل( أف ىنػػاؾ اتفػػاؽ بػػيف أف المسػػاندة بكافػػة أنػػو  اإلطـــارىالنظـري
المختصيف عمى حاجتنا إلى التحدث عف مشكالتنا مع آخريف نثؽ فييـ أو يتعاطفوف معنػا, أف ىػذا 
يريحنا كثيرا ويجعمنا نواجو الضغط النفسي بطريقة أفضؿ. وليس ىناؾ شؾ في أف الفػرد إذا أراد أف 

الضػػػغط النفسػػػي فإنػػػو مػػػف الميػػػـ أف يكػػػوف قػػػادرا عمػػػى صػػػياغة المشػػػكمة فػػػي صػػػورة يبػػػوح بمسػػػببات 
كممات دالة, ومف الميـ أيضا أف يكوف قادرا عمى اختيار الشخص المستعد لإلنصػات والقػادر عمػى 

 .(195:  2009الفرماوي وعبد اهلل, أف يقدـ المشاركة والنصح )
 ثالثا: االسترخاء: 

العػػالج فػػي عمػػـ الػػنفس اإلكمينيكػػي منػػذ فتػػرة طويمػػة عمػػى يػػد الطبيػػب يسػػتخدـ االسػػترخاء فػػي الطػػب و 
النفسػػػي جاكبسػػػوف إلػػػى قػػػرر أف اسػػػتخدامو يػػػؤدي إلػػػى فوائػػػد عالجيػػػة ممموسػػػة لػػػدى مرضػػػي القمػػػؽ, 
ويعػػرؼ بػػالمعني العممػػي بأنػػو توقػػؼ كامػػؿ لكػػؿ االنقباضػػات والتقمصػػات العضػػمية المصػػاحبة لمتػػوتر 

 ( 213: 2008عبيد, 

دـ أسموب االسترخاء أما كأسموب عالجي مستقؿ, أو مصاحب لمعالج بطريقة الكؼ وعادة ما يستخ
بالنقيض عندما نحتاج إلى خمؽ استجابة معارضة لمقمؽ والتوتر عند ظيور المواقؼ الميددة ويعتمد 
أسػػموب االسػػترخاء عمػػى بدرجػػة فسػػيولوجية معروفػػة, فػػالقمؽ والخػػوؼ واالنفعػػاالت الشػػديدة عػػادة مػػا 

 ( 109:  2002عثماف, عف وجود توترات عضوية وعقمية. ) اتكوف تعبير 

ولكػػي نػػتخمص مػػف التػػوتر والضػػغط البػػد أف يػػدرب كػػؿ شػػخص نفسػػو فػػي الموقػػؼ الطارئػػة وعنػػدما 
دقيقػة فػي أي وقػت  20-15تزدحـ المشكالت اليومية عمى ممارسة االسترخاء وأف يخصػص يوميػا 

: 2009حيػػػاة الفػػػرد )الغريػػػر وأبػػػو أسػػػعد, يػػػراه مناسػػػبا مكػػػرر االسػػػترخاء حتػػػى يصػػػبح أسػػػموب فػػػي 
142.) 

  -ويمكف تنفيذ االسترخاء بعدة طرؽ وأساليب منيا:

 قراءة كتاب يحممؾ بعيدا عف التوترات اليومية  -

 االستماع لمقراف الكريـ قبؿ النـو حتى تشعر باالطمئناف  -

واليػػػديف  شػػد عضػػػالت الجسػػػـ ثػػػـ إرخائيػػػا قبػػػؿ النػػػوـ, القػػػدميف ثػػػـ السػػػاقيف والػػػبطف والظيػػػر -
 والذراعيف والعنؽ وآخريف الوجو 

 العالج بالزيوت يريح الجسـ ويمده بالحيوية والنشاط  -
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تػػػدليؾ العضػػػالت تػػػدليكا عميقػػػا يعػػػزز الػػػدورة الدمويػػػة ويزيػػػد ليونػػػة الجسػػػد ويزيػػػؿ  تشػػػنجو  - اإلطـــارىالنظـري
 .(111: 2002عثماف, )

 رابعًا: أسموب إعادة البناء المعرفي: 

السػػػمبي, ويػػػتعمـ التفكيػػػر اإليجػػػابي الػػػواقعي تجػػػاه مصػػػادر يعنػػػي أف يػػػتخمص الشػػػخص مػػػف التفكيػػػر 
إعػػادة التصػػور, وذلػػؾ بإعػػادة النظػػر لممشػػكمة مػػف زوايػػا أكثػػر  ةاسػػتراتيجيالضػػغط, ويمكػػف اسػػتخداـ 

 .(150:  2009)الغرير وأبو أسعد, إيجابية 

بعقالنيػػة ويتضػػمف أسػػموب إعػػادة البنػػاء المعرفػػي أيضػػا تعويػػد المسترشػػديف أو إقنػػاعيـ عمػػى التفكيػػر 
أكثػػػر, ويحػػػاوؿ المعػػػالج الػػػذي يسػػػتخدـ ىػػػذا األسػػػموب إقنػػػاع المسترشػػػديف بػػػأف ىػػػذه المعتقػػػدات غيػػػر 
المنطقيػػة تبنوىػػػا ىػػي المسػػػئولة عػػػف ردودىػػـ االنفعاليػػػة وىػػي نتيجػػػة األفكػػػار والعبػػارات الذاتيػػػة التػػػي 

 .(324: 1999ة ومنطقية )إبراىيـ, تبنوىا, فإنو مف الميـ مواجية ىذه األفكار أكثر واقعي
 خامسا: إدارة الوقت: 

 تعرؼ إدارة الوقت بأنيا قدرة الشخص عمى استخداـ الوقت إلنجاز المياـ في التوقيت المحدد. 

وىػػي الطػػرؽ والوسػػػائؿ التػػي تعػػػيف اإلنسػػاف عمػػػى االسػػتفادة القصػػوى مػػػف وقتػػو فػػػي تحقيػػؽ أىدافػػػو, 
 ت. وتوفير التوازف في حياتو ما بيف األىداؼ والرغبات والواجبا

 :اد مف إدارة وتنظيـ الوقت ما يميويستف
 .إرضاء اهلل  -
 .تحقيؽ األىداؼ واإلنجازات  -
 .الراحة النفسية والشعور بالرضي عف النفس  -
 .التوفيؽ بيف واجبات العمؿ والعائمة والحاجات الشخصية  -
 .االستفادة األمثؿ لمجيد  -
  .تجنب اإلدراؾ واالزدواجية -
 .إرضاء الرؤساء في العمؿ  -
 .از األعماؿ في وقتيا إنج -
 .التركيز في أداء العمؿ  -
   .(62:  2012االستفادة مف الوقت الموفر ألداء عمؿ أخر ) أبو النصر,  -
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 التوجو الذاتي(:سادسا: أسموب ضبط الذات ) اإلطـــارىالنظـري

ىو أسموب مف أساليب التعامػؿ مػع الضػغوط, يمجػا  إليػة بعػض النػاس عنػدما يتعػامموف مػع مواقػؼ 
ى التحكـ والسػيطرة, ولكػف تتولػد لػدييـ مشػاعر قويػة نابعػة مػف العقػؿ. بمعنػي مف شانيا أف تؤثر عم

أف الػػػتحكـ وتقميػػػؿ وطػػػأة إال أخػػػر فػػػأنيـ يعػػػالجوف الموقػػػؼ بخبػػػرات وقػػػوة إدارة رغػػػـ التػػػوتر واإلثػػػارة, 
األحداث التي تبعث عمػى الضػيؽ, تظػؿ مفتػاح حػؿ المشػكمة لػدييـ مػف خػالؿ السػيطرة والقػدرة عمػى 

أنماط الشخصيات التػي تمجػا إلػى ىػذا األسػموب  ىػـ مػف  –االنفعالية وتكوف عادة  ضبط االستجابة
الػذيف يعممػوف فػي مجػاالت الطػب أو العمػػؿ الصػحي كاألطبػاء والممرضػيف والمسػاعديف ليػـ, حيػػث 
يكوف التحكـ في أعمي حاالتو أثناء التعامؿ مع المرضي المصابيف بأمراض خطيرة أو إصابات مف 

 (.146:  2009طارئة. ) الغرير وأبو أسعد, جراء الحوادث ال

 أسموب التدين:  :سابعاً 

أف الديف اإلسالمي كثيرا ما يكوف وسيمة لتحقيؽ اإليماف والسالـ النفسػي وىػو إيمػاف وأخػالؽ وعمػؿ 
 ةوالطمأنينػػصػالح وىػػو الطريػؽ إلػػى سػػيطرة العقػؿ إلػػى المحبػػة والسػبيؿ القػػويـ إلػػى القناعػة واالرتيػػاح 

( حيػػث يعتبػػػر 217:  2010سػػالـ فكػػاف ىػػػو العػػالج لكثيػػر مػػف األمػػػراض ) سػػميماف, والسػػعادة وال
أسػػموب التػػديف واحػػد مػػف أسػػاليب التعامػػؿ مػػع الضػػغوط النفسػػية, يمجػػا إليػػة كثيػػر مػػف النػػاس الػػذيف 

واقؼ ضاغطة مف شأنيا أف تؤثر عمى تكيفيـ واتزانيـ إذا يتجو الػبعض إلػى الػديف  إلييـيتعرضوف 
ََْمووئِنه وسػكينة وطمأنينػة طمبػا لإلسػػناد فػي التعامػؿ مػع الضػػغوط  لمػا فيػو مػف أمػػاف يَن مَأنُووا  َوَت ِِ ] لَّو

ََْمئِنه  ْلُقُلاُب[ ْكِر  َِِّ َت ِِ ْكِر  َِِّ َأت َِ ِِ ْم َِ   .(28) الرعد:  ُقُلاُُبُ

وجػػػؿ وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ اإلكثػػػار مػػػف  ممػػػا ال شػػػؾ أف معظػػػـ النػػػاس أو غػػػالبيتيـ يسػػػتعينوا بػػػاهلل عػػػز
وجػؿ لتخفيػؼ اإلحسػاس بالضػغوط, كمػا أف ىنػاؾ العديػد مػف العػادات التػي  العبارات وذكػر اهلل عػز

يمارسيا األفراد لمواجية الضغوط النفسية مثػؿ قضػـ األظػافر والمجػوء إلػى األكػؿ الزائػد, أو التػدخيف 
ى أو تعػػػاطي الميػػػدئات, كمػػػا يمجػػػا الػػػبعض لمصػػػالة, وقػػػد أشػػػارت الدراسػػػات أف أسػػػموب المجػػػوء إلػػػ

الصالة مف أكثر األساليب أىمية لدى الفرد األمريكي, وتحديػد األفػراد متوسػطي العمػر وكبػار السػف 
إلػى الكتابػة والرسػـ لمػتخمص مػف الموقػؼ الضػاغطة )القػانوع,  يمجػؤوفكما أف ىناؾ مف األفػراد مػف 

2011 :68). 
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 أسموب العدوان:: ثامناً  اإلطـــارىالنظـري

العػدواف, وسػموؾ العدوانيػة ىػو اسػتجابة لموقػؼ إف اإلحباط والضغط كثيرا مػا يػؤدي غمػي الغضػب و 
فػي أوضػاع إال لـ يحقؽ صاحبو نتائج مثمرة متوقعو ويحس الفرد عادة بمشػاعر عدوانيػة ال يفجرىػا 

معينة, كرد فعؿ غير متحكـ بو. فمعظـ الناس حينما يواجيوف تحديا قويا يصبوف نػار غضػبيـ فػي 
ممتمكػػات أو أشػػخاص آخػػريف يكونػػوف كػػبس  غيػػر مكانػػو, وييجمػػوف بػػدوف سػػيطرة عمػػى أىػػداؼ أو

فػػداء, وربمػػا ىػػـ أبريػػاء, فقػػد يسػػمؾ سػػموكا عػػدوانيا بعػػد يػػوـ كامػػؿ مػػف اإلذالؿ والتحقيػػر أو الشػػعور 
بالدونية تجاه مواقؼ الحياة المختمفة, ولـ يسػتطع أف يحقػؽ فييػا أي نتيجػة مريحػة ) أسػعد والغريػر, 

2009 :158). 

نفسػيا  األذىي يؤدي إلى إلحاؽ األذى الشخصي بالغير, وقد يكوف ويعرؼ العدواف بأنو السموؾ الذ
 عمى شكؿ إىانة أو خفض قيمة أيضا العدواف ىو السموؾ اليجومي المنطوي عمى اإلكراه. 

( أف العدواف وسيمة تكيؼ تمجا غمييا أحيانا ألبعاد خطػر ييػددىا, وال يعػف أنيػا 2006ويرى غيث )
ر إلييػا ليحػافظ عمػى وجػوده واسػتمراره ويصػبح العػدواف ضػروريا وسيمة جيدة ولكف اإلنساف قد يضط

دفا أخالقيا )عبيد, لمرد عمى اعتداءات األعداء كما يعد الدفاع عف الوطف واإلنساف واجبا إنسانيا وى
2008  :208 ). 

 العوامل المرتبط بالعدوان: 

 ىناؾ عدة عوامؿ تساعد عمى نمو العدواف مف ىذه العوامؿ ما يمي: 

بػػاط والحرمػػاف: إف اإلحبػػاط حالػػة انفعاليػػة غيػػر سػػارة تثيػػر لػػدى الفػػرد القمػػؽ خاصػػة إذا اإلح -1
كاف العائؽ شديدا بحيث يتعذر عمػى الفػرد مواجيتػو والتغمػب عميػة لػذلؾ فػإف األنػا تمجػا فػي 
سبيؿ التخفيؼ مف القمؽ الناجـ عف اإلحباط إلى توجيو أشكاؿ مف العدواف إلى موضوعات 

 .(54: 1992اف, حباإلحباط. ) الطة لـ تكف ليا عالق

البيئػػػة األسػػػرية: حيػػػث نػػػرى أف ممارسػػػة العنػػػؼ مػػػف اآلبػػػاء المحبطػػػيف المتػػػوتريف أكثػػػر مػػػف  -2
غيرىـ. وىنا نالحظ أف البيئة التي تمثؿ مصدرا الضغط والتوتر توفر مناخا مناسبا لمعدواف 

 .( 62: 2005والعنؼ ) جودة, 

 كثر ذكاء أكثر عدوانية انخفاض نسبة الذكاء: وجد أف األطفاؿ األ -3

الجنس: تساىـ التنشئة االجتماعية في ميػؿ البنػات إلػى الطاعػة واالتسػاـ باليػدوء أكثػر مػف  -4
 األوالد. 
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 .تقميد لسموؾ اآلخريف العدواني  -5 اإلطـــارىالنظـري

 .(211:  2008عبيد, الشعور بالنقص ) -6

 أسموب الحيل الدفاعية:  :تاسعا

فسػية تيػدؼ إلػى حمايػة الػذات أو األنػا لمػا يؤلميػا الدفاعات النفسية أو الحيؿ الدفاعيػة ىػي ظػاىرة ن
, ويمكف أف نعرفيا بأنيا مجموعػة مػف األسػاليب السػموكية التػي يمجػا إلييػا توازنياأو ييددىا أو نحؿ 

 الفرد لكي يحصؿ عمى حاجتو أو  يبتعد عف خطرا واقعا. 

نسػاف السػوي كػـ ىػي تيدؼ الدفاعات النفسية إلى سعي اإلنساف لمتكيؼ, وىي موجػودة فػي حيػاة اإل
موجودة لدى مف يوصؼ بالشاذ أو المضػطرب, إنيػا ذاتيػا ليسػت اضػطرابات عقميػة إنمػا ىػي طػرؽ 
ومخارج يحاوؿ الفرد العادي إبقاء أخطار اإلحباط أو الصػراع أو المناسػبات المؤلمػة لخفػض التػوتر 

   .(41-40: 2010)الصيخاف, 

الحيػػؿ حػػيف تتػػأـز األمػػور فخطػػورة ىػػذه الحيػػؿ فػػي ويػػرى الفريػػد يػػوف أنػػو ال بػػأس مػػف اسػػتخداـ ىػػذه 
اإلدماف عمييا, وبعبارة أخرى ال بأس مف أف  يتحايؿ الفرد عمى نفسو ويخدعيا فػي بعػض المواقػؼ 
ال شعوريا مما قد يجنبو مشاعر اإلثػـ واالمتيػاف, وممػا قػد يػوفر لػو بعضػا مػف الراحػة النفسػية مؤقتػا 

ة الفػرد النفسػية, وقػد يػؤدي بػو إلػى االضػطراب النفسػي غير أف اإلسراؼ في استخداميا يضر بصح
   .(93:  2005) جودة, 

 ومف أىـ آليات الدفاع ما يمي:  

  التبرير: التبرير ىو مف أكثر وسائؿ الدفاع شيوعيا واستخداما, وىو واسع االستخداـ عند
متخفيؼ مف القمؽ األطفاؿ عمى الرغـ مف أنيـ ال يعرفوف ىذه التسمية, والتبرير محاولة واضحة ل

 عف طريؽ التقرير بأف الفرد لـ يكف محبطا حقا أو أف الصراع لـ يحدث فعال 

  :رد الفعؿ العكسي 

دافع معػيف عػف طريػؽ إظيػار عكسػو تمامػا كاإلسػراؼ فػي العطػاء لتغطيػة  تخبئوىو عبارة عف 
  .(451:  1998نزعة البخؿ التي تؤدي إلى قمؽ زائد ) عدس وتوؽ , 

 االستعالء  : 

اإلنساف عندما تضيؽ عميو األمور ويزداد التوتر بأعمى درجات الشدة ,وىذه  ايمجأ إلييآلية دفاعية 
 انتشارًا, واألكثرالحيمة الدفاعية مف أىـ الحيؿ وأفضميا ,
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ويػػػدؿ اسػػػتخداميا عمػػػػى الصػػػحة النفسػػػػية العاليػػػة .فبواسػػػػطتيا يسػػػتطيع اإلنسػػػػاف أف يرتفػػػع بالسػػػػموؾ  اإلطـــارىالنظـري
 واألدبيػػػػةفمػػػػثاًل النتاجػػػػات الفكريػػػػة  ؿ آخػػػػر مقبػػػػوؿ اجتماعيػػػػًا وشخصػػػػيًا,العػػػدواني المكبػػػػوت إلػػػػى فعػػػػ
عالءىػػا مػػف دوافػػع ورغبػػات داخميػػة  ألفعػػاؿ رإال مظػػاىوالشػػعرية والفنيػػة ...مػػاىي  تػػـ التسػػامي بيػػا وا 

مكبوتػػػػػة فػػػػػي الػػػػػنفس إلػػػػػى أعمػػػػػاؿ مقبولػػػػػة وتجػػػػػد الرضػػػػػا مػػػػػف أفػػػػػراد المجتمػػػػػع )الغريػػػػػر وأبػػػػػو أسػػػػػعد 
,163:2009 .) 

  :االنسحاب 

التي تثير في نفسو القمؽ  األشياءيعني تجنب الشخص المتأـز التعرض لمناس أو لمموقؼ أو 
ذا اضطر  والضيؽ. ظروؼ الفرد المتأـز إلى مواجية ىذه المواقؼ انطوى عمى نفسو وتقوقع  توا 
 (.236:2010 )زغير,

  :الكبت 

لتػػي تسػػبب لػػو الضػػيؽ وىػػو حيمػػو ال شػػعورية يمجػػا إلييػػا الفػػرد لتخمصػػو مػػف المشػػاعر واألحاسػػيس ا
والقمؽ ويكوف ناتجػا عػف تضػارب رغباتػو مػع قػيـ وتقاليػد المجتمػع وىػو وسػيمة إلبعػاد نزعاتػو ودافعػة 
عنػػدما يرغػػػب فػػػي إنكارىػػػا مػػػف أجػػػؿ الحصػػػوؿ عمػػػى حالػػػة االسػػػتقرار النفسػػػي واليػػػدوء العقمػػػي ألجػػػؿ 

شػؿ الػدائـ ستطيع مواصمة حياتو تحػت وطػأة الضػغوط والفمواصمة الحياة الطبيعية الف اإلنساف ال ي
 .(122: 2011) الحياني, 

  :التعويض 

وىػو حيمػو دفاعيػة يمجػا إلييػا الفػرد عنػدما يعػاني مػف بعػض مشػاعر الػنقص والقصػور والحرمػاف فػي 
إحدى النواحي الحياتية, وذلؾ مف أجؿ التغمب عمى الشعور بالدونية والوصػوؿ بالػذات إلػى الشػعور 

 .( 2010:47لتقدير وتخفيؼ درجة القمؽ ) الصيخاف, با

  :اإلبداؿ 

الضغوط النفسية حالة توفر في اإلنساف سمبيا, خاصة مع اسػتمرارىا لحقبػو طويمػة, وبيػدؼ التكيػؼ 
معيا أو تخفيؼ شدتيا عمى أقؿ تقدير يمكف التحكـ باالستجابات الناجمة عنيا عف طريؽ اإلبػداؿ, 

جػػده مصػرفاتو عمػػى مسػػتوى الجسػد, وثمػػو ظػواىر لمتػػدليؿ عمػى ذلػػؾ مثػػؿ فالضػغوط وازديػػاد التػوتر ي
واإلفػراط فػػي األكػؿ أو األكػؿ بػنيـ وكثػرة التػػدخيف أو اإلفػراط فػي النشػاط الجنسػػي القػوة التبػوؿ وكثػر 

كػػؿ تمػػؾ األفعػػاؿ يمكػػف اعتبارىػػا تعريفػػات جسػػدية يتفػػاوت وعػػي النػػاس ليػػا ولكػػنيـ يمارسػػونيا يوميػػا 
 (.158:  2009)أسعد والغرير, 
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 اإلطـــارىالنظـري
  :اإلنكار 

 شعورياً  تجاىؿ وجودىا .وقد ينكر الفرد ال يتجنب الفرد المواقؼ المؤلمة ومصادر القمؽ بنكرانو أو
أقصى الحدود بحيث  إلىالمؤلمة ,والنكراف قد يصؿ  األشياءمعضمة ,وتجاىؿ  حاجة أو فكرة ما أو

يتقمص  وشخصيتو أو مواسيحيط بو مف حقائؽ وذلؾ بنسياف  صمتو بكؿ ما اإلنسافيقطع 
 باألوىاـًا ممموء غريباً  فالمريض يجعؿ لو عالماً  شخصية أخرى ,كما يحدث في الشيزوفرينيا,

 (.248:2010)زغير , واليالوس

  :أحالـ اليقظة 

وىي عبارة عف إشباع نظري أو تصوري لدوافعنا ورغباتنا التي لـ تشػبع فػي الواقػع إمػا بسػبب وجػود 
مػػا بسػػ شػػباع إبب الكبػػت . وفػػي أحػػالـ اليقظػػة تػػزوؿ جميػػع العقبػػات التػػي تعػػوؽ بعػػض العقبػػات , وا 

عػالـ خيػالي نحقػؽ فيػو  إلػىرغباتنا في العالـ الواقعي ,وفييا تيػرب مػف قسػوة الحيػاة ومشػاقيا ونخمػد 
أمانينا .ىي مف الحيؿ الدفاعية المنتشرة ,وتكثر في مرحمة المراىقة والطفولة .لكف ينبغػي االعتػراؼ 

لف  التيلمتقاعس عف حؿ المشكالت  إلىفي أحالـ اليقظة يحد مف بدؿ الجيد ويؤدي  ؼاإلسرابأف 
 (.695:1990تحؿ بالطبع في أحالـ اليقظة)السيد وآخريف ,

 :الرباط في سبيل ان
  لرباط:تعريف ا

)ابف باز,  اإلقامة في الثغور, وىي: األماكف التي يخاؼ عمى أىميا أعداء اإلسالـ
http://www.binbaz.org.sa/mat/8553. ) 

 تعريف المرابط:
خوانو المسمميف في الثغورالمقيـ  وىو  .المعد نفسو لمجياد في سبيؿ اهلل, والدفاع عف دينو وا 

 فضل الرباط:
عف  :ًا منياطرفسنتناوؿ  كثيرةوقد ورد في فضؿ المرابطة والحراسة في سبيؿ اهلل أحاديث  

سيؿ بف سعد رضي اهلل عنيما أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ: ))رباط يوـ في سبيؿ اهلل 
خير مف الدنيا وما عمييا, وموضع سوط أحدكـ مف الجنة خير مف الدنيا وما عمييا, والروحة 

ومسمـ والترمذي  يروحيا العبد في سبيؿ اهلل أو الغدوة خير مف الدنيا وما عمييا(( رواه البخاري
وغيرىـ, وعف سمماف رضي اهلل عنو قاؿ سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ: ))رباط يـو 

http://www.binbaz.org.sa/mat/8553
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ف مات فيو جرى عميو عممو الذي كاف يعمؿ وأجري عميو  اإلطـــارىالنظـري وليمة خير مف صياـ شير وقيامو, وا 
د: ))وبعث يـو القيامة رزقو وأمف مف الفتاف(( رواه مسمـ والمفظ لو والترمذي والنسائي والطبراني وزا

 ( .http://www.binbaz.org.sa/mat/8553)ابف باز,  شييدًا((.
وعف فضالة بف عبيد رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ: ))كؿ ميت 

و عممو إلى يوـ القيامة, ويؤمف مف فتنة يختـ عمى عممو إال المرابط في سبيؿ اهلل فإنو ينمي ل
القبر(( رواه أبو داود والترمذي وقاؿ: حديث حسف صحيح والحاكـ وقاؿ: صحيح عمى شرط مسمـ, 
وابف حباف في صحيحو وزاد في آخره قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ: )المجاىد 

 الترمذي. مف جاىد نفسو هلل عز وجؿ( وىذه الزيادة في بعض نس 
وعف أبي الدرداء رضي اهلل عنو عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ: )رباط شير خير 
مف صياـ دىر, ومف مات مرابطًا في سبيؿ اهلل أمف الفزع األكبر وغدي عميو وريح برزقو مف 

 الجنة, ويجري عميو أجر المرابط حتى يبعثو اهلل عز وجؿ( رواه الطبراني ورواتو ثقات.
العرباض بف سارية رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: )كؿ  وعف

عمؿ ينقطع عف صاحبو إذا مات إال المرابط في سبيؿ اهلل فإنو ينمي لو عممو, ويجري عميو رزقو 
 إلى يـو القيامة( رواه الطبراني في الكبير بإسناديف رواة أحدىما ثقات.

عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ: )مف مات مرابطًا وعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو 
في سبيؿ اهلل أجري عميو الصالح الذي كاف يعمؿ, وأجري عميو رزقو, وأمف مف الفتاف, وبعثو اهلل 
يوـ القيامة آمنًا مف الفزع األكبر( رواه ابف ماجو بإسناد صحيح والطبراني في األوسط أطوؿ منو 

مات في رباطو كتب لو أجر عممو إلى يوـ القيامة, وغدي عميو وريح وقاؿ فيو: )والمرابط إذا 
سناده متقارب.  برزقو, ويزوج سبعيف حوراء, وقيؿ لو قؼ اشفع إلى أف يفرغ مف الحساب( وا 

وعف ابف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ: 
اهلل, وعيف باتت تحرس في سبيؿ اهلل( قاؿ حديث ))عيناف ال تمسيما النار: عيف بكت خشية مف 

حسف غريب, وعف أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ: )عيناف ال 
تمسيما النار أبدًا: عيف باتت تكأل في سبيؿ اهلل, وعيف بكت خشية مف اهلل( رواه أبو يعمى ورواتو 

 ؿ: )عيناف ال ترياف النار(.ثقات, والطبراني في األوسط إال أنو قا
وعف عثماف رضي اهلل عنو قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ: )حرس ليمة 

 في سبيؿ اهلل أفضؿ مف ألؼ ليمة يقاـ ليميا ويصاـ نيارىا( رواه الحاكـ وقاؿ: صحيح اإلسناد.
 مراغب في الخير.واألحاديث في ىذا المعنى كثيرة, وأرجو أف يكوف فيما ذكرناه كفاية ل
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ونسأؿ اهلل أف يوفؽ المسمميف لمفقو في دينو, وأف يجمعيـ عمى اليدى, وأف يوحد صفوفيـ  اإلطـــارىالنظـري
وكممتيـ عمى الحؽ, وأف يمف عمييـ باالعتصاـ بكتابو وسنة نبيو عميو الصالة والسالـ وتحكيـ 

ى اهلل وسمـ عمى شريعتو والتحاكـ إلييا, واالجتماع عمى ذلؾ والتعاوف عميو إنو جواد كريـ, وصم
 .(http://www.binbaz.org.sa/mat/8553)ابف باز,  نبينا محمد وعمى آلو وصحبو

 :التعقيب عمى اإلطار النظري
تناوؿ اإلطار النظري ثالثة متغيرات وىي االتجاه نحو المخاطرة وأساليب مواجية الضغوط والثقة 

نفس حيث يعتبر االتجاه نحو المخاطرة المتغير المستقؿ والثقة بالنفس وأساليب المواجية بال
 متغيرات تابعة لو.

تجدر اإلشارة ىنا إلى أف اإلطار النظري عمى درجة كبيرة مف األىمية حيث تتضح آراء أىميتو في 
تتحدث عنيا. فيي  بياف متغيرات الدراسة مف حيث تعريفيا وأىميتيا وخصائصيا والنظريات التي

تثري الباحث والقارئ بالمعمومات حوؿ الدراسة. كما تكمف أىميتيا أيضًا في تفسير نتائج الفرضيات 
 المصاغة في الدراسة.

إف المتغير المستقؿ التي تناولو اإلطار النظري وىو متغير االتجاه نحو المخاطرة عمى درجة كبيرة 
التجاه إيجابي ىو االتجاه نحو المخاطرة خاصة إذا  مف األىمية وتتضح أىميتو في تبني الشخص

 كاف اتجاىو ىذا ىو مخاطرة بنفسو مف أجؿ دينو ووطنو.

ىذا وتناوؿ العديد مف الباحثيف تعريؼ االتجاه نحو المخاطرة وأغمب ىذه التعريفات تنصب نحو 
دث عنو ىو االتجاه المكاسب والخسائر مف عممية المخاطرة. إال أف االتجاه نحو المخاطرة التي أتح

 نحو المخاطرة بالنفس.

حيث تعتبر المخاطرة بالنفس مف أعقد المخاطرات فيي مخاطرة بأغمى ما يممؾ اإلنساف وىي 
نما  الييفروحو ونفسو. إف دراسة االتجاه نحو المخاطرة خاصة المخاطرة بالنفس ليس باألمر  وا 

إلى معرفة درجة االتجاه نحو  تحتاج إلى جيد مبذوؿ في إعداد أداوت تساعد في التوصؿ
 أيضًا. الييفالمخاطرة. فموضوع دراسة االتجاىات ليست باألمر 

كامنًا ونستدؿ عميو مف آثاره وقد يظير األفراد موضع الدراسة غير الذي  أمراوذلؾ ألف االتجاه 
ريؼ يبطنوف إف ما جاء في اإلطار النظري مف حديث عف االتجاه نحو المخاطرة بيف مف خاللو تع
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المخاطرة. حيث قامت الباحثة بعرض عدد مف التعريفات الذي عرضيا الباحثيف ومف خالؿ  اإلطـــارىالنظـري
 التعريفات التي عرضت تبيف أف ىناؾ اختالؼ في تعريفات المخاطرة.

وربما يرجع ذلؾ إلى أف كؿ باحث تناوؿ المخاطرة مف زاوية معينة وعمى سبيؿ المثاؿ ىناؾ مف 
رغـ مف االختالؼ في التعريفات إال أف ىناؾ اتفاؽ عمى أف المخاطرة قاؿ عنيا استعداد لمقياـ وبال

تحتاج إلى بذؿ الجيد العقمي والجسدي وأف يستنفر الفرد كؿ قواه مف أجؿ الموضوع الذي يخاطر 
 مف أجمو.

وكذلؾ تبيف مف عرض اإلطار النظري الخاص باالتجاه نحو المخاطرة أف المخاطرة موجودة عمى 
ف كانت تختمؼ بعض الشيء في موضوعيا مف زمف ألخر وتبيف كذلؾ أف ىناؾ مدار األزماف وا  

عدد مف الخصائص النفسية المميزة لممخاطرة وتنوعت ىذه الخصائص فكؿ باحث وضع خصائص 
ف كانت ىناؾ خصائص مشتركة اتفؽ عمييا الباحثيف.  تختمؼ عف الباحثيف اآلخريف وا 

في المخاطرة وترى الباحثة أف مف أىـ العوامؿ التي كما وشمؿ اإلطار النظري العوامؿ المؤثرة 
تمعب دورًا في االتجاه نحو المخاطرة ىو العقيدة اإلسالمية الراسخة لدى المرابطيف باإلضافة إلى 
الظروؼ التي يعشيا ىؤالء المرابطيف كجزء مف أبناء الشعب الفمسطيني الذي ذاؽ الويالت عمى 

 السابقة. األعواـمدار 

نظري الخاص بمصطمح أو متغير مف المتغيرات يجب أف يعمؿ عمى إبراز عالقة ىذا واإلطار ال
 المتغير بالمتغيرات األخرى.

واإلطار النظري الخاص بالمخاطرة اتضح مف خاللو عالقة المخاطرة بالمصطمحات األخرى. 
فالمخاطرة ال تسير بمعزؿ عف مصطمحات أخرى فيناؾ خصائص مشتركة بينيا وبيف بعض 

طمحات إال أف خصائص تنفرد بيا ومف ىنا جاء الحديث عف عالقة المخاطرة ببعض المص
 المتغيرات مثؿ )المخاطرة والخطر( )المخاطرة والمجازفة( )المخاطرة والتحدي(.

ىذا وتنوع الباحثيف في النظر إلى المخاطرة فيناؾ مف قاؿ أف المخاطرة تتطمب عمميات عقمية 
سمة  أنياار وىذا القرار يتطمب فحص البدائؿ. وىناؾ مف قاؿ معرفية وذلؾ ألف المخاطرة قر 

 شخصية يتميز بيا أفراد دوف غيرىـ وتتأثر بالعوامؿ الديمغرافية مثؿ السف والمستوى التعميمي.

وترى الباحثة الجمع بيف الرأييف حيث أف المخاطرة تتطمب عمميات عقمية طالما أنيا قرار وتتطمب 
لقرار فقد يستطيع شخص معيف اتخاذ قرار المخاطرة ولكف ال يستطيع سمات شخصية لتنفيذ ىذا ا
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تنفيذ ىذا القرار فعمى سبيؿ المثاؿ الشخص ذكي جدًا ولكنو ال يستطيع التعبير عما يجو في  اإلطـــارىالنظـري
 خاطره.

المتاحة ومعرفة البدائؿ المتوفرة كما تتطمب الجرأة  واإلمكانياتفالمخاطرة تتطمب معرفة القدرات 
وعدـ التردد واإلحباط عند مواجية العقبات فكؿ العقبات تدلؿ عند المخاطر  قداـواإلوالشجاعة 

 وخاصة المخاطر المرابط. فيو يخاطر بنفسو وليس ىناؾ أعمى مف النفس!!.

ف الثقة بالنفس ىي بمثابة  والمتغير الثاني الذي تناولو اإلطار النظري ىو متغير الثقة بالنفس وا 
عمى أي عمؿ. فيو بدونيا ال  األقداـعند الشخص كي يستطيع حجر األساس ويجب أف تتوفر 

 يستطيع فعؿ شيء أو ربما يفعؿ أفعاؿ متخبطة.

عمى عمؿ ما. وغير الواثؽ بزج بو الخوؼ بعيدًا فال  األقداـفالواثؽ مف نفسو ال يخشى الفشؿ عند 
 يقدـ عمى عمؿ شيء.

أبنائيا وذلؾ مف خالؿ القدوة الحسنة  إف لألسرة دورًا جوىريًا في غرس الثقة بالنفس في شخصية
لألبوييف وعدـ إظيار الخوؼ أماـ األطفاؿ في مواقؼ الخطر وعدـ استخداـ العنؼ مع األطفاؿ 

في نفس الطفؿ فتنمو ىذه  األحقادخاصة الضرب ففيو إىانة لمنفس قبؿ الجسد ويعمؿ عمى تراكـ 
األلفاظ النابية وذـ األطفاؿ عمى تصرفاتيـ  معو فال ينظر إلى تنمية نفسو. كما أف استخداـ األحقاد

 يؤثر عمى تشكيؿ مفيوميـ عند ذواتيـ مما يؤثر عمى ثقتيـ بأنفسيـ.

أما بالنسبة لممتغير الثالث وىو أساليب مواجية الضغوط فمف خالؿ اإلطار النظري الخاص بيذا 
المواجية فيناؾ مف  المتغير في الكتب والمراجع وجدت الباحثة الكثير مف التصنيفات ألساليب

صنفيا إلى أساليب شعورية وأساليب غير شعورية وىناؾ مف صنفيا إلى أساليب مباشرة وغير 
مباشرة ونظرًا لكثرة التصنيفات عرضت الباحثة عشرة مف األساليب وىي التي تتالءـ مع دراستيا 

التديف, وأسموب  وىذه األساليب ىي أسموب حؿ المشكالت وأسموب إعادة البناء المعرفي وأسموب
االجتماعية, أسموب االسترخاء, أسموب الحيؿ الدفاعية, أسموب  المساندةضبط الذات, وأسموب 

 إدارة الوقت, أسموب العدواف.

وجميع ىذه األساليب إيجابية باستثناء أسموب العدواف وأسموب الحيؿ الدفاعية. إف استخداـ أساليب 
ية اإلنسانية تعيش وفؽ نظاـ معيف وال تسير بطريقة يعني أف الشخص اإليجابيةمواجية الضغوط 

 عشوائية.



 

ىىاإلطارىالنظري   

 

 

 
77 

 

  

 

 الفصلىالثاني

فكؿ منا يتعرض إلى ضغوط نفسية في البيت أو في العمؿ ىذه الضغوط البد ليا مف أسموب  اإلطـــارىالنظـري
لمواجيتيا كي ال تصبح في قبضة يدىا. فنحف نرى أفراد وقعوا في مصيدة ىذه الضغوط ونتيجة 

 في تعداد المرضى النفسييف.تراكميا لـ يجدوا مخرجًا منيا فاصبحوا 

واستخداـ أساليب المواجية اإليجابية يعني أف الشخص واعي لكؿ ما يحيط بو وينـ أيضًا عف 
 شخصية قوية واثقة مف نفسيا وال تتأثر بما يحاوؿ العبث بيا.
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 الدراداتىالدابقة
 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

 اسات التي تناولت المخاطرة:الدر  :أوالً 

 :(2011دراسة الديري ) .1
بعنواف االستقالؿ اإلدراكي وعالقتو باالتجاه نحو المخاطرة لدى ضباط اإلسعاؼ في   

قطاع غزة . ىدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بيف االستقالؿ اإلدراكي واالتجاه نحو المخاطرة لدي 
 .اإلسعاؼضباط 

ينة استطالعية وعينة فعمية حيث تكونت العينة االستطالعية وتكونت عينة الدارسة مف ع
مف ضباط  152فردًا مف الذكور العامميف في طواقـ اإلسعاؼ الطبية وعينة فعمية مف  30مف 

نحو المخاطرة  االتجاهاإلدراكي ومقياس  االستقالؿاإلسعاؼ .واستخدمت الباحثة مقياس 
منيا التكرارات والنسب المئوية ,معامؿ ارتباط  حصائيةاإل,واستخدمت الباحثة العديد مف األساليب 

 بيرسوف , اختبار ت , واختبار تحميؿ التبايف األحادي.

اإلدراكي واالتجاه نحو  االستقالؿالدراسة عدة نتائج منيا وجود عالقة ارتباطية بيف  وأظيرت
 في قطاع غزة. اإلسعاؼالمخاطرة لدى ضباط 

 :(2011دراسة اليازجي ) .2
دراسة إلى معرفة العالقة بيف المخاطرة وبيف الصالبة النفسية لدى فئة ميمة مف ىدفت ال

شرائح المجتمع الفمسطيني وىي فئة الشرطة . وتكونت عينة الدراسة مف عينتيف عينة استطالعية 
فردًا وقد  290فردًا مف أفراد إدارة حفظ النظاـ والتدخؿ وعينة حقيقية تكونت مف  50وتكونت مف 

استبانة الصالبة  -2استبانة االتجاه نحو المخاطرة . -1:  اآلتيةاحث عمييـ األدوات طبؽ الب
منيا معامؿ ارتباط بيرسوف لقياس صدؽ  اإلحصائيةعدد مف األساليب  الباحثالنفسية . واستخدـ 

الفقرات , معادلة سبيرماف براوف لمثبات , واختبار  ت  لمتوسط عينة واحدة لمعرفة الفرؽ بيف 
لمفروؽ  المتعددة بيف المتوسطات ىذا وتوصمت  شيفيوط الفقرة والمتوسط الحيادي , واختبار متوس

الدراسة إلى عدة نتائج منيا ارتفاع مستوى اتجاىات أفراد حفظ النظاـ والتدخؿ في الشرطة 
% وارتفاع مستوى الصالبة النفسية بنسبة 80الفمسطينية في محافظات غزة نحو المخاطرة بنسبة 
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بيف االتجاه نحو المخاطرة والصالبة النفسية لدى أفراد  إحصائيةوتوجد عالقة ذات داللة  % 76 الدراداتىالدابقة
 التدخؿ في الشرطة الفمسطينية .

 :(2005دراسة الشاعر ) .3
طمبة جامعة األقصى بغزة نحو المخاطرة  اتجاىاتالتعرؼ عمى  إلىىدفت الدراسة 

طالب  600دييـ .وتكونت عينة الدراسة مف وعالقتيا بكؿ مف المساندة االجتماعية وقيمة الحياة ل
طالبة واستخدـ اختبار االتجاه نحو المخاطرة 383طالبا  217وطالبة مف طمبة الجامعة بغزة منيـ 

مف إعداد  ةقيمة الحيامف إعداد الباحث ومقياس المساندة االجتماعية مف إعداد الباحث  ومقياس 
 لتالية : معامؿ ارتباط بيرسوف وكذلؾ قيمة ت,ا اإلحصائية األساليبالباحث واستخدـ الباحث 

 وقيمة ؼ.

%كما أف 70كشفت الدراسة أف مستوى االتجاه نحو المخاطرة يزيد عف المعدؿ االفتراضي 
 . اإلناثمستوى االتجاه نحو المخاطرة عند الذكور أعمى مف 

مستويات كما أف مستوى االتجاه نحو المخاطرة لصالح طمبة المستوى الرابع عمى حساب ال
البعد  بمستوى الدخؿ الشيري إال في بعد واحد ىو رال يتأث,كما أف االتجاه نحو المخاطرة  األخرى

تعزى لمنطقة  األقصىالوجداني ,وىناؾ فروؽ في مستوى االتجاه نحو المخاطرة لدى طمبة جامعة 
 –غزة –)الشمالية  األخرىرفح(عمى حساب المناطؽ –السكف لصالح طمبة الجنوب )خانيونس 

أف ىناؾ عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بيف مستوى االتجاه نحو  كما الوسطى(,
المخاطرة وبيف مستوى المساندة االجتماعية ,كما كشفت أف الفروؽ في االتجاه نحو المخاطرة 

 لصالح الطمبة الذيف يتمقوف مساندة اجتماعية مرتفعة .

 :(2002) دراسة الكيال .4
, فراد الحدسييف بدرجة تعقد الميمةالتعرؼ عمى مدى تأثر سرعة أداء األ لىإىدفت الدراسة 

التعرؼ عمى وجود عالقة بيف استراتيجيات صنع القرار وسموؾ المخاطرة لدى  إلىكما ىدفت 
 الحدسييف . األفراد

بمدرسة  الثانوي األوؿطالب مف الذكور مف طالب الصؼ  48تكونت عينة الدراسة مف 
منيا اختبار التفكير الحدسي مقياس  األدواتة العامة .استخدـ الباحث عدد مف جنزور الثانوي

المخاطرة واستراتيجية مياـ التدريب عمى استراتيجيات صنع القرار . استخدـ الباحث عدد مف 
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تحميؿ –تحميؿ التبايف الثنائي  –االنحرافات المعيارية –اإلحصائية منيا : المتوسطات  األساليب الدراداتىالدابقة
 تكرر .التبايف الم

توصمت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة بيف سموؾ المخاطرة )اقتصادية 
درجة كمية ( وكؿ مف استراتيجية  التعريض واستراتيجية الحذؼ الفرؽ المضاؼ في  –اجتماعية –

ء المختمفة في كؿ مستويات تعقد الميمة الثالثة سوا ةاالستراتيجي وأيضاضوء بعض الخصائص 
 بدائؿ أو الست بدائؿ . األربعالبديميف أو 

 :(2002دراسة السحار ) .5
لى التعرؼ عمي العالقة بيف اتجاه  ىدفت الدراسة إلي الكشؼ عف االتجاه نحو المخاطرة وا 

التعرؼ عمي أكثر العوامؿ  إلىالشباب نحو المخاطرة وبعض المتغيرات الديمغرافية , كما ىدفت 
رًا في درجة االتجاه نحو المخاطرة لدى الشباب الفمسطيني في محافظة الديمغرافية والنفسية تأثي

 شماؿ غزة .

طالبة وطالب مف المراىقيف الفمسطينييف مف طالب المراحؿ  192تكونت عينة الدراسة مف 
 والثانوية . اإلعدادية

, التالية : معامؿ ارتباط بيرسوف وكذلؾ قيمة  ت   اإلحصائيةاستخدمت الباحثة األساليب 
 وقيمة ؼ  , والمتوسط الحسابي .

كشفت الدراسة عف ارتفاع مستوي درجة االتجاه نحو المخاطرة بالحياة لدى شباب محافظة 
 الشماؿ في غزة , كما وكشفت عف وجود فروؽ دالة إحصائية في درجة االتجاه نحو المخاطرة

 الكمية تعزي لممتغيرات الديمغرافية .

 :(2002دراسة ىريدي ) .6
باالعتقادات التوىمية موضعية العمى المخاطرة ال األقداـالتعرؼ عمى عالقة  إلىراسة ىدفت الد

 . االجتماعية–ثارة الحسية في ضوء المتغيرات الحيوية والتماس اإل

 أىداؼ الدراسة .  إلىالمنيج الوصفي في الوصوؿ  الباحثةىذا واستخدـ 

 سنة.54-16 فما بيتتراوح أعمارىـ  اإلناثمف 146مف الذكور و 164تكونت عينة الدراسة مف 
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استخدـ الباحث عدد ـ المقاييس منيا مقياس المخاطرة الالموضعية ,والتفاؤؿ غير الواقعي ,  الدراداتىالدابقة
واالعتقاد في الحظ الجيد ,واالعتقاد غير الواقعي في الضبط ,والتماس اإلثارة الحسية ,وتقدير ذاتي 

 لمثقة بالنفس . 

 يا :عدة نتائج من ىإلوتوصمت الدراسة 

وجود عالقة ارتباط موجبة ودالة بيف كافة االعتقادات التوىمية والتماس اإلثارة الحسية مف جية -
 عمى المخاطرة الالموضعية مف جية أخرى واإلقداـ

 :(2001العدل )دراسة  .7
التعرؼ عمى العالقة بيف القدرة عمى حؿ المشكالت االجتماعية  إلىىدفت الدراسة 
 مف فعالية الذات واالتجاه نحو المخاطرة . ومكوناتيا الرئيسية وكؿ

مف كمية التربية بجامعة  األولىمف طالب الفرقة  (طالبا وطالبة176تكونت عينة الدراسة )
 الزقازيؽ.

وىي اختبار فعالية الذات واختبار االتجاه نحو  األدواتاستخداـ الباحث عدد مف عدد مف 
 المخاطرة واختبار حؿ المشكالت االجتماعية .

منيا : معامؿ ألفا كرونباخ ومعادلة   اإلحصائية األساليبىذا واستخدـ الباحث عدد مف 
 سبيرماف براوف ,وقيمة )ت(.    

كشفت نتائج الدراسة عف وجود مسار لمعالقة بيف حؿ المشكالت االجتماعية وفعالية الذات 
في مقياس القدرة عمى حؿ  ولكنو غير موجود مع االتجاه نحو المخاطرة ,كما يمكف التنبؤ بالدرجات

مف  المشكالت االجتماعية وجميع مقاييسو الفرعية ماعدا مقياسي صياغة المشكمة والحؿ والتحقؽ
التنبؤ بالقدرة عمى حؿ المشكالت االجتماعية  فال يمكخالؿ درجات فعالية الذات ,كما تبيف بانو 

 وجميع مقاييسو الفرعية مف خالؿ االتجاه نحو المخاطرة .

 :(1995ة عبد الحميد )دراس .8
التعرؼ عمى تأثير قدرتيف مف القدرات العقمية  وىما السرعة اإلدراكية ومرونة  إلىىدفت الدراسة 

الغمؽ في اتخاذ المخاطرة ,والكشؼ عف بعض القدرات العقمية التي تميز المخاطر عف غير 
الجتماعية بأبيا بالمممكة طالبًامف كمية العموـ ا114مف  األساسيةالمخاطر .تكونت عينة الدراسة 

 العربية السعودية . 
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ومقياس مرونة  وىي مقياس المخاطرة ومقياس السرعة االدراكية األدواتاستخدـ الباحث عدد مف   الدراداتىالدابقة
 الغمؽ .  

 -عدد مف النتائج منيا : إلىتوصمت الدراسة 

يميؿ المخاطرة إلى قدرة عقمية ليس ليا تأثير في اتخاذ قرار المخاطرة حيث  اإلدراكيةأف السرعة  -
 التريث والتحميؿ ودراسة جوانب المواقؼ قبؿ اتخاذ القرار .

 تفرضيا الظروؼ المختمفة التيأف المخاطر يتميز بالقدرة عمى تغيير إدراكو لمواجية المتطمبات  -

 (:1994) إبراىيمدراسة  .9
ة بالنفس  استيدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بيف تحمؿ الضغوط وبعض المتغيرات )الثق

 سنة في قطر. (55-25مدرس ومدرسة بأعمار تتراوح بيف ) (190وتقدير الذات(. شممت العينة )

بيف عمؿ الضغوط ومعالجتيا وعدد مف  إحصائيةف ىناؾ عالقة دالة أ إلىالنتائج  وأشارت
الفئة  المتغيرات الشخصية كما تتمثؿ في الثقة بالنفس , وتقدير الذات , وعدـ توافر اثر لمجنس أو

 (.291: 2008وط )مجيد العمرية في عمميات تحمؿ الضغ

 -الدراسات التي تناولت الثقة بالنفس:ثانيًا: 

 :(2009) دراسة عمي .1
مقترح لتنمية الثقة بالنفس لدى  إرشاديالكشؼ عف فعالية برنامج  إلىىدفت الدراسة 

 لدى أفراد العينة., والتعرؼ عمى مستوى الثقة بالنفس بغزة اإلسالميةطالبات الجامعة 

مف الجامعة  األوؿطالبة مف طالبات كمية التربية المستوى  88تكونت عينة الدراسة مف 
 بغزة وقد تـ اختيارىف بطريقة عشوائية بناء عمى جدوؿ المساقات. اإلسالمية

المقترح لتنمية الثقة  اإلرشادياستخدمت الباحثة أداة لقياس الثقة بالنفس, وجمسات البرنامج 
 لنفس.با

ف لمتعرؼ عمى مدى سو معامؿ ارتباط بير  اآلتية: اإلحصائيةاستخدمت الباحثة األساليب 
الفروؽ بيف متوسطات  إليجادسوف كت, اختبار ويملالستبانة, معادلة ألفا كرونباخ االتساؽ الداخمي

 المقترح لتنمية الثقة بالنفس. اإلرشاديالرتب ومعرفة مدى فعالية البرنامج 
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بيف القياس القبمي والبعدي  إحصائيةالدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة  أسفرت نتائج الدراداتىالدابقة
لصالح البعد , مما يعني فعالية البرنامج المقترح لتنمية الثقة بالنفس في حيف لـ توجد تمؾ الفروؽ 

 بيف القياسيف البعدي والقبمي.

 :(2006) دراسة جودة .2
ي والسعادة والثقة بالنفس لدى طمبة جامعة الكشؼ عف مستويات الذكاء االنفعال إلىىدفت الدراسة 

والتعرؼ عمى العالقة بيف الذكاء االنفعالي وكؿ مف السعادة والثقة بالنفس والتي يمكف أف  األقصى
 النوع  ذكر وأنثى. إلىتعزى 

طالبة. وقد استخدمت الباحثة في  46طالب و 85طالبا وطالبة  131تكونت عينة الدراسة مف 
لقياس الذكاء االنفعالي والثاني لقياس السعادة والثالث لقياس الثقة  األوؿييس الدراسة ثالثة مقا

بالنفس ىذا وأظيرت الدراسة عدة نتائج منيا أف مستويات الذكاء االنفعالي والسعادة والثقة بالنفس 
 % .62.34% , 63.16% , 70.67ىي عمى التوالي 

ات أفراد العينة في الدرجة الكمية لمذكاء عدـ وجود فروؽ بيف متوسطات درج إلىتوصمت الدراسة 
 االنفعالي والسعادة والثقة بالنفس تعزى لمتغير النوع .

 :(2003) دراسة القدومي .3
العربية لكرة الطائرة كما  األنديةالتعرؼ عمى مصادر الثقة لدى العبي  إلىىدفت الدراسة 

 تحديد متغيرات الخبرة في المعب . إلى إضافةيقدرونيا بأنفسيـ 

العبا لمطائرة مف المشاركيف في بطولة األندية العربية الثانية  90تكونت عينة الدراسة مف 
 والعشريف التي أقيمت في األردف. استخدـ الباحث مقياس الثقة بالنفس في المجاؿ الرياضي.

االنحرافات  منيا المتوسطات الحسابية, اإلحصائية األساليبواستخدـ الباحث عدد مف 
 ,تحميؿ التبايف .المعيارية 

في مصادر الثقة تعزى  إحصائيةنتائج الدراسة أنو ال توجد عالقة ذات داللة  أظيرت
 لمتغيري الخبرة في المعب , والميمة الرئيسية لالعب.
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 :(1999) دراسة العنزي .4 الدراداتىالدابقة
. وتكونت عينة الدراسة مف نات الفرعية لمثقة بالنفس والخجؿالكشؼ عف المكو  إلىىدفت الدراسة 

مف  175بواقع  )كمية التربية األساسية( مف طالب الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي وطالباتيا 342
, وكانت األدوات المستخدمة في الدراسة ىي مقياس الثقة بالنفس, اإلناثمف  167الذكور و

 .ومقياس الخجؿ

س, وثالثة عوامؿ عدة نتائج منيا وجود أربعة عوامؿ فرعية مكونة لمثقة بالنف إلىتوصمت الدراسة 
في الثقة بالنفس بيف الجنسيف  إحصائيةفرعية مكونة لمخجؿ, كما وأظيرت عدـ وجود فروؽ دالة 

 .اإلناثجانب  إلىعمى مقياس الخجؿ  إحصائيةفي حيف أظيرت النتائج وجود فروؽ دالة 

 الدراسات التي تناولت أساليب مواجية الضغوط:ثالثًا: 
 :(2010) دراسة أبو حبيب .1

لقاء الضوء عمى الضغوط النفسية وأساليب مواجيتيا والى التعرؼ عمى إ إلىالدراسة  ىدفت
استراتيجيات مواجية الضغوط النفسية األكثر شيوعا لدى أبناء الشيداء مف طالب وطالبات 

 المرحمة الثانوية.

طالب وطالبة مف مجتمع الدراسة  99تكونت عينة الدراسة مف عينة استطالعية قواميا 
طالبة وعينة فعمية تـ اختيارىا بالطريقة العشوائية العنقودية مكونة مف  6 طالبا44مي منيـ األص
طالبا وطالبة . ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة باستخداـ أداتي وىي مقياس الضغوط 32

 .النفسية ومقياس أساليب مواجية الضغوط

ؿ ارتباط بيرسوف لمكشؼ عف وىي معام اإلحصائيةاستخدمت الباحثة عدد مف األساليب 
, اختبار ت لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات عينتيف العالقة بيف المتغيرات

, اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفروؽ الناتجة مف تحميؿ , تحميؿ التبايف األحاديمستقمتيف
 التبايف .

بيف الضغوط  إحصائياة عدة نتائج منيا وجود عالقة موجبة دال إلىوتوصمت الدراسة 
الدراسية والضغوط األسرية واالجتماعية واالقتصادية واالنفعالية والسياسية والدرجة الكمية لمضغوط 

 .اإليجابيةفي كؿ مف أبعاد أساليب المواجية السمبية وأساليب المواجية 
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 :(2010) األسطلدراسة  .2 الدراداتىالدابقة
ي وميارات مواجية الضغوط لدى التعرؼ عمى العالقة بيف الذكاء العاطف إلىىدفت الدراسة 

 طمبة كميات التربية بجامعات غزة.

– اإلسالميةطالبا مف طمبة كميات التربية بجامعات غزة ) 403تكونت عينة الدراسة 
منيا التكرارت والمتوسطات  اإلحصائية األساليب(. استخدـ الباحث عدد مف األزىر – األقصى

 واالنحرافات المعيارية.

, أف مستوى ميارات مواجية الضغوط لدى طمبة عدة نتائج منيا إلىوصمت الدراسة وت
 .%77,81بمغ  (األقصىجامعة –األزىرجامعة –اإلسالميةكميات التربية بجامعات غزة )الجامعة 

 (:2010)( نقال عن عودة 2008دراسة المشوخ ) .3
لدى مواجية الضغوط  بأساليبالوظيفي  اإلشباعالتعرؼ عمى مستوى  إلىىدفت الدراسة 

ومعرفة مدى التأثير السمبي  النفسي, األمفالعامميف في المجاؿ العسكري باعتبارىا أحد   مصادر 
 الوظيفي . اإلشباعمواجية الضغوط عمى مستوى  ألسموب اإليجابيأو 

مف العسكرييف في قطاع الحرس الوطني ,بمدينة  موظفاً  150وقد تكونت عينة الدراسة مف 
الوظيفي ومقياس استراتيجيات  اإلشباعالسعودية ؛وقد تـ استخداـ مقياس  الرياض بالمممكة العربية
 التوازف بيف الضغوط .

في مواجية الضغوط يرتفع  اإليجابي األسموبعدة نتائج منيا أف  إلىوتوصمت الدراسة 
 .الوظيفي اإلشباعالوظيفي ويتأثر أسموب مواجية الضغوط بانخفاض  اإلشباعبمستوى 

 :عمى الدراسات السابقةالتعقيب رابعًا: 
تعتني الدراسة بثالثة متغيرات أساسية ىي: االتجاه نحو المخاطرة, الثقة بالنفس, أساليب 

 مواجية الضغوط.

والفصؿ الثالث كاف عبارة عف عرض الدراسات السابقة التي تناولت المتغيرات الثالثة حيث 
 قامت الباحثة بتقسيـ الفصؿ حسب المتغيرات.

ىنا أف ىذه الدراسات التي عرضتيا الباحثة لـ تكف عمى نفس عينة الدراسة  وتجدر اإلشارة
 لعدـ وجود دراسات حوؿ ىذه العينة.
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كما أف الدراسات التي تناولت االتجاه نحو المخاطرة لـ يكف المقصود منيا االتجاه نحو  الدراداتىالدابقة
)عبد الحميد,  . كما في دراسةاألكاديميةالمخاطرة بالنفس ولكف تناولت االتجاه نحو المخاطرة 

 (.1992( أو المخاطرة بالصحة كما في دراسة )عبد الحميد, 1992

ونالحظ بأف الدراسات التي تناولت متغير االتجاه نحو المخاطرة تباينت مف حيث اليدؼ. 
كما في دراسة )الديري,  اإلدراكيبحثت بعضيا في عالقة االتجاه نحو المخاطرة باالستدالؿ 

االتجاه نحو المخاطرة والصالبة النفسية كما في دراسة )اليازجي,  ( وفي العالقة بيف2011
2011.) 

( عف االتجاه نحو المخاطرة وعالقتو بالمساندة االجتماعية 2005بينما بحث )الشاعر, 
( الكشؼ عف العالقة بيف االتجاه نحو المخاطرة 2002وقيـ الحياة. واستيدفت دراسة )السحار, 

ية واستراتيجيات صنو القرار ودراسة )حمزة( استيدفت معرفة دور الذكاء وبعض المتغيرات الديمغراف
االجتماعي كإحدى المتغيرات األساسية لمفصؿ موضوع دراسة سيكولوجية الجناح وذلؾ لتحديد 

 الدور الذي يقـو بو في التأثير عمى سموؾ األفراد.

سة كافة الدراسات, حيث أما بالنسبة لعينة الدراسة فقد اختمفت العينة المستيدفة في درا
كانت عينة الدراسات السابقة عمى لطبة الجامعات وعمى أحداث جانحيف وعمى شباب االنتفاضة 

 وعمى أفراد الشرطة.

وبالنسبة لمنتائج التي تـ التوصؿ إلييا مف خالؿ الدراسات السابقة فيي ال تفيد دراستي 
 بشكؿ كافي. كونيا لـ تستخدـ نفس المتغيرات والعينة.

ولقد استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في وضع معيار الحكـ عمى مستوى االتجاه 
نحو المخاطرة بأنو منخفض أو مرتفع حيث استيدفت بعض الدراسات الكشؼ عف مستوى االتجاه 

 %.70( فكشفت أف مستوى االتجاه نحو المخاطرة 2002نحو المخاطرة مثؿ دراسة )الشاعر, 

معيار لمحكـ عمى مستوى االتجاه نحو المخاطرة عند المرابطيف,  وىذا ساعدني في وضع
 ىذا واستفادت الباحثة مف أدوات الدراسات السابقة عند وضعيا األداة الدراسة.

 وكذلؾ استفادت الباحثة في تفسير نتائج الدراسة مف حيث مقارنتيا بنتائج الدراسات السابقة.

قة بالنفس فيي دراسات محدودة عمى حد عمـ كما عمى مستوى الدراسات التي تناولت الث
 الباحثة ولقد تباينت ىذه الدراسات في اليدؼ واختمفت عف اليدؼ مف دراستي.
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( الكشؼ عف فاعمية برنامج مقترح لتنمية الثقة بالنفس, 2009فمقد استيدفت دراسة )عمي,  اتىالدابقةالدراد
 دة والثقة بالنفس.( الكشؼ عف مستوى الذكاء االنفعالي والسعا2006واستخدمت دراسة )جودة, 

واتفقت ىذه الدراسة مع دراستي في الكشؼ عف مستوى الثقة بالنفس إال أف العينة لـ تكف 
 واحدة.

 األندية( فاستيدفت التعرؼ عمى مصادر الثقة لدى العبي 2003أما دراسة )القدومي, 
عية لمثقة ( الكشؼ عف المكونات الفر 1999العربية لطرة الطائرة. واستيدفت دراسة )العنزي, 

 بالنفس.

أما بالنسبة لمعينة اختمفت العينة المستيدفة في دراستي عدد الدراسات السابقة, حيث كانت 
 عينة الدراسات السابقة طمبة والعبيف كرة الطائرة.

أما بالنسبة لمنتائج فمـ تفيد نتائج الدراسات السابقة دراستي. وذلؾ لعدـ ارتباطيا بنفس 
 ينة.المتغيرات والختالؼ الع

واستفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في وضع خمفية اإلطار النظري الخاص بالثقة 
 بعض الكممات والعبارات. انتقاءبالنفس وكما استفادت الباحثة مف أدوات الدراسات السابقة في 

أما بالنسبة لمدراسات التي تناولت متغير أساليب مواجية الضغوط, اختمفت الدراسات التي 
ت أساليب مواجية الضغوط مع دراستي مف حيث اليدؼ فقد استيدفت دراسة )القانوع, تناول

( الكشؼ عف الكفاءة االجتماعية وأساليب مواجية الضغوط, استيدؼ دراسة )أبو حبيب( 2011
 التعرؼ عمى استراتيجيات مواجية الضغوط النفسية األكثر شيوعًا.

ؼ عمى مستوى السمات الشخصية ومدى ( فاستيدفت التعر 2010أما دراسة )أبو وظفة, 
 تأثيرىا عمى أساليب المواجية.

واستيدفت دراسة )عودة( التعرؼ عمى العالقة بيف درجة التعرض الخبرة الصارمة وأساليب 
 مواجية الضغوط.

أما بالنسبة لمعينة فمقد تباينت عينة الدراسات السابقة واختمفت عف العينة المستيدفة في 
 بحثي.
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وعمى أبناء الشيداء. وبالنسبة  اإلعاقةاسات السابقة كانت عمى طمبة وحديثي فعينة الدر  الدراداتىالدابقة
لمنتائج فقد تباينت نتائج الدراسات السابقة ولـ تفيد دراستي وذلؾ الختالؼ المتغيرات المستخدمة في 

 البحث والختالؼ العينة.

جية الضغوط مف وىذا واستفادت الباحثة مف الدراسات السابقة الخاصة بالمتغير أساليب موا
( لتطبيقو عمى العينة 2011أدوات الدراسة حيث أخذت الباحثة مقياس الذي أعده )القانوع, 

 بعض التعديالت عمييا. إدخاؿالمستيدفة في الدراسة مع 
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 الفصل الرابع إجراءاتىالدرادة
 إجراءات الدراسة

 المقدمة:
التعرؼ عمى االتجاه نحو المخاطرة وعالقتيا بالثقة بالنفس وأساليب  تسعى الدراسة إلى

مواجية الضغوط لدى المرابطيف في محافظة خانيونس, ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحث 
بعدة إجراءات, ستحاوؿ الباحثة في ىذا الفصؿ التعرؼ عمييا, حيث سيتضمف الفصؿ عرضًا 

سة, أدوات الدراسة, صدؽ األدوات, ثبات األدوات, وأىـ لمنيج الدراسة, مجتمع وعينة الدرا
 المستخدمة الستخالص النتائج والتعميمات. اإلحصائيةاألساليب 

 منيج الدراسة:
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي, القائـ عمى أساس وصؼ الظواىر قيد الدراسة 

يا واستخالص النتائج والتعميمات والعالقات وصفًا دقيقًا, وجمع البيانات حوليا بيدؼ تبويبيا وتحميم
 يتنػاوؿ الػذي المػنيج دوف تػدخؿ البػاحثيف بمجرياتيػا, ويعػرؼ المػنيج الوصػفي التحميمػي عمػى أنػو

 أف الباحثػة وعمػى مجرياتيػا فػي الباحثػة دوف أف يتػدخؿ لمدراسػة ومتاحػة قائمػة وممارسػات أحػداث
 (.41: 2003والتحميؿ )األغا واألستاذ,  بالوصؼ معيا تتفاعؿ

( أف المػنيج الوصػفي التحميمػي عبػارة عػف أحػد أشػكاؿ التحميػؿ والتفسػير 324: 2000ويػرى ممحػـ )
العممي المنظـ لوصؼ ظاىرة أو مشكمة محددة, وتصويرىا كميًا عف طريؽ جمع بيانات ومعمومػات 

خضاعيا لمدراسات الدقيقة.  مقننة عف الظاىرة أو المشكمة, وتصنيفيا وتحميميا وا 

منيج الوصفي التحميمي عبارة عف طريقة مف طرؽ التحميؿ والتفسير بشكؿ عممي لمظواىر بطرؽ وال
منظمة لموصوؿ إلػى حمػوؿ لممشػكمة المػراد عالجيػا, وال يقتصػر المػنيج الوصػفي عمػى الوصػؼ بػؿ 
يتعدى ذلؾ بكثير فيػو مظمػة واسػعة لمبحػوث والدراسػات اإلنسػانية, يقػوـ عمػى أسػاس وصػؼ ظػاىرة 

حاولػػػة تفسػػػيرىا وجمػػػع البيانػػػات وتصػػػنيفيا وتنظيميػػػا والتعبيػػػر عنيػػػا كميػػػًا وكيفيػػػًا وصػػػواًل معينػػػة وم
 لتعميمات وعالقات وتفسير الظواىر.

والمنيج الوصفي التحميمي يعني بوصؼ الظاىرة وتحديدىا والتعرؼ عمى خصائصػيا وتبريػر وتقيػيـ 
 ومقارنة بيف الظواىر والمتغيرات المختمفة.
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 مجتمع الدراسة: إجراءاتىالدرادة
يػتـ الدراسػػة بفئػػة المػرابطيف, حيػػث يتكػػوف مجتمػع الدراسػػة مػػف جميػع المػػرابطيف مػػف حركػػة ت

 تسػػتطعالمقاومػػة اإلسػػالمية حمػػاس, وحركػػة الجيػػاد اإلسػػالمي الفمسػػطيني بمحافظػػة خػػانيونس, ولػػـ 
 الباحثة التوصؿ إلى أعدادىـ لدواعي أمنية.

 عينة الدراسة:
 االستطالعية العينة بمغت حيث فعمية, وأخرى استطالعية, عينة إلى الدراسة, عينة تنقسـ

 :بالتالي مبيف ىو كما مرابطًا, (115) الفعمية العينة أفراد عدد وكاف مرابطًا, (28)

 :االستطالعية العينة •

 بالطريقة اختيارىـ تـ خانيونس محافظة مف مرابطاً  (28) االستطالعية العينة أفراد عدد بمغ
 أدوات وثبات صدؽ مف التأكد ألغراض وذلؾ األصمي, لدراسةا مجتمع مف البسيطة, العشوائية
 .الدراسة

 :الفعمية العينة •

 األصمي المجتمع مف مرابطاً  (120) قواميا بمغ قصدية عينة باختيار الباحثة قامت
 وطبيعة الدراسة مجتمع خصوصية إلى يرجع القصدية بالطريقة العينة اختيار سبب وكاف لمدراسة,
 الدراسة عينة فإف وعميو منيا, (115) استرداد واستطاعت الدراسة, أدوات عمييـ وزعت عمميـ,
 :التالي بالجداوؿ كما الشخصية خصائصيـ وكانت مرابطًا, (115) تبمغ

 بمغت وبنسبة سييال بني منطقة مف العينة أفراد معظـ أف لنا يبيف (4.1) رقـ التالي الجدوؿ
 مف العينة أفراد أما خزاعة, منطقة مف عينةال أفراد مف %16.50 نسبتو ما وكاف ,37.40%

 عبساف أفراد نسبة وكانت العينة, إجمالي مف %31.30 نسبتيـ فكانت الصغيرة عبساف منطقة
 :%14.80 الكبيرة
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 إجراءاتىالدرادة
 (4.1جدول رقم )

 عينة الدراسة حسب متغير المنطقة

 النسبة المئوية العدد المتغيرات البيان

 المنطقة

 37.40 43 بني سييال

 31.3 36 اف الصغيرةعبس

 14.80 17 عبساف الكبيرة

 16.50 19 خزاعة

 100.0 115 اإلجمالي

% مػف العينػة 26.10أما الجدوؿ التالي فيبيف لنا عينػة الدراسػة حسػب سػنوات االنتمػاء, حيػث كػاف 
 % مػػف إجمػػالي العينػػة ينتمػػوف لمحركػػات مػػف53.90سػػنوات, وكػػاف  5لػػـ تتجػػاوز سػػنوات انتمػػاءىـ 

 سنوات: 10% تتجاوز سنوات االنتماء لدييـ 20سنوات(, وكانت النسبة المتبقية البالغة  10 – 6)

 (4.2جدول رقم )
 عينة الدراسة حسب متغير االنتماء

 النسبة المئوية العدد المتغيرات البيان

 سنوات االنتماء

 26.10 30 سنوات فأقؿ 5

 53.90 62 سنوات 10 – 6

 20.00 23 سنوات 10أكثر مف 

 100.0 115 اإلجمالي

% مػف العينػة 43.50أما الجدوؿ التالي فيبيف لنا عينة الدراسة حسب متغير العمر, ويظيػر لنػا أف 
 35إلػػػى  26% مػػػف العينػػػة تتػػػراوح أعمػػػارىـ مػػػا بػػػيف )42.60عامػػػًا, بينمػػػا كػػػاف  25ىػػػـ دوف سػػػف 
 عامًا: 35% تتجاوز أعمارىـ 13.90عامًا(, وكاف 
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 (4.3جدول رقم ) إجراءاتىالدرادة
 دراسة حسب متغير العمرعينة ال

 النسبة المئوية العدد المتغيرات البيان

 العمر

 43.50 50 عاماً  25أقؿ مف 

 42.60 49 عاماً  35 – 26

 13.90 16 عاماً  35أكثر مف 

 100.0 115 اإلجمالي

 

% مػػف 54.80أمػا الجػدوؿ التػالي فيبػيف لنػػا العينػة حسػب متغيػر الحالػػة االجتماعيػة, ويتبػيف لنػا أف 
 % مف إجمالي العينة ال زالوا أعزب:45.20جمالي العينة متزوجيف, وأف إ

 (4.4جدول رقم )
 عينة الدراسة حسب متغير الحالة االجتماعية

 النسبة المئوية العدد المتغيرات البيان

 الحالة االجتماعية
 54.80 63 متزوج

 45.20 52 أعزب

 100.0 115 اإلجمالي

 

% مػػف العينػػة 57.40راسػػة حسػػب متغيػػر عػػدد أفػػراد األسػػرة, حيػػث كػػاف والجػػدوؿ يبػػيف لنػػا عينػػة الد
% مػف العينػة لػدييـ أسػر يتػراوح عػدد أفرادىػا مػا بػيف 30.40أفػراد فأقػؿ, وأف  5لدييـ أسر أقؿ مف 

 % مف العينة لدييـ أسر يتجاوز عدد أفرادىا العشرة:12.20أفراد(, والنسبة المتبقية  10 – 6)
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 (4.5جدول رقم ) إجراءاتىالدرادة
 لدراسة حسب متغير عدد أفراد األسرةعينة ا

 النسبة المئوية العدد المتغيرات البيان

 عدد أفراد األسرة

 57.40 66 أفراد فأقؿ 5

 30.40 35 أفراد 10 – 6

 12.20 14 أفراد 10أكثر مف 

 100.0 115 اإلجمالي

لجػدوؿ نالحػػظ بػػأف بينمػا يبػػيف لنػا الجػػدوؿ التػالي العينػػة حسػب متغيػػر المؤىػؿ العممػػي, ومػف خػػالؿ ا
 الػػػػدبموـ% مػػػػف إجمػػػػالي العينػػػػة لػػػػدييـ مػػػػؤىالت ثانويػػػػة عامػػػػة فأقػػػػؿ, وبمغػػػػت نسػػػػبة حممػػػػة 30.40
% مف إجمالي العينة يحمموف 6.10%, وكاف 47.80%, وكانت نسبة حممة البكالوريوس 15.70

 شيادات عميا:
 (4.6جدول رقم )

 عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي

 النسبة المئوية العدد المتغيرات البيان

 المؤىل العممي

 30.40 35 ثانوية عامة فأقؿ

 15.70 18 دبمـو

 47.80 55 بكالوريوس

 6.10 7 دراسات عميا

 100.0 115 اإلجمالي
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 أدوات الدراسة: إجراءاتىالدرادة
 بالنفس بالثقة وعالقتو المخاطرة نحو االتجاه عمى التعرؼ إلى الحالية الدراسة تسعى

 الدراسة ألىداؼ وتحقيقاً  خانيونس, محافظة في المرابطيف لدى النفسية طالضغو  مواجية وأساليب
 :وىي البيانات جمع مصادر مف أساسييف مصدريف استخداـ تـ

 الرسائؿ المصادر, والمراجع, الكتب مف مجموعة عف عبارة وكانت :ثانوية مصادر •
 بأنو الباحثة ترى آخر مصدر أي أو اإللكترونية, والمواقع والدوريات, المجالت العممية,
 .البحث يثري

 متغيرات تمثؿ أساسية, مقاييس ثالثة مف مكونة استبانة عف عبارة كانت :أولية مصادر •
 :كالتالي االستبياف وكاف الثالثة, الدراسة

 .الشخصية البيانات قسـ •

 )الباحثة إعداد مف( المخاطرة نحو االتجاه استبانة  •

 .(ةالباحث إعداد مف(بالنفس الثقة استبانة •

 .النفسية الضغوط مواجية أساليب استبانة •

 الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة:
 .المخاطرة نحو االتجاه استبانة :أوالً 

 :االستبانة وصف

 بموضوع العالقة ذات السابقة والدراسات التربوي األدب عمى باالطالع الباحثة قامت
 ويشمؿ المخاطرة, نحو االتجاه مقياس بإعداد وقامت المرابطيف, لدى المخاطرة نحو االتجاه
 .أساسية فقرة (31) عمى المقياس

 :(Validity) االستبانة صدق

 أجؿ مف أعدت التي الظواىر يقيس سوؼ األداة أو االستبياف أف مف التأكد يعني الصدؽ
 يجب التي العناصر لكؿ المقياس شموؿ أيضاً  بالصدؽ ويقصد (,1995:429)العساؼ,  قياسيا

 مفيومة تكوف بحيث أخرى, ناحية مف والمفردات الفقرات ووضوح ناحية, مف التحميؿ في تدخؿ أف
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 وثبات صدؽ بحساب الباحثة قامت ولقد ,(179: 2001 وآخروف, عبيدات) يستخدميا مف لكؿ إجراءاتىالدرادة
 :كالتالي طرؽ عدة ذلؾ ألجؿ واتبعت المقياس,

 :)المحكمين صدق(الظاىري الصدق

 وقامت الدراسة مشرؼ عمى األولية صورتو في فاالستبيا بعرض الباحثة قامت حيث
 مجموعة عمى المقياس عرضت ثـ ومف المشرؼ, اقترح ما حسب ومفرداتو ودرجاتو فقراتو بتعديؿ
 الباحثة وقامت غزة, بقطاع الفمسطينية الجامعات في أساتذة عف عبارة كانوا والذيف المحكميف مف

 بأسماء قائمة لنا يبيف (1) رقـ والممحؽ الباحثة, وأوصوا اقترحوا ما حسب المقياس فقرات بتعديؿ
 .األولية صورتو في المقياس (2) رقـ الممحؽ لنا ويوضح األفاضؿ, المحكميف

 :(Internal Consistency Validity) الداخمي االتساق صدق

 ىذا ويتـ لفقراتو, الكمية الدرجة عف المقياس فقرات تعبر أف الداخمي االتساؽ بصدؽ يقصد
 لفقراتو الكمية والدرجة المقياس فقرات مف فقرة كؿ بيف االرتباط معامالت احتساب عبر مراأل

 :(4.7) رقـ التالي الجدوؿ في لنا تظير كما النتائج وكانت

 (4.7جدول رقم )
( بين كل فقرة من فقرات مقياس االتجاه نحو المخاطرة والدرجة .Sigمعامل االرتباط وقيمة )

 الكمية لفقراتو

 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط الفقرة (.Sigقيمة ) معامل االرتباط رةالفق

(1) **0.485 0.009 (17) **0.676 0.000 

(2) **0.644 0.000 (18) //0.215 0.271 

(3) **0.498 0.007 (19) *0.414 0.029 

(4) *0.461 0.013 (20) **0.545 0.003 

(5) *0.403 0.034 (21) *0.425 0.024 

(6) *0.438 0.020 (22) **0.580 0.001 

(7) **0.582 0.001 (23) **0.497 0.007 

(8) **0.506 0.006 (24) *0.399 0.035 
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 إجراءاتىالدرادة

(9) **0.674 0.000 (25) **0.568 0.002 

(10) **0.653 0.000 (26) **0.760 0.000 

(11) **0.537 0.003 (27) *0.381 0.045 

(12) //0.095 0.629 (28) **0.566 0.002 

(13) //0.053 0.788 (29) //0.191 0.331 

(14) **0.754 0.000 (30) *0.391 0.040 

(15) **0.693 0.000 (31) **0.730 0.000 

(16) *0.458 0.014    

** correlation coefficients sign at (α ≤ 0.01) * correlation coefficients sign at (α ≤ 0.05) 

// correlation coefficients not sign at (α ≤ 0.05) 

مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتبيف لنا أف معظـ الفقرات حظيت بارتباط داؿ إحصائيًا, حيث كانت قػيـ 
(Sig. أقػػػؿ مػػػف مسػػػتوى الداللػػػة )9, 8, 7, 3, 2, 1, والجػػػدير بالػػػذكر أف الفقػػػرات رقػػػـ )0.05 ,

ارتبػػػػػػػاط داؿ إحصػػػػػػػائيًا ( حظيػػػػػػػت ب31, 28, 26, 25, 23, 22, 20, 17, 15, 14, 11, 10
, بينمػػػا كانػػػت 0.01( أقػػػؿ مػػػف مسػػػتوى الداللػػػة .Sig, حيػػػث كانػػػت قػػػيـ )0.01عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة 

, بينمػػػػا 0.05( دالػػػػة عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػة 30, 27, 24, 21, 19, 16, 6, 5, 4الفقػػػػرات رقػػػػـ )
عنػد  ( غيػر صػادقة, حيػث لػـ تحظػى بارتبػاط داؿ إحصػائياً 29, 18, 13, 12كانت الفقػرات رقػـ )

, وعميػػو سػػيتـ حػػذفيا فػػي 0.05( أكبػػر مػػف مسػػتوى الداللػػة .Sig, وكانػػت قػػيـ )0.05مسػػتوى داللػػة 
 االستبانة النيائية.

 (:Discrimination Validityالصدق التمييزي )

ويعرؼ بالصدؽ الطرفي, ويعبر عف قوة المقياس في التفريؽ بيف أفراد العينة, ويقصد بو 
يز بيف مرتفعي ومنخفضي االتجاه نحو المخاطرة, بمعنى آخر مدى قدرة قدرة المقياس وفقراتو لمتمي

المقياس عمى التمييز بيف المبحوثيف, حيث أف ىناؾ عالقة قوية بيف دقة المقياس وقوتو التمييزية 
 (, ويتـ ىذا األمر عبر الخطوات التالية:36: 2006بيف أفراد العينة )حسف, 

 ى إلى األدنى حسب متوسط تقديراتيـ عمى المقياس.ترتيب العينة االستطالعية مف األعم -1
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 %( منخفضي التقدير.27%( مرتفعي التقدير, )27تقسيـ العينة إلى فئتيف ) -2 إجراءاتىالدرادة
 (.Independent Samples t-testاختبار الفروؽ بيف الفئتيف باستخداـ اختبار ) -3

 والجدوؿ التالي يبيف لنا النتائج:
 (4.8جدول رقم )

 (16قياس االتجاه نحو المخاطرة )ن = نتائج الصدق التمييزي لم

مقياس االتجاه نحو 
المتوسط  العدد المخاطرة

 الحسابي
االنحراف 
 (.Sigقيمة ) (Tقيمة ) المعياري

 0.3322 4.22 8 مرتفعي التقدير
3.009 0.002 

 0.3533 2.73 8 منخفضي التقدير

 2.145( تساوي 0.05( ومستوى داللة )14ت الجدولية عند درجات حرية )

مػػػػف خػػػػالؿ الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ يتبػػػػيف أف قيمػػػػة )ت( المحسػػػػوبة كانػػػػت أكبػػػػر مػػػػف قيمػػػػة )ت( 
, بمعنػى أف ىنػاؾ فروقػًا 0.05( االحتمالية كانت أقؿ مف مستوى الداللة .Sigالجدولية, وأف قيمة )

ذات داللة إحصائية بيف متوسط مرتفعي ومنخفضي التقدير, أي أف المقيػاس يتمتػع بصػدؽ تمييػزي 
 مناسب.
 (:Reliability) االستبانةثبات 

يقصد بالثبات أنو لو قامت الباحثة بتوزيع استبياف الدراسة ستعطي نفس النتائج, في حاؿ 
والشروط الحالية, بمعنى آخر ثبات االستبياف يعني ثبات واستقرار النتائج وعدـ  لـ تتغير الظروؼ

تغيرىا بشكؿ جوىري, وقامت الباحثة بالتأكد مف ثبات مقياس االتجاه نحو المخاطرة مف خالؿ 
 الطرؽ التالية:

 (:Split Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية )

لمقياس إلى فقرات فردية الرتب, فقرات زوجية وتقوـ ىذه الطريقة عمى أساس تقسيـ ا
الرتب, واحتساب معامؿ االرتباط بينيما, ومف ثـ استخداـ معادلة سبيرماف براوف لتصحيح المعامؿ 

(Spearmen- Brown Coefficient :وذلؾ حسب المعادلة )
1

2

R

R وكانت النتائج كما في ,
 ( التالي:4.9الجدوؿ رقـ )
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 (4.9قم )جدول ر  إجراءاتىالدرادة
 نتائج ثبات مقياس االتجاه نحو المخاطرة بطريقة التجزئة النصفية

 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط المصحح معامل االرتباط المقياس

 0.002 0.711 0.551 االتجاه نحو المخاطرة

مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتبيف لنا أف فقرات مقياس االتجاه نحو المخاطرة حققت ارتباط 
, وىو معامؿ مرتفع, يؤكد أف مقياس 0.711ئيًا, وأف معامؿ االرتباط المصحح بمغ داؿ إحصا

 االتجاه نحو المخاطرة يتمتع بثبات مرتفع ومناسب.
 (:Cornbrash's Alpha coefficientطريقة معامل ألفا كرونباخ )

نحو االتجاه  لالستبانةتقوـ ىذه الطريقة عمى أساس احتساب معامؿ ألفا كرونباخ لمثبات 
 (:4.10المخاطرة, فكانت النتائج عمي النحو المبيف بالجدوؿ رقـ )

 (4.10جدول رقم )
 نتائج ثبات مقياس االتجاه نحو المخاطرة بطريقة معامل ألفا كرونباخ

 معامل الثبات معامل ألفا كرونباخ المقياس

 %92.50 0.856 االتجاه نحو المخاطرة

 %100× معامل ألفا كرونباخ معامل الثبات يساوي الجذر التربيعي ل

( يبيف لنا أف معامؿ ألفا كرونباخ لمقياس االتجاه نحو المخاطرة كاف 4.10الجدوؿ رقـ )
, وىو معامؿ مرتفع كما أف معامؿ الثبات وفقًا ليذه الطريقة بمغ 0.856, حيث بمغ 0.6أكبر مف 
 ع بثبات مرتفع.%, وىو معدؿ مرتفع يؤكد أف مقياس االتجاه نحو المخاطرة يتمت92.50

 :ثانيًا: مقياس الثقة بالنفس

 :االستبانةوصف 

عمى مجموعة مف الدراسات السابقة واألدب التربوي ذات العالقة  باالطالعقامت الباحثة 
بموضوع الثقة بالنفس, وقامت ببناء مقياس الثقة بالنفس لدى المرابطيف, وبمغ عدد فقرات المقياس 

 فقرة أساسية. 32نحو 
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 (:Validity) تبانةاالسصدق  إجراءاتىالدرادة

 وقامت الباحثة بعدة إجراءات لمتأكد مف صدؽ مقياس الثقة بالنفس وىي:
 الصدق الظاىري )صدق المحكمين(:

حيث قامت ببناء المقياس في صورتو األولية وقامت بعرض المقياس عمى مجموعة مف 
ت بإعادة , وقامواإلحصاءالمحكميف وأساتذة الجامعات مف تخصصات التربية وعمـ النفس, 

 صياغة فقراتو وتعديميا وحذؼ بعضيا وفقًا آلراء لجنة التحكيـ ومقترحاتيـ.
 (:Internal Consistency Validityصدق االتساق الداخمي )

وقامت الباحثة بالتأكد مف صدؽ االتساؽ الداخمي لمقياس الثقة بالنفس مف خالؿ احتساب 
س والدرجة الكمية لفقرات والجدوؿ التالي يبيف لنا معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المقيا

 النتائج:
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 إجراءاتىالدرادة
 (4.11جدول رقم )

 ( بين كل فقرة من فقرات مقياس الثقة بالنفس والدرجة الكمية لفقراتو.Sigمعامل االرتباط وقيمة )

 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط الفقرة (.Sigقيمة ) معامل االرتباط الفقرة

(1) *0.454 0.015 (17) **0.630 0.000 

(2) *0.447 0.017 (18) *0.406 0.035 

(3) **0.546 0.003 (19) **0.639 0.000 

(4) **0.535 0.003 (20) **0.604 0.001 

(5) **0.491 0.008 (21) *0.420 0.026 

(6) //0.339 0.077 (22) *0.444 0.018 

(7) **0.593 0.001 (23) *0.404 0.033 

(8) **0.493 0.008 (24) **0.602 0.001 

(9) **0.606 0.001 (25) **0.561 0.002 

(10) **0.813 0.000 (26) **0.764 0.000 

(11) *0.453 0.016 (27) **0.814 0.000 

(12) **0.787 0.000 (28) **0.801 0.000 

(13) **0.575 0.001 (29) **0.727 0.000 

(14) **0.489 0.008 (30) **0.631 0.000 

(15) **0.631 0.000 (31) //0.267 0.170 

(16) **0.646 0.000 (32) **0.563 0.002 

 //  0.05* االرتباط داؿ عند مستوى داللة    0.01** االرتباط داؿ عند مستوى داللة 

 االرتباط غير داؿ إحصائياً 
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اتسػػػاؽ ( يتبػػػيف لنػػػا أف معظػػػـ فقػػػرات المقيػػػاس تتمتػػػع بصػػػدؽ 4.00مػػػف خػػػالؿ الجػػػدوؿ السػػػابؽ رقػػػـ ) إجراءاتىالدرادة
, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3داخمػػػي مناسػػػب, حيػػػث كانػػػت الفقػػػرات رقػػػـ )

( تحظػػػػػػى بارتبػػػػػػػاط داؿ إحصػػػػػػائيًا عنػػػػػػػد 32, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 20, 19, 17
, بينمػػا 0.01( ليػػذه الفقػػرات أقػػؿ مػػف مسػػتوى الداللػػة .Sig, حيػػث كانػػت قػػيـ )0.01مسػػتوى داللػػة 

( تحظػػػى بارتبػػػاط داؿ إحصػػػائيًا عنػػػد مسػػػتوى 23, 22, 21, 18, 11, 2, 1ـ )كانػػػت الفقػػػرات رقػػػ
, بينمػا كانػت ىنػاؾ 0.05( االحتماليػة أقػؿ مػف مسػتوى الداللػة .Sig, حث كانػت قػيـ )0.05داللة 

( أكبػػػر مػػػف .Sig( حيػػػث كانػػػت قيمػػػة )31, 6بعػػػض الفقػػػرات غيػػػر دالػػػة إحصػػػائيًا, وىػػػي الفقرتػػػاف )
, 0.05أف معامػػؿ االرتبػػػاط غيػػر داؿ إحصػػائيًا عنػػػد مسػػتوى داللػػػة  , بمعنػػػى0.05مسػػتوى الداللػػة 

 وعميو سيتـ حذؼ الفقرتاف مف االستبانة النيائية.
 (:Discrimination Validityالصدق التمييزي )

 وقامت الباحثة بالتأكد مف الصدؽ التمييزي لمقياس الثقة بالنفس, والجدوؿ التالي يبيف لنا النتائج:

 (4.12جدول رقم )
 (16نتائج الصدق التمييزي لمقياس الثقة بالنفس )ن = 

المتوسط  العدد مقياس الثقة بالنفس
 الحسابي

االنحراف 
 (.Sigقيمة ) (Tقيمة ) المعياري

 0.3100 3.92 8 مرتفعي التقدير
3.104 0.00 

 0.3720 2.36 8 منخفضي التقدير

 2.145( تساوي 0.05( ومستوى داللة )14قيمة ت الجدولية عند درجات حرية )

مػف خػالؿ الجػدوؿ السػابؽ يتبػيف أف قيمػة )ت( المحسػوبة كانػت أكبػر مػف قيمػة )ت( الجدوليػػة, وأف 
, بمعنػػى أف ىنػػاؾ فػػروؽ ذات داللػػة 0.05( االحتماليػػة كانػػت أقػػؿ مػػف مسػػتوى الداللػػة .Sigقيمػػة )

س, بمعنػػى أف إحصػػائية بػػيف متوسػػط تقػػديرات مرتفعػػي ومنخفضػػي التقػػدير عمػػى مقيػػاس الثقػػة بػػالنف
 مقياس الثقة بالنفس يتمتع بصدؽ تمييزي مناسب, ويمكنو التفرقة بيف طرفي التقدير.
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 :االستبانةثبات  إجراءاتىالدرادة

اسػػتخدمت الباحثػػة طريقتػػاف الحتسػػاب معامػػؿ الثبػػات لمقيػػاس الثقػػة بػػالنفس, وذلػػؾ لمتأكػػد مػػف قدرتػػو 
 عمى قياس الظاىرة واستقرار النتائج وىي:

 (:Split Half Coefficient)طريقة التجزئة النصفية 

( نتائج ثبات مقياس الثقة بالنفس وفقًا لطريقة التجزئة 4.13يبيف لنا الجدوؿ التالي رقـ )
 النصفية:

 (4.13جدول رقم )
 نتائج ثبات مقياس الثقة بالنفس بطريقة التجزئة النصفية

 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط المصحح معامل االرتباط المقياس

 0.000 0.919 0.851 حو المخاطرةاالتجاه ن

مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتبيف لنا أف فقرات مقياس الثقة بالنفس حققت ارتباط داؿ 
, وىو معامؿ مرتفع, يؤكد أف مقياس الثقة 0.919إحصائيًا, وأف معامؿ االرتباط المصحح بمغ 

 بالنفس لدى المرابطيف يتمتع بثبات مرتفع ومناسب.
 (:Cornbrash's Alpha coefficientرونباخ )طريقة معامل ألفا ك

( ثبات مقياس الثقة بالنفس لدى المرابطيف بطريقة 4.14يبيف لنا الجدوؿ التالي رقـ )
 معامؿ ألفا كرونباخ:

 (4.14جدول رقم )
 نتائج ثبات مقياس الثقة بالنفس بطريقة معامل ألفا كرونباخ

 معامل الثبات معامل ألفا كرونباخ المقياس

 %94 0.884 جاه نحو المخاطرةاالت

 %100× معامؿ الثبات يساوي الجذر التربيعي لمعامؿ ألفا كرونباخ 

مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتبيف لنا أف مقياس الثقة بالنفس يتمتع بثبات مناسب ومرتفع, 
, وىو معامؿ مرتفع, وكاف معامؿ 0.884حيث بمغ معامؿ ألفا كرونباخ لجميع فقرات المقياس 

 %, وىي نسبة مرتفعة جدًا, تؤكد عمى المقياس يتمتع بثبات مرتفع.94ت يساوي الثبا
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 أساليب مواجية الضغوط.استبانة ثالثًا:  إجراءاتىالدرادة

 :االستبانةوصف 

عمى الدراسات السابقة واألدب التربوي ذات العالقة, واختارت  باالطالعقامت الباحثة 
الدراسة امت بتقنيف فقراتو ليتوافؽ مع , وقلمباحث أشرؼ القانوع مقياسًا ألساليب مواجية الضغوط

ومجتمع الدراسة الحالية, وقامت بالتأكد مف صدقو وثباتو, وكاف المقياس في صورتو  الحالية,
فقرة موزعة عمى عشرة أبعاد أساسية والجدوؿ التالي يبيف لنا فقرات وأبعاد  82األولية عبارة عف 

 المقياس:

 (4.15جدول رقم )
 أساليب مواجية الضغوط النفسية لدى المرابطينأبعاد وفقرات مقياس 

 عدد الفقرات الفقرات االستبانةأبعاد  الفقرة

 11 (1-11) .الحيؿ الدفاعيةأسموب  (1)

 9 (12-20) أسموب حؿ المشكالت. (2)

 8 (21-28) أسموب إعادة البناء المعرفي. (3)

 8 (29-36) أسموب التخطيط. (4)

 6 (37-42) أسموب تحمؿ المسئولية. (5)

 8 (43-50) أسموب ضبط الذات )التوجيو الذاتي(. (6)

 7 (51-57) أسموب العدواف ولـو الذات. (7)

 8 (58-65) أسموب االسترخاء. (8)

 7 (66-72) أسموب الدعـ االجتماعي. (9)

 10 (73-82) أسموب ممارسة التديف. (10)

 82 (1-82) مقياس أساليب مواجية الضغوط
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 مقياس:صدق ال إجراءاتىالدرادة

 (:Internal Consistency Validityصدق االتساق الداخمي )

حيث قامت الباحثة باحتساب معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس والدرجة 
الكمية لفقرات البعد الذي تنتمي إليو الفقرة وكانت نتائج الصدؽ الداخمي كما بالجدوؿ التالي رقـ 

(4.16:) 

 (4.16جدول رقم )
( بين كل فقرة من فقرات مقياس أساليب مواجية الضغوط والدرجة .Sigمل االرتباط وقيمة )معا

 الكمية لفقراتو
 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط م. (.Sigقيمة ) معامل االرتباط م.

 البعد السادس: أسموب ضبط النفس البعد األول: أسموب وسائل الدفاع
1 **0.623 0.000 43 **0.636 0.000 
2 *0.461 0.014 44 *0.404 0.033 
3 **0.729 0.000 45 **0.651 0.000 
4 **0.705 0.000 46 **0.703 0.000 
5 **0.512 0.005 47 **0.778 0.000 
6 **0.524 0.004 48 **0.627 0.000 
7 *0.475 0.011 49 **0.690 0.000 
8 **0.530 0.004 50 **0.681 0.000 
 لسابع: أسموب العدوان ولوم الذاتالبعد ا 0.005 0.513** 9

10 **0.762 0.000 51 **0.542 0.003 
11 *0.382 0.045 52 **0.601 0.001 

 0.000 0.822** 53 البعد الثاني: أسموب حل المشكالت
12 **0.623 0.000 54 **0.499 0.007 
13 **0.689 0.000 55 **0.565 0.002 
14 **0.652 0.000 56 **0.855 0.000 
15 //0.281 0.148 57 **0.543 0.003 
 البعد الثامن: أسموب االسترخاء 0.000 0.660** 16
17 **0.686 0.000 58 **0.603 0.001 
18 **0.819 0.000 59 **0.626 0.000 
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 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط م. (.Sigقيمة ) معامل االرتباط م. إجراءاتىالدرادة
19 **0.787 0.000 60 **0.785 0.000 
20 **0.625 0.000 61 **0.763 0.000 

 0.000 0.715** 62 المعرفي البعد الثالث: أسموب إعادة البناء
21 **0.595 0.001 63 **0.485 0.009 
22 **0.644 0.000 64 **0.738 0.000 
23 **0.609 0.001 65 **0.625 0.000 
 البعد التاسع: أسموب الدعم االجتماعي 0.000 0.869** 24
25 **0.690 0.000 66 *0.460 0.014 
26 **0.659 0.000 67 **0.511 0.005 
27 **0.666 0.000 68 *0.454 0.015 
28 **0.773 0.000 69 **0.832 0.000 

 0.000 0.708** 70 البعد الرابع: أسموب التخطيط
29 *0.410 0.030 71 **0.696 0.000 
30 **0.647 0.000 72 **0.653 0.000 
 البعد العاشر: أسموب ممارسة التدين 0.000 0.783** 31
32 **0.686 0.000 73 **0.756 0.000 
33 **0.721 0.000 74 **0.746 0.000 
34 **0.762 0.000 75 **0.608 0.001 
35 **0.842 0.000 76 **0.776 0.000 
36 **0.590 0.001 77 **0.690 0.000 

 0.000 0.710** 78 البعد الخامس: أسموب تحمل المسئولية
37 **0.597 0.001 79 **0.732 0.000 
38 **0.766 0.000 80 **0.761 0.000 
39 *0.425 0.024 81 **0.526 0.004 
40 **0.638 0.000 82 **0.732 0.000 
41 **0.843 0.000    
42 **0.736 0.000    

 // 0.05* االرتباط داؿ عند مستوى داللة   0.01** االرتباط داؿ عند مستوى داللة 
 االرتباط غير داؿ إحصائياً 
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( يتبػػيف لنػػا أف معظػػـ فقػػرات المقيػػاس تتمتػػع بصػػدؽ 4.16ؽ رقػػـ )مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ السػػاب إجراءاتىالدرادة
( .Sigاتساؽ داخمي مناسب, حيػث حظيػت بارتباطػات مناسػبة ودالػة إحصػائيًا, وكانػت معظػـ قػيـ )

( فمػػػػـ تحظػػػػى بارتبػػػػاط مناسػػػػب, وغيػػػػر داؿ 15, عػػػػدا الفقػػػػرة رقػػػػـ )0.05أقػػػػؿ مػػػػف مسػػػػتوى الداللػػػػة 
 , وعميو سيتـ حذؼ الفقرة.0.05مف مستوى الداللة  ( أكبر.Sigإحصائيًا, ونالحظ بأف قيمة )

 (:External Validityالصدق البنائي )

يقصد بالصدؽ البناء أف تكوف أبعاد المقياس قادرة عمى قياس ما وضعت ألجمو, بمعنى 
آخر أف تكوف األبعاد صادقة لمدرجة الكمية لممقياس, وتـ التأكد مف الصدؽ البنائي ألبعاد مقياس 

مواجية الضغوط النفسية مف خالؿ احتساب معامؿ االرتباط بيف كؿ بعد مف أبعاد المقياس أساليب 
 والدرجة الكمية لفقراتو والجدوؿ التالي يبيف لنا النتائج:

 (4.17جدول رقم )
( بين كل بعد من أبعاد أساليب مواجية الضغوط والدرجة الكمية .Sigمعامل االرتباط وقيمة )

 لفقراتو

 (.Sigقيمة ) عامل االرتباطم المقياس م.

 0.012 0.467* أسموب وسائؿ الدفاع. 1

 0.000 0.752** أسموب حؿ المشكالت. 2

 0.000 0.699** أسموب إعادة البناء المعرفي. 3

 0.000 0.777** أسموب التخطيط. 4

 0.000 0.769** أسموب تحمؿ المسئولية. 5

 0.000 0.863** أسموب ضبط الذات )التوجيو الذاتي(. 6

 0.042 0.387* أسموب العدواف ولـو الذات. 7

 0.000 0.831** أسموب االسترخاء. 8

 0.000 0.767** أسموب الدعـ االجتماعي. 9

 0.000 0.635** أسموب ممارسة التديف. 10

 اؿ إحصائياً // االرتباط غير د 0.05* االرتباط داؿ عند مستوى داللة   0.01** االرتباط داؿ عند مستوى داللة 
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( يتبػػيف لنػػا أف جميػػع أبعػػاد مقيػػاس أسػػاليب مواجيػػة 4.17مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ السػػابؽ رقػػـ ) إجراءاتىالدرادة
الضغوط النفسية صادقة لما وضعت لقياسو, حيث حققت ارتباطات دالة إحصائيًا مع الدرجة الكمية 

يػػاس , وعميػػو فػػإف مق0.05( لجميػػع األبعػػاد أقػػؿ مػػف مسػػتوى الداللػػة .Sigلممقيػػاس, وكانػػت قيمػػة )
 أساليب مواجية الضغوط النفسية تتمتع بصدؽ بنائي مناسب.

 (:Discrimination Validityالصدق التمييزي )

وقامت الباحثة بالتأكد مف الصدؽ التمييزي ألبعاد مقيػاس أسػاليب مواجيػة الضػغوط ولمدرجػة الكميػة 
 لفقراتو,  والجدوؿ التالي يبيف لنا النتائج:

 (4.18جدول رقم )
 (16دق التمييزي لمقياس أساليب مواجية الضغوط )ن = نتائج الص

مقياس أساليب 
المتوسط  العدد مواجية الضغوط

 الحسابي
االنحراف 
 (.Sigقيمة ) (Tقيمة ) المعياري

 0.4280 4.08 8 مرتفعي التقدير
2.444 0.024 

 0.4436 2.62 8 منخفضي التقدير

 2.145( تساوي 0.05اللة )( ومستوى د14قيمة ت الجدولية عند درجات حرية )

مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتبيف لنا أف قيمة )ت( المحسوبة كانت أقؿ مف قيمة )ت( 
, بمعنى أنو توجد فروؽ بيف 0.05( االحتمالية أقؿ مف مستوى الداللة .Sigالجدولية وأف قيمة )

 ي التقدير.الفئتيف, وعميو فإف مقياس أساليب مواجية الضغوط يتمتع بصدؽ تمييزي بيف طرف
 (:Reliabilityثبات المقياس )

 قامت الباحثة بالتأكد مف ثبات مقياس أساليب مواجية الضغوط مف خالؿ عدة إجراءات 

 (:Split Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية )

( نتائج ثبات مقياس أساليب مواجية الضغوط النفسية 4.19ويبيف لنا الجدوؿ التالي رقـ )
 يف وفقًا لطريقة التجزئة النصفية:لدى المرابط
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 إجراءاتىالدرادة
 (4.19جدول رقم )
 بطريقة التجزئة النصفية أساليب مواجية الضغوط

معامل  المقياس م.
 االرتباط

معامل االرتباط 
 المصحح

قيمة 
(Sig.) 

 0.002 0.6971 0.535 أسموب وسائؿ الدفاع. 1

 0.000 0.5256 0.703 أسموب حؿ المشكالت. 2

 0.012 0.6367 0.467 اء المعرفي.أسموب إعادة البن 3

 0.000 0.8611 0.756 أسموب التخطيط. 4

 0.000 0.7554 0.607 أسموب تحمؿ المسئولية. 5

6 
أسػػػػػػػػػموب ضػػػػػػػػػبط الػػػػػػػػػذات )التوجيػػػػػػػػػو 

 0.002 0.6868 0.523 الذاتي(.

 0.000 0.8486 0.737 أسموب العدواف ولـو الذات. 7

 0.000 0.7334 0.579 أسموب االسترخاء. 8

 0.006 0.6477 0.479 أسموب الدعـ االجتماعي. 9

 0.000 0.7864 0.648 أسموب ممارسة التديف. 10

 0.000 0.8764 0.780 مقياس أساليب مواجية الضغوط النفسية

مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتبيف لنا أف أبعاد مقياس أساليب مواجية الضغوط النفسية 
طريقة التجزئة النصفية فإف مقياس أساليب مواجية الضغوط حققت ارتباطات داؿ إحصائيًا, ووفقًا ل

بيف معدؿ فقراتو الفردية والفقرات الزوجية, وعميو فإف  0.780النفسية يتمتع بارتباط مرتفع بمغ 
, ومف خالؿ النتائج الواردة في الجدوؿ أعاله يتبيف لنا أف مقياس 0.876االرتباط المصحح يبمغ 

 ع بثبات مرتفع ومناسب.أساليب مواجية الضغوط يتمت
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 (:Cornbrash's Alpha coefficientطريقة معامل ألفا كرونباخ ) إجراءاتىالدرادة

( ثبات أبعاد ومقياس أساليب مواجية الضغوط النفسية 4.20يبيف لنا الجدوؿ التالي رقـ )
 لدى المرابطيف بطريقة معامؿ ألفا كرونباخ:

 (4.20جدول رقم )
 ط النفسية بطريقة معامل ألفا كرونباخنتائج ثبات مقياس أساليب مواجية الضغو 

 معامل الثبات معامل ألفا كرونباخ المقياس م.

 79.25% 0.628 أسموب وسائؿ الدفاع. 1

 91.10% 0.830 أسموب حؿ المشكالت. 2

 90.22% 0.814 أسموب إعادة البناء المعرفي. 3

 90.66% 0.822 أسموب التخطيط. 4

 86.60% 0.750 أسموب تحمؿ المسئولية. 5

 88.66% 0.786 أسموب ضبط الذات )التوجيو الذاتي(. 6

 86.43% 0.747 أسموب العدواف ولـو الذات. 7

 85.10% 0.724 أسموب االسترخاء. 8

 85.67% 0.734 أسموب الدعـ االجتماعي. 9

 92.84% 0.862 أسموب ممارسة التديف. 10

 97% 0.945 مقياس أساليب مواجية الضغوط النفسية

 %100× معامؿ الثبات يساوي الجذر التربيعي لمعامؿ ألفا كرونباخ 

مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتبيف لنا أف مقياس أساليب مواجية الضغوط النفسية يتمتع بثبات 
(, وبمغ معامؿ 0.862و 0.724مناسب, حيث تراوحت معامالت ألفا كرونباخ ألبعاده ما بيف )

%, وىي 97, كما بمغ معامؿ الثبات ما نسبتو 0.945نحو  ألفا كرونباخ لجميع فقرات المقياس
 نسبة مرتفعة جدًا.
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 (:Statistical Methods) األساليب اإلحصائية إجراءاتىالدرادة
كانت األداة األساسػية لمدراسػة عبػارة عػف ثالثػة مقػاييس أساسػية, وىػي مقيػاس االتجػاه نحػو 

متغيػػرات الدراسػػة, حيػػث المخػػاطرة, مقيػػاس الثقػػة بػػالنفس, مقيػػاس أسػػاليب مواجيػػة الضػػغوط, تمثػػؿ 
( مرابطًا مف محافظة خػانيونس, وقامػت 115قامت الباحثة بتوزيع أدوات الدراسة عمى عينة بمغت )

بإدخػػاؿ البيانػػات وترميزىػػا إلػػى برنػػامج رزمػػة التحميػػؿ اإلحصػػائي لمعمػػوـ االجتماعيػػة المعػػروؼ باسػػـ 
(Statistical Package for Social Science( )SPSSحسػػب سػػمـ لي ,) كػػرت لمتػػدرج

 الخماسي, وكما ىو مبيف بالجدوؿ التالي:

االستجابة لمقياس االتجاه نحو المخاطرة والثقة 
 بالنفس

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 

 االستجابة لمقياس أساليب مواجية الضغوط
كبيرة 
 جداً 

 منخفضة متوسطة كبيرة
منخفضة 

 جداً 

 1 2 3 4 5 الترميز

الدراسة والتحقؽ مف فروضيا واإلجابة عمى تساؤالتيا قامت الباحثة ولموصوؿ إلى نتائج 
 بإجراء العديد مف االختبارات اإلحصائية وىي:

(: ويسػػتخدـ ىػػذا األمػػر Frequencies and Percentageالتكػػرارات والنسػػب المئويػػة ) -
لمتعػػػرؼ عمػػػى تكػػػرار اسػػػتجابات الفئػػػة حػػػوؿ متغيػػػراتيـ الشخصػػػية, إضػػػافة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى 

 تجابات العينة عمى فقرات مقاييس االستبياف.اس
(: لمتحقػػؽ مػػػف صػػدؽ المقػػاييس وثباتيػػػا, Correlation Coefficientمعػػامالت االرتبػػاط ) -

 والعالقة بيف المتغيرات.
 (: لمتعرؼ عمى ثبات مقاييس الدراسة.Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية ) -
(: لمتعػرؼ عمػى ثبػات مقػاييس Cornbrash's Alpha Coefficientمعامػؿ ألفػا كرونبػاخ ) -

 الدراسة.
(: ويستخدـ ىذا األمر لمتعرؼ عمى طبيعة البيانػات Normal Testاختبار التوزيع الطبيعي ) -

 سػػػػمرنوؼ  -إذا كانػػػػت تتبػػػػع توزيعػػػػًا طبيعيػػػػًا أمػػػػا ال, حيػػػػث تػػػػـ اسػػػػتخداـ اختبػػػػار كػػػػولمجروؼ
(1-Sample Kolmogorov-Smirnov لمناسبتو لطبيعة ).العينة 
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 إجراءاتىالدرادة
(: ويستخدـ ىذا األمر لمتعرؼ عمى طبيعة اسػتجابات العينػة عمػى Meanالمتوسط الحسابي ) -

 فقرات االستبياف.
الػػوزف النسػػبي: ويسػػتخدـ ىػػذا االختبػػار لمتعػػرؼ عمػػى الػػوزف النسػػبي السػػتجابات العينػػة عمػػى  -

 فقرات االستبياف وتفاعميـ حوليا.
إذا مػا كػاف متوسػط التقػديرات وصػؿ  (: لمتعػرؼ عمػىOne Sample T - Testاختبػار ) -

 ( أما ال.3لدرجة الحياد )
(: لمتعػػرؼ عمػػى الفػػروؽ الفرديػػة بػػيف Independent Sample T - Testاختبػػار ) -

 مجموعتيف مستقمتيف.
(: لمتعػرؼ عمػى الفػروؽ الفرديػة بػيف ثالثػة One Way ANOVAاختبػار التبػايف األحػادي ) -

 مجموعات مستقمة.
لتجػػانس التبػػايف: لمتعػػرؼ عمػػى طبيعػػة الفػػروؽ الفرديػػة ولصػػالح أي ( L.S.D Testاختبػػار ) -

 مجموعة مف عينة البحث.
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 الفصلىالخامس

ئجىالنتا
 وتفدوراتكا

 الفصل الخامس
 عرض النتائج ومناقشتيا

 دمة:المق
 ضوء في النتائج ىذه ومناقشة إلييا, التوصؿ تـ التي النتائج بعرض الخامس الفصؿ ييتـ

 واختبار الدراسة, تساؤالت عمى إجابة الفصؿ سيتضمف حيث السابقة, والدراسات التربوي األدب
 .إلييا التوصؿ يتـ التي النتائج ضوء في والتوصيات المقترحات صياغة إلى إضافة الفرضيات,

 تبار التوزيع الطبيعي:اخ
 بيدؼ جمعيا تـ التي البيانات طبيعة عمى لمتعرؼ اختبارات والمختصوف الباحثوف يستخدـ

 يجب التي االختبارات طبيعة في يفيد وىذا ال, أـ طبيعياً  توزيعاً  تتبع كانت ما إذا عمى التعرؼ
 اختبار استخداـ تـ وعميو مفردة, (115) نحو تبمغ والعينة ,معمميو ال أو معمميو اتباعيا

 اعتدالية عمى لمتعرؼ ,(Sample Kolmogorov-Smirnov-1)  سمرنوؼ – كولمجروؼ
 :(5.1) رقـ التالي بالجدوؿ مبيف ىو كما النتائج وكانت البيانات, منحنى

 (5.1) رقم جدول
 (Sample Kolmogorov- Smirnov -1نتائج اختبار التوزيع الطبيعي )

 (.Sigقيمة ) (Zقيمة ) عدد الفقرات المقياس م.

 0.174 1.104 28 مقياس االتجاه نحو المخاطرة 1

 0.554 0.794 30 مقياس الثقة بالنفس 2

 0.232 1.102 81 مقياس أساليب مواجية الضغوط 3

 الداللة مستوى مف أكبر االحتمالية (.Sig) قيمة أف لنا يتبيف (5.1) رقـ الجدوؿ خالؿ مف
 .المعممية االختبارات ستستخدـ وعميو طبيعيًا, توزيعاً  تتبع الدراسة مقاييس أف بمعنى ,(0.05)
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النتائجى
 وتفدوراتكا

 :الدراسة تساؤالت عمى اإلجابة
 في المرابطين لدى المخاطرة نحو االتجاه مستوى ما : ونصو األول التساؤل عمى اإلجابة

 خانيونس؟ محافظة
 (One Samples T test) اختبار باحتساب الباحثة قامت التساؤؿ ىذا عمى ولإلجابة

 كما النتائج وكانت المخاطرة نحو االتجاه مقياس فقرات جميع عمى المرابطيف تقديرات لمتوسط
 :(5.2)  رقـ الجدوؿ في لنا تظير

 (5.2)  رقم جدول
 الكمية الدرجة عمى العينة لتقديرات النسبي والوزن الحسابي المتوسط

 المخاطرة نحو االتجاه لمقياس 

 المقياس
 المتوسط
 يالحساب

 الوزن
 النسبي

 (.Sig) قيمة (t) قيمة

 0.000 33.397 79.96 3.998 المخاطرة نحو االتجاه مقياس

 بمعنى ,0.05 الداللة مستوى مف أقؿ االحتمالية (.Sig) قيمة أف السابؽ الجدوؿ خالؿ مف
 قيمة مف أكبر وىي ,6.925  المحسوبة ) ت(  قيمة وكانت إحصائيًا, داؿ الحسابي المتوسط أف
 محتوى عمى توافؽ العينة أف بمعنى موجبة قيمة وىي ,(114)  حرية درجات عند الجدولية ) ت(

 لممقياس الكمية الدرجة عمى العينة تقديرات متوسط بأف ونالحظ المخاطرة, نحو االتجاه مقياس
 خانيونس بمحافظة المرابطيف مف الدراسة عينة لدى المخاطرة درجة فإف وعميو ,33.397 بمغت
 إقداـ مدى تؤكد مرتفعة, نسبة وىي ,80 %مف يقارب ما أي ,79.96 % نسبتو ما بمغت

  .والمواطف الوطف حماية ألجؿ بالنفس, والمخاطرة التضحية عمى المرابطيف
 الشعب وأف السيما المرابطيف ىؤالء لدى الثابتة اإلسالمية العقيدة إلى ذلؾ الباحثة وترجع

 سبيؿ في الشيادة أف لما السترجاعيا, السبؿ بكافة ويحاوؿ قو,حقو  سمبت بفطرتو مسمماً  الفمسطيني
 الشيادة بأف (1995) أبوىيف ذكر وقد . سبيؿ في الموت ويتمنوف المرابطيف, ىؤالء شعار اهلل

  .الجياد صور مف ةصور إال  ماىي
 الشعب مف كجزء المرابطيف ىؤالء يعشيا الذي واالقتصادية السياسية الظروؼ أف كما

 .المخاطرة نحو االتجاه مستوى ارتفاع ساىمت نيالفمسطي
 عند المخاطرة نحو االتجاه مستوى عف المرابطيف عند المخاطرة نحو االتجاه نسبة وتختمؼ ىذا 

 ..70% المخاطرة نحو االتجاه نسبة كانت حيث( 2005الشاعر, (دراسة في جاء كما الطمبة



 

 ررضىالنتائجىومناقذتكا

 

 

 
007 

 

  

 

 الفصلىالخامس

النتائجى
 وتفدوراتكا

 محافظة في المرابطين لدى بالنفس الثقة مستوى ما: ونصو الثاني التساؤل عمى اإلجابة
 خانيونس؟

 (One Sample T test) اختبار باحتساب الباحثة قامت التساؤؿ ىذا عمى ولإلجابة
 في لنا تظير كما النتائج وكانت بالنفس الثقة مقياس فقرات جميع عمى المرابطيف تقديرات لمتوسط
 : (5.3) رقـ الجدوؿ

 (5.3)  رقم جدول
  لمقياس الكمية الدرجة عمى العينة لتقديرات النسبي لوزنوا الحسابي المتوسط

 المخاطرة نحو االتجاه

 المقياس
 المتوسط
 الحسابي

 الوزن
 النسبي

 (.Sig) قيمة (t) قيمة

 0.000 29.012 83.92 4.1961 بالنفس الثقة مقياس

 لةالدال مستوى مف أقؿ كانت االحتمالية (.Sig) قيمة لنا يتبيف السابؽ الجدوؿ خالؿ مف
 كانت المحسوبة  )ت(  قيمة بأف نالحظ كما إحصائيًا, داؿ الحسابي المتوسط أف بمعنى ,0.05
 أف بمعنى موجبة االختبار قيمة وكانت ,(114)  حرية درجات عند الجدولية ) ت(  قيمة مف أكب
 جةالدر  عمى العينة تقديرات متوسط وبمغ بالنفس, الثقة مقياس محتوى عمى توافؽ الدراسة عينة
 وبمغت مرتفعة كانت المرابطيف لدى بالنفس الثقة درجة فإف ىنا ومف ,4.196 لممقياس الكمية

83.92%. 

 أف حيث ,األفراد ىؤالء لدى الثابتة اإلسالمية العقيدة إلى النتيجة ىذه الباحثة ترجع 
 ىذه مف دونيايستم التي والشخصية اإليمانية وقناعتيـ ثقافتيـ مف نابع والرباط الجياد إلى خروجيـ
 نابع أيضاً  لمرباط وخروجيـ والوطف باألرض الشرعية بحقوقيـ الشخصية قناعتيـ عف فضال العقيدة
 يؤكد وىذا ليـ اآلخريف بحاجة وشعورىـ األمة وكرامة لموطف بالنسبة الرباط بأىمية شعورىـ مف

 أنفسيـ مف فالواثقي األشخاص خصائص مف أف( 1987ونجاتي, مرسي (ذكر حيث بأنفسيـ ثقتيـ
دراكو دما يري عمؿ عمى الفرد قدرة   .وتفكير بتعقؿ األزمات مواجية عمى وقدرتو ,اآلخريف لتقبؿ وا 

 في دوراً  لعب الذى ىو المخاطرة نحو االتجاه أف فرض عمى جاء النتيجة ىذه تفسير أف
 يرجع فيذا الرباط ؿبعم قيامو قبؿ نفسو مف واثؽ المرابط بأف نفترض كنا أف أما .بالنفس الثقة زيادة
 هما نرا وىذا طفولتو منذ المرابط بالشخص والمحطيف لموالديف الحسنة القدوة إلى الباحثة رأي حسب
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 تعزز التي اإلسالمية األخالؽ مف عالي مستوى عمى أُلسر المرابطيف معظـ انتماء مف الواقع في
 .االجتماعية التنشئة أساليبب تتأثر بالنفس الثقة أف(  1998ديموتا, (ذكر فقد بالنفس الثقة

 في المرابطين لدى الضغوط مواجية أساليب أكثر ىي ما :ونصو الثالث التساؤل عمى اإلجابة
 خانيونس؟ محافظة

 (One Sample T test) اختبار باحتساب الباحثة قامت التساؤؿ ىذا عمى ولإلجابة
 في لنا تظير كما النتائج وكانت بالنفس الثقة مقياس فقرات جميع عمى المرابطيف تقديرات لمتوسط
 :(5.4) رقـ الجدوؿ

 (5.4)  رقم جدول
  لمقياس الكمية الدرجة عمى العينة لتقديرات النسبي والوزن الحسابي المتوسط

 أساليب مواجية الضغوط 

 .م
 مواجية أساليب مقياس أبعاد

 الضغوط

 المتوسط
 الحسابي

 الوزن
 النسبي

 (t) قيمة
 قيمة

(Sig.) 
 الترتيب

 9 0.000 5.794- 52.616 2.6308 .الدفاع وسائؿ أسموب 1

 2 0.000 19.545 84.96 4.248 .المشكالت حؿ أسموب 2

 3 0.000 20.460 83.128 4.1564 .المعرفي البناء إعادة أسموب 3

 4 0.000 18.155 82.594 4.1297 .التخطيط أسموب 4

 5 0.000 17.200 81.96 4.0980 .المسئولية تحمؿ أسموب 5

6 
 التوجيو( الذات ضبط أسموب
 )الذاتي

4.0503 81.006 15.951 0.000 6 

 10 0.000 15.297- 39.302 1.9651 .الذات ولـو العدواف أسموب 7

 8 0.032 2.172 62.582 3.1291 .االسترخاء أسموب 8

 7 0.000 14.788 78.696 3.9348 .االجتماعي الدعـ أسموب 9

 1 0.000 34.110 92.54 4.6270 .التديف ممارسة أسموب 10

  0.000 19.197 73.80 3.690 لممقياس الكمية الدرجة
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 لمقياس الكمية الدرجة عمى االحتمالية (.Sig) قيمة بأف نالحظ السابؽ الجدوؿ خالؿ مف
 ,0.05 الداللة مستوى مف أقؿ كانت خانيونس بمحافظة المرابطيف لدى الضغوط مواجية أساليب
 توافؽ العينة أف بمعنى موجبة, االختبار قيمة وكانت إحصائيًا, داؿ الحسابي وسطالمت فإف وعميو
 متوسط, وىو ,3.69 الحسابي المتوسط بمغ حيث الضغوط مواجية أساليب مقياس محتوى عمى
 .73.80% نسبتو ما يبمغ النسبي الوزف فإف وعميو

 الوزف بمغ حيث العينة دأفرا لدى وشيوعاً  استخداماً  األعمى التديف ممارسة أسموب وكاف
 البناء إعادة أسموب يميو ,84.96% بمغت وبنسبة المشكالت حؿ أسموب يميو ,%92.54 النسبي
 أسموب ويميو ,82.594% بمغت وبنسبة التخطيط أسموب يميو ,83.128% بمغت وبنسبة المعرفي
 يميو ,81% بمغت وبنسبة الذات ضبط أسموب يميو ,81.96% بمغت وبنسبة المسئولية تحمؿ
 بمغت ضعيفة وبنسبة االسترخاء أسموب يميو ,78.696% بمغت وبنسبة االجتماعي الدعـ أسموب

%62.582. 

 التي الضغوط لمواجية خانيونس محافظة في المرابطيف لدى شيوعاً  األساليب أقؿ وكانت
 تباراالخ قيمة وكانت ,39.30%  جداً  منخفضة وبنسبة الذات ولـو العدواف أسموب ىي تواجييـ

 األخير قبؿ ما األسموب وكاف األسموب, ليذا العينة قبوؿ عدـ يعكس مما سالبة األسموب ليذا
 ال العينة أف بمعنى سالبة االختبار قيمة وكانت ,52.616 % بمغت وبنسبة الدفاع وسائؿ أسموب
 .لدييـ شائع غير وىو األسموب ىذا محتوى عمى توافؽ

 مف فكاف اهلل, سبيؿ في ذاىباً  المرابط كوف النحو, ىذا عمى األساليب ىذه ترتيب وجاء
 يفارؽ لحظة ينتظر وكأنو اهلل, سبيؿ في جياد ىو رباطو وأف التديف, بأسموب يتمسؾ أف الطبيعي

 ال األزمات عند بفطرتو اإلنساف بأف والمعروؼ وجؿ, عز اهلل مف قربى أكثر فيكوف الحياة, بيا
 .وحده هلل إال يمجأ

 بسرعة ليتصرؼ لممرابط جداً  ضروري المشكالت حؿ فأسموب األخرى ساليبلأل بالنسبة أما
 تواجيو التي المشكالت حؿ يمكف وال المرابطيف, مف اآلخريف ويؤذي نفسو يؤذي ال حتى وبحكمة

عادة المعرفي البناء أسموب يميو الذي األسموب فكاف لمموقؼ الجيدة المعرفة خالؿ مف إال  بناءه, وا 
 .منظـ عدو مع يتعامؿ كونو الجيد لتخطيط وفقاً  إال قرارات ويتخذ معرفة يبني أف لو يمكف ال كذلؾ

 التيور, وعدـ النفس كضبط رباطيـ لطبيعة ومتوافقة مكممة األخرى األساليب جاءت كما
 االحتالؿ, غارات مف بحمايتو لممجتمع خدمة يقدـ وأف السيما حولو, لمف االجتماعي والدعـ
 المرابطيف, ىؤالء تالـز صفة الباحثة اعتقاد حسب المسئولية فتحمؿ ة,المسئولي تحمؿ إضافة
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 ىذه تكف أف فكيؼ والعرض, واألرض والمواطف المجتمع حماية عاتقيـ عمى يحمموف وأنيـ السيما
 إلى نتيجة المنواؿ ىذا عمى جاء الترتيب ىذا ولعؿ المسئولية, تحمؿ يستطيع وال بعاتقو األمور
 بالمساجد, قمبو يتعمؽ ممف اإلسالمي والجياد حماس حركتي لدى خاصة بطيفالمرا اختيار طريقة
 والتخطيط, المواجية عمى قدرة أكثر تجعمو يتمقاىا التي العسكرية التدريبات أف كما دىاء, لديو ومف

 .المسئولية وتحمؿ الصبر إلى إضافة والمعرفة واالستطالع

 :األول الفرض اختبار
 وأساليب مواجية الضغوط بالنفس الثقة متغير خالل من المخاطرة نحو باالتجاه التنبؤ يمكن ال

 .خانيونس محافظة في المرابطين لدى
 وكانت البسيط, االنحدار تحميؿ اختبار بإجراء الباحثة قامت الفرضية ىذه مف ولمتحقؽ

 :التالية بالجداوؿ كما النتائج

 (5.5)  رقم جدول
 )بالنفس الثقة المخاطرة، نحو االتجاه) النحدار التباين تحميل

ANOVA 
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 (F) قيمة
 قيمة

(Sig.) 

Regression 6.170 1 6.170 

126.011 0.000 Residual 5.533 113 0.049 

Total 11.703 114  

 الداللة توىمس مف أقؿ كانت االحتمالية (.Sig) قيمة أف لنا يتبيف السابؽ الجدوؿ خالؿ مف
 في المرابطيف لدى بالنفس الثقة خالؿ مف المخاطرة نحو باالتجاه التنبؤ يمكف أنو بمعنى ,0.05
 التحديد معامؿ فإف وعميو ,(0.726) المتغيريف بيف االرتباط معامؿ بمغ كما خانيونس, محافظة
 في لتغيرا مف 52.30% نسبتو ما يفسر بالنفس الثقة في التغير أف بمعنى ,0.527 يساوي
 االتجاه في %52.30 نسبتو ما تغيراً  يتبعو بالنفس الثقة في التغير وأف المخاطرة, نحو االتجاه
 :التالي الجدوؿ نستعرض االنحدار معادلة ولصياغة المخاطرة, نحو
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 (5.6)  رقم جدول
 )بالنفس الثقة المخاطرة، نحو االتجاه(االنحدار معادلة مقدرات

Model B قيمة (t) قيمة (Sig.) 

Constant 1.790 9.050 0.000 

 0.000 11.225 0.526 بالنفس الثقة مقياس

 :كالتالي االنحدار خط صياغة يمكف السابؽ الجدوؿ خالؿ مف
 ) بالنفس الثقة)x أ+ الثابت = المخاطرة نحو االتجاه          

 . بالنفس الثقة0,526x+1,790= المخاطرة نحو االتجاه               

 المخاطرة الف نفسو مف واثؽ المخاطرة نحو يتجو الذي الشخص بأف تفسر ةالنتيج ىذه
 . األعداء عمى نصره تحقيؽ عمى بقدراتو وثقة  الشخص بحقوؽ اهلل بنصر ثقة إلى تحتاج

 بيف العالقة إذاً . بنفسو لممخاطرة الفرد دفع في دوراً  تمعب أيضا بالنفس الثقة أف يعنى وىذا
 وجدت واذا بالنفس الثقة وجدت المخاطرة وجدت فإذا طردية إيجابية عالقة بالنفس والثقة المخاطرة

 .الشخص عند بالمخاطرة التنبؤ أمكننا بالنفس الثقة

التنبؤ باالتجاه نحو المخاطرة مف خالؿ متغير أساليب مواجية الضغوط ولمتعرؼ عمى مدى 
 :التالية بالجداوؿ كما النتائج توكان البسيط, االنحدار تحميؿ اختبارقامت الباحثة بإجراء 

 (5.7)  جدول
 )الضغوط مواجية أساليب المخاطرة، نحو االتجاه) النحدار التباين تحميل

ANOVA 
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 (F) قيمة
 قيمة

(Sig.) 

Regression 6.433 1 6.433 

137.948 0.000 Residual 5.270 113 0.047 

Total 11.703 114  

 الداللة مستوى مف أقؿ كانت االحتمالية (.Sig) قيمة أف لنا يتبيف السابؽ الجدوؿ خالؿ مف
 أساليب خالؿ مف المخاطرة نحو باالتجاه التنبؤ ويمكف إحصائياً  داؿ االنحدار أف بمعنى ,0.05
 ,0.54 وييسا التحديد معامؿ فإف وعميو ,0.741  االرتباط معامؿ وكاف الضغوط, مواجية
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 المخاطرة نحو االتجاه في التغير مف %54 نسبتو ما يفسر المواجية أساليب في التغير أف بمعنى
 :التالي الجدوؿ نستعرض المعادلة عمى ولمتعرؼ خانيونس, محافظة في المرابطيف لدى

 (5.8)  رقم جدول
 )الضغوط مواجية أساليب المخاطرة، نحو االتجاه( االنحدار معادلة مقدرات

Model B قيمة (t) قيمة (Sig.) 

Constant 1.722 8.841 0.000 

 0.000 11.745 0.617 الضغوط مواجية أساليب مقياس

 :كالتالي االنحدار خط صياغة يمكف السابؽ الجدوؿ خالؿ مف

 )الضغوط مواجية أساليب) × ب + الثابت = المخاطرة نحو االتجاه

  الضغوط مواجية أساليب × 0.617 + 1.722 = المخاطرة نحو االتجاه

 وأساليب المخاطرة نحو االتجاه بيف االرتباطية العالقة إلى النتيجة ىذه الباحثة وترجع
 ضغط الضغوط ىذه مف  بنفسو مخاطرتو أثناء كثيرة ضغوط إلى يتعرض  الضغوط, مواجية
 إلى تحتاج الضغوط ىذه كؿ , والخوؼ المسئولية وتحمؿ إلييا ينتمي التي الجماعة وضغط الوقت
 إيجابية المرابطيف يستخدميا التي الضغوط مواجية أساليب أف ,وبما الضغوط ىذه لمواجية أساليب

 التنبؤ في يساىـ فيذا المعرفي البناء إعادة وأسموب المشكالت حؿ وأسموب التديف أسموب مف تبدأ
 . إيجابية سمة  أيضاً  فيو  المخاطرة نحو باالتجاه

 :فروعوو  الخامس الفرض اختبار

 نحو االتجاه في (α ≤  0.05) داللة ىعند مستو  إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -أ
 . ةلمتغير المنطق تعزي المخاطرة

 تعزي بالنفس الثقة في(α ≤  0.05) داللة ىعند مستو  إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -ب
 . ةلمتغير المنطق

  مواجية أساليب  في(α ≤  0.05) داللة ىعند مستو  إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -ج
 . ةلمتغير المنطق تعزي الضغوط
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 One Way) األحادي التبايف تحميؿ اختبار استخداـ تـ الفروض ىذه صحة مف ولمتحقؽ
ANOVAs), النتائج لنا يبيف التالي والجدوؿ: 

 (5.9)  رقم جدول
 المنطقة متغير حسب العينة تقديرات في لمفروق األحادي التباين تحميل

 التباين مصدر المقياس
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 (F)  قيمة
 قيمة

(Sig.) 

 نحو االتجاه
 المخاطرة

 1.192 3 3.577 المجموعات بيف

 0.073 111 8.126 المجموعات داخؿ 0.000 16.289

  114 11.703 اإلجمالي

 بالنفس الثقة

 1.644 3 4.931 المجموعات بيف

 0.156 111 17.353 المجموعات داخؿ 0.000 10.514

  114 22.284 اإلجمالي

 أساليب
 مواجية
 الضغوط

 1.402 3 4.206 المجموعات بيف

 0.114 111 12.705 المجموعات داخؿ 0.000 12.250

  114 16.911 اإلجمالي

 االتجاه مقياس عمى العينة لتقديرات اليةاالحتم (.Sig) قيمة أف لنا يتبيف السابؽ الجدوؿ خالؿ مف
 إحصائية داللة ذات فروؽ توجد أنو بمعنى ,0.05  الداللة مستوى مف أقؿ كانت المخاطرة نحو
 .المنطقة لمتغير تعزى خانيونس بمحافظة المرابطيف لدى المخاطرة نحو االتجاه في

 لمتغير تعزى خانيونس افظةبمح المرابطيف لدى بالنفس الثقة في فروؽ ىناؾ بأف نالحظ كذلؾ
 .المنطقة

 مف أقؿ كانت (.Sig) قيمة بأف نالحظ أيضاً  الضغوط مواجية أساليب مقياس مستوى وعمى
 .المنطقة لمتغير تعزى إحصائية داللة ذات فروقاً  ىناؾ أف بمعنى ,0.05 الداللة مستوى

 خالؿ مف الفروؽ اللةد عمى بالتعرؼ الباحثة قامت ومصدرىا, الفروؽ ىذه طبيعة عمى ولمتعرؼ
 :التالي بالجدوؿ كما النتائج وكانت السابؽ, التبايف لتجانس (L.S.D) اختبار
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  (5.10) رقم جدول
  المخاطرة نحو االتجاه مقياس عمى المنطقة متغير حسب لمفروق (L.S.D) اختبار نتائج
 (.Sig) قيمة الفروق (j) المنطقة الحسابي المتوسط (i) المنطقة

 4.115 سييال بني

 0.111 0.098 الجديدة عبساف

 0.787 0.02104 الكبيرة عبساف

 0.000 0.50221* خزاعة

 عبساف
 الجديدة

4.0165 

 0.111 0.0982- سييال بني

 0.335 0.0771- الكبيرة عبساف

 0.0000 0.40407* خزاعة

 عبساف
 الكبيرة

4.094 

 0.787 0.02104- سييال بني

 0.335 0.0771 الجديدة عبساف

 0.000 0.4812-* خزاعة

 3.612 خزاعة

 0.000 0.5022-* سييال بني

 0.000 0.4041-* الجديدة عبساف

 0.000 0.4812-* الكبيرة عبساف

 بني أفراد لصالح كانت المخاطرة نحو االتجاه في الفروؽ أف لنا يتبيف السابؽ الجدوؿ خالؿ مف
  .خزاعة منطقة مف العينة أفراد حساب عمى غيرةالص وعبساف الكبيرة وعبساف سييال

 مف بالقرب خزاعة منطقة وجود إلى المنطقة حسب المخاطرة نحو االتجاه في الفروؽ الباحثة ترجع
 وتدمير قصؼ مف يومية عدوانية بممارسات االحتالؿ يقـو ,وحيث الصييوني االحتالؿ مع الحدود
 المخاطرة نحو االتجاه مستوى عمى اثر مما بو وموفيق بما األفراد اكتراث عدـ في ساىـ وتجريؼ
  .والثقافية االجتماعية الظروؼ إلى ذلؾ يرجع وربما  عندىـ

 عادات مف الثقافية العوامؿ إلى ترجع الضغوط مواجية وأساليب بالنفس الثقة في الفروؽ أف كما
 مف بالرغـ األسر وبيف المناطؽ بيف التنشئة أنماط واختالؼ األسرية والتربية التعميـ ومستوى وتقاليد
  .المناطؽ ىذه بيف الجغرافي التقارب

 المقاييس عمى خزاعة منطقة في اإلسالمي الجياد مف المرابطيف استجابة عدـ إلى يرجع وربما 
 . النتيجة عمى أثر مما
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 (5.11)  رقم جدول
 بالنفس الثقة مقياس عمى المنطقة متغير حسب لمفروق (L.S.D) اختبار نتائج

 (.Sig) قيمة الفروق (j)  المنطقة الحسابي المتوسط (i) المنطقة

 4.35 سييال بني

 0.528 0.0565 الجديدة عبساف

 0.013 0.28504* الكبيرة عبساف

 0.000 0.5693* خزاعة

 عبساف
 الجديدة

4.3 

 0.013 0.0565- سييال بني

 0.052 0.2285 الكبيرة عبساف

 0.033 0.51282* خزاعة

 عبساف
 الكبيرة

4.065 

 0.000 0.2850-* سييال بني

 0.000 0.2285- الجديدة عبساف

 0.033 0.2843* خزاعة

 3.781 خزاعة

 0.000 0.5693-* سييال بني

 0.000 0.5128-* الجديدة عبساف

 0.033 0.2843-* الكبيرة عبساف

 الكبيرة وعبساف سييال بني منطقة أفراد لصالح كانت الفروؽ أف لنا يتبيف السابؽ الجدوؿ خالؿ مف
 .خزاعة منطقة حساب عمى والصغيرة

 (5.12)  رقم جدول
 المواجية أساليب مقياس عمى المنطقة متغير حسب لمفروق (L.S.D) اختبار نتائج

 (.Sig) قيمة الفروق (j) المنطقة الحسابي المتوسط (i) المنطقة

 3.766 سييال بني

 0.846 0.015- الصغيرة عبساف

 0.845 0.019- الكبيرة عبساف

 0.000 0.50562* خزاعة

 عبساف
 الصغيرة

3.80 

 0.845 0.0149 سييال بني

 0.967 0.004 الكبيرة عبساف
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 (.Sig) قيمة الفروق (j) المنطقة الحسابي المتوسط (i) المنطقة وتفدوراتكا

 0.000 0.5205* خزاعة

 عبساف
 الكبيرة

3.785 

 0.845 0.019 سييال بني

 0.976 0.0041 الصغيرة عبساف

 0.000 0.5246* خزاعة

 3.260 خزاعة

 0.000 0.5056-* سييال بني

 0.000 0.5205-* الصغيرة عبساف

 0.000 0.5246*- الكبيرة عبساف

 المناطؽ جميع مف العينة أفراد لصالح كانت الفروؽ تمؾ أف لنا يتبيف السابؽ الجدوؿ خالؿ مف
 .خزاعة منطقة حساب عمى

  وفروعو الثالث الفرض اختبار

 نحو االتجاه في (α ≤  0.05) داللة ىعند مستو  إحصائية لةدال ذات فروؽ توجد ال -أ 
 .االنتماءسنوات  لمتغير تعزي المخاطرة

 تعزي بالنفس الثقة في(α ≤  0.05)  داللة ىعند مستو  إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -ب
 .االنتماءسنوات  لمتغير

  مواجية أساليب  في(α ≤  0.05)  داللة ىعند مستو  إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -ج
 .االنتماءسنوات  لمتغير تعزي الضغوط

 One) األحادي التبايف تحميؿ اختبار استخداـ تـ الفرضية ىذه صحة مف ولمتحقؽ          
Way ANOVAs), النتائج لنا يبيف التالي والجدوؿ: 
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 (5.13)  رقم جدول
 االنتماء سنوات متغير حسب العينة تقديرات في لمفروق األحادي التباين تحميل

 التباين مصدر المقياس
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 (F) قيمة
 قيمة

(Sig.) 

 نحو االتجاه
 المخاطرة

 0.925 2 1.850 المجموعات بيف

 0.088 112 9.854 المجموعات داخؿ 0.000 10.512

  114 11.703 اإلجمالي

 بالنفس الثقة

 1.904 2 3.809 المجموعات بيف

 0.165 112 18.475 المجموعات داخؿ 0.000 11.544

  114 22.284 اإلجمالي

 أساليب
 مواجية
 الضغوط

 0.652 2 1.304 المجموعات بيف

 0.139 112 15.607 المجموعات داخؿ 0.011 4.679

  114 16.911 اإلجمالي

 العينة تقديرات في إحصائية داللة ذات جوىرية قاً فرو  ىناؾ أف لنا يتبيف السابؽ الجدوؿ خالؿ مف
 تعزى الضغوط, مواجية أساليب ومقياس بالنفس الثقة ومقياس المخاطرة, نحو االتجاه مقياس عمى

 نتائج لنا تبيف والتي التالية الجداوؿ نستعرض الفروؽ تمؾ عمى ولمتعرؼ االنتماء, سنوات لمتغير
 .(L.S.D) اختبار
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 (5.14)  رقم جدول
 المخاطرة نحو االتجاه مقياس عمى االنتماء سنوات متغير حسب لمفروق (L.S.D) اختبار نتائج

 (.Sig) قيمة الفروق (j) المنطقة الحسابي المتوسط (i) المنطقة

 3.7844 فأقؿ سنوات  5

 0.000 0.2873-* سنوات 10 – 6

 10 مف أكثر
 سنوات

*-0.2930 0.001 

6 – 10  
 سنوات

4.072 

 0.000 0.2873* فأقؿ نواتس 5

 10 مف أكثر
 سنوات

-0.0055 0.940 

 10 مف أكثر
 سنوات

4.077 
 0.001 0.29279* فأقؿ سنوات 5

 0.940 0.0055 سنوات 10 – 6

  الفئات لصالح كانت المخاطرة نحو االتجاه في الفروؽ أف لنا يتبيف السابؽ الجدوؿ خالؿ مف
 .)فأكثر سنوات6 )

 (5.15)  رقم جدول
 بالنفس الثقة مقياس عمى االنتماء سنوات متغير حسب لمفروق (L.S.D) اختبار نتائج
 (.Sig) قيمة الفروق (j) المنطقة الحسابي المتوسط (i) المنطقة

 3.910 فأقؿ سنوات  5

 0.000 0.3523-* سنوات 10 – 6

 10 مف أكثر
 سنوات

*-0.5032 0.000 

6 – 10  
 سنوات

4.258 

 0.000 0.3523* فأقؿ سنوات 5

 10 مف أكثر
 سنوات

-0.1508 0.131 

 10 مف أكثر
 سنوات

4.410 
 0.000 0.50314* فأقؿ سنوات 5

 0.131 0.1508 سنوات 10 – 6

 حسب عمى (فأكثر سنوات 6) أفراد لصالح كانت الفروؽ أف لنا يتبيف السابؽ الجدوؿ خالؿ مف
 .فأقؿ سنوات خمس مف األقؿ
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 (5.16)  رقم جدول
 مواجية أساليب مقياس عمى االنتماء سنوات متغير حسب لمفروق (L.S.D) اختبار ائجنت

 الضغوط

 (.Sig) قيمة الفروق (j) المنطقة الحسابي المتوسط (i) المنطقة

 3.512 فأقؿ سنوات  5

 0.007 0.228-* سنوات  10 – 6

 10 مف أكثر
 سنوات

*-
0.2711 

0.010 

 3.74 سنوات  10 – 6

 0.007 0.228* فأقؿ سنوات 5 

 10 مف أكثر
 سنوات

-0.0432 0.636 

 10 مف أكثر
 سنوات

3.784 

 0.010 0.2711* فأقؿ سنوات  5

 0.636 0.0432 سنوات  10 – 6

 الفئة لصالح كانت الضغوط مواجية أساليب في الفروؽ أف لنا يتبيف السابؽ الجدوؿ خالؿ مف
 .لمحركة االنتماء مف )سنوات 6 مف أكثر(

 مواجية وأساليب بالنفس والثقة المخاطرة نحو االتجاه في فروؽ بوجود القائمة النتيجة احثةالب ترجع
 كؿ ففي لمحركة االنتماء فترات خالؿ المرابط يكتسبيا الذي الخبرة إلى االنتماء إلى تعزى الضغوط

  فسوبن ثقتو مف وتزيد المخاطرة نحو اتجاه تعزيز في تسيـ ومعرفة تدريب مف خبرة يزداد يـو
مكانياتو قدراتو وتزيد ميارات يكتسب االنتماء سنوات فخالؿ  والزيادة الميارات في  التوسع وىذا  وا 
 المشاؽ تحمؿ عمى وقدراتو المحتؿ مواجية عمى بالقدرة شعوره مف تزيد  واإلمكانيات القدرات في
 تسيـ يـو بعد يوماً  تزداد التي الثقة ىذه بنفسو المخاطرة وتعزز  بنفسو ثقتو زيادة في يسيـ كمو ىذا

 المرابط تعرض أف ,كما فاعمية أكثر بشكؿ الضغوط مواجية أساليب استخداـ عمى قدرتو في أيضا
 األسموب انتقاء في المتكررة خبرتو مع يساىـ متعددة مواجية ألساليب واستخدامو متعددة لضغوط
 .األفضؿ
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 :الرابع وفروعو الفرض اختبار
نحو  االتجاه في (α ≤  0.05) داللة ىعند مستو  إحصائية اللةد ذات ؽتوجد فرو  ال -أ

  .العمر لمتغير تعزي ةالمخاطر 
 تعزي بالنفس الثقة في (α ≤  0.05) داللة ىعند مستو  إحصائية داللة ذات ؽتوجد فرو  ال -ب

 .العمر لمتغير
 اجيةمو  أساليب في (α ≤  0.05) داللة ىعند مستو  إحصائية داللة ذات ؽتوجد فرو  ال -ج

 .العمر لمتغير تعزي الضغوط
 One Way) األحادي التبايف تحميؿ اختبار استخداـ تـ الفرضية ىذه صحة مف ولمتحقؽ

ANOVAs), النتائج لنا يبيف التالي والجدوؿ: 

 (5.17)  رقم جدول
 العمر متغير حسب العينة تقديرات في لمفروق األحادي التباين تحميل

 التباين مصدر المقياس
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 (F) قيمة
 قيمة

(Sig.) 

 نحو االتجاه
 المخاطرة

 0.655 2 1.310 المجموعات بيف

 0.093 112 10.393 المجموعات داخؿ 0.001 7.060

  114 11.703 اإلجمالي

 بالنفس الثقة

 0.601 2 1.203 المجموعات بيف

 0.188 112 21.081 المجموعات داخؿ 0.045 3.195

  114 22.284 اإلجمالي

 أساليب
 مواجية
 الضغوط

 0.459 2 0.918 المجموعات بيف

 0.143 112 15.993 المجموعات داخؿ 0.044 3.213

  114 16.911 اإلجمالي

 أنو بمعنى الداللة, مستوى مف أقؿ كانت (.Sig) قيـ جميع أف لنا يتبيف السابؽ الجدوؿ خالؿ مف
 الضغوط مواجية وأساليب بالنفس والثقة المخاطرة نحو االتجاه في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد
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 لنا تبيف والتي التالية الجداوؿ نستعرض الفروؽ تمؾ طبيعة عمى ولمتعرؼ العمر, لمتغير تعزى
 :(L.S.D) اختبار نتائج

 (5.18)  رقم جدول
 المخاطرة نحو االتجاه مقياس عمى العمر متغير حسب لمفروق (L.S.D) اختبار نتائج
 (.Sig) قيمة الفروق (j) المنطقة الحسابي المتوسط (i) المنطقة

 4.028 عاماً  25 مف أقؿ
 0.677 0.02557- عاماً  35 – 26

 0.001 0.2939* عاماً  35 مف أكثر

 4.054 عاماً   35 – 26
 0.677 0.02557 عاماً  25 مف أقؿ

 0.000 0.31944* عاماً  35 مف أكثر

 35 مف أكثر
 عاماً 

3.734 
 0.001 0.2939*- عاماً  25 مف أقؿ

 0.000 0.3194*- عاماً  36 – 25

 الفئات لصالح كانت المخاطرة نحو االتجاه في الفروؽ أف لنا يتبيف السابؽ الجدوؿ خالؿ مف
 معو تكبر العمر في يكبر عندما الفرد بأف ذلؾ الباحثة وترجع عامًا, 35 مف أقؿ العمرية

  .المخاطرة نحو اتجاىاً  وأقؿ عقالنية أكثر فيصبح بأسرتو وتمسكو مسئولياتو

 تقؿ التي األفراد عند تزيد المخاطرة أف مف (2005 درويش,) ذكره ما مع النتيجة ىذه وتتقارب
 .الثالثيف عف أعمارىـ

 (5.19)  رقم جدول
 بالنفس الثقة مقياس عمى العمر متغير حسب لمفروق (L.S.D) اختبار نتائج

 (.Sig) قيمة الفروق (j) المنطقة الحسابي المتوسط (i) المنطقة

 4.60 عاماً  25 مف أقؿ
 0.116 0.1382- عاماً  35 – 26

 0.197 0.1619 عاماً  35 مف أكثر

 4.30 عاماً   35 – 26
 0.116 0.1382 عاماً  25 مف أقؿ

 0.018 0.300* عاماً  35 مف أكثر

 35 مف أكثر
 عاماً 

3.998 
 0.197 0.16186- عاماً  25 مف قؿأ

 0.018 0.300-* عاماً  36 – 25
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 كانت العمر متغير حسب بالنفس الثقة مستوى في الفروؽ أف لنا يتبيف السابؽ الجدوؿ خالؿ مف
 ذلؾ  الباحثة وترجع عامًا, 25 مف األقؿ العمرية الفئة ولصالح إحصائياً  دالة كانت ولكنيا ضعيفة
 الشباب وعي زاد حيث 2000 العاـ بدايات الثانية االنتفاضة بعد جتماعيةاال التنشئة لطبيعة
 . لدييـ الثقة زيادة عمى أثر الشباب ىؤالء لدى الديني الوعي وزيادة بحقوقيـ واألىالي

 الفئات مف أكثر والطموح والتدريب الفعؿ عمى والقدرة والنشاط بالحيوية تتميز الشباب فترة أف كما
 .عندىـ بالنفس الثقة مستوى زيادة في ساىـي ذلؾ كؿ األخرى

 (5.20)  رقم جدول
 المواجية أساليب مقياس عمى العمر متغير حسب لمفروق (L.S.D) اختبار نتائج

 (.Sig) قيمة الفروق (j) المنطقة الحسابي المتوسط (i) المنطقة

 3.73 عاماً  20 مف أقؿ

 0.958 0.004 عاماً  35 – 26

 0.018 0.260* عاماً  35 مف أكثر

 3.72 عاماً  30 – 20

 0.958 0.004- عاماً  25 مف أقؿ

 0.020 0.260* عاماً  35 مف أكثر

 30 مف أكثر
 عاماً 

3.47 

 0.018 0.260-* عاماً  25 مف أقؿ

 0.020 0.260-* عاماً  36 – 25

 أساليب في إحصائية داللة ذات فروقاً  ىناؾ أف لنا يتبيف السابؽ الجدوؿ خالؿ مف
 أف إلى ذلؾ الباحثة ترجع.عاماً  35 مف أقؿ العمرية الفئة لصالح الفروؽ تمؾ وكانت واجيةالم

 اختيار في يساىـ مما سنًا, األكبر الفئات مف أقؿ لضغوط يتعرضوف المرحمة ىذه في األفراد
 16 بمغ عددىـ أف حيث فأكثر35 فئة مف المرابطيف عدد قمة أف كما لممواجية األفضؿ األسموب

 زادت وكمما الفروؽ قمة العينة قمة كمما أنو نعمـ ,فنحف النتائج عمى التأثير في ساىـ ربما فرداً 
 .الفروؽ

 :وفروعو الخامس الفرض اختبار
 ةنحو المخاطر  االتجاه في (α ≤  0.05) داللة ىعند مستو  إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -أ

 .االجتماعية الحالة لمتغير تعزي
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 تعزي بالنفس الثقة في (α ≤  0.05) داللة ىعند مستو  إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -ب
 .االجتماعية الحالة لمتغير

 مواجية أساليب في (α ≤  0.05) داللة ىعند مستو  إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -ج
  .االجتماعية ةلمتغير الحال تعزي الضغوط

 ,(Independent Samples T test) باختبار الباحثة قامت الفروض ىذه مف ولمتحقؽ
 مواجية وأساليب بالنفس, الثقة المخاطرة, نحو االتجاه مقياس عمى العينة أفراد بيف لمفروؽ

 :التالي الجدوؿ في لنا تظير كما النتائج وكانت العينة أفراد مف (األعزب المتزوج,) بيف الضغوط,

 (5.21)  رقم جدول
 االجتماعية الحالة متغير حسب العينة تقديرات متوسط في لمفروق (ت(  اختبار

 العدد االجتماعية الحالة المقياس
 المتوسط
 الحسابي

 الوزن
 النسبي

 (T) قيمة
 قيمة

(Sig.) 

 نحو االتجاه
 المخاطرة

 79.44 3.972 63 متزوج

-0.960 0.339 

 80.60 4.03 52 أعزب

 بالنفس الثقة

 84.64 4.232 63 متزوج

0.958 0.340 

 83.06 4.153 52 أعزب

 أساليب
 مواجية
 الضغوط

 73.20 3.66 63 متزوج

-0.909 0.366 

 74.70 3.735 52 أعزب

 1.96 يساوي (0.05) داللة ومستوى (113) حرية درجات عند الجدولية ت قيمة

 قيـ وأف ,0.05 الداللة مستوى مف أقؿ كانت (.Sig) قيـ أف لنا يتبيف السابؽ الجدوؿ خالؿ مف
 مواجية أساليب ومقياس بالنفس, الثقة ومقياس المخاطرة, نحو االتجاه مقياس عمى بةالمحسو ) ت(

 في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال أنو بمعنى الجدولية (ت) قيمة مف أقؿ كانت الضغوط
 أساليب ومقياس بالنفس, الثقة ومقياس المخاطرة, نحو االتجاه مقياس عمى العينة تقديرات متوسط
 .)أعزب متزوج,(االجتماعية الحالة لمتغير تعزى غوطالض مواجية
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 ) ,أعزب متزوج(االجتماعية الحالة حسب المخاطرة نحو االتجاه في فروؽ وجود عدـ الباحثة ترجع
  المخاطرة نحو لالتجاه تدفعيـ والتي األفراد بيؤالء المحيطة والظروؼ اإلسالمية العقيدة إلى

 . بأنفسيـ لممخاطرة سواء حد عمى واألعزب المتزوج تحث و عندىـ مغروسة اإلسالمية فالعقيدة
 الفروؽ وجود عدـ في ساىـ وىذا وغيرىـ المتزوجيف األفراد بكؿ تحيط السياسية الظروؼ أف كما
 المخاطرة أف مف (2002) ىريدي ذكره ما مع تختمؼ النتيجة ىذه أف إلى ىنا اإلشارة وتجد بينيـ
 . الزواج بعدـ ترتبط

 الثقة أف إلى يرجع فيذا االجتماعية الحالة متغير حسب بالنفس الثقة في فروؽ وجود عدـ عف أما
 .الكبر حتى معو وتنمى الصغر منذ الفرد في تغرس تكوف

 يرجع فيذا االجتماعية الحالة لمتغير تعزى الضغوط مواجيو أساليب في فروؽ وجود عدـ عف أما
 الوقت لضغط يتعرضوف جميعيـ مرابطيففال ضغوط إلى واألعزب المتزوج مف كؿ  تعرض إلى

 الضغوط ىذه لمواجية متشابية أساليب ويستخدموف والخوؼ المسئولية وتحمؿ الجماعة وضغط
 . واحد وتدريب واحد منيج عمى يربوف كونيـ

 :وفروعو السادس الفرض اختبار
 حون االتجاه في (α ≤  0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -أ

  . األسرة أفراد عدد لمتغير تعزي المخاطرة

 بالنفس الثقة في (α ≤  0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -ب
 .  األسرة أفراد عدد لمتغير تعزي

 مواجية أساليب في (α ≤  0.05) داللة ىعند مستو  إحصائية داللة ذات ؽتوجد فرو  ال -ج
  .األسرة رادأف دلمتغير عد تعزي الضغوط

 One Way) األحادي التبايف تحميؿ اختبار استخداـ تـ الفرضية ىذه صحة مف ولمتحقؽ
ANOVAs), النتائج لنا يبيف التالي والجدوؿ: 
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 (5.22)  رقم جدول
 األسرة أفراد عدد متغير حسب العينة تقديرات في لمفروق األحادي التباين تحميل

 التباين مصدر المقياس
 مجموع
 بعاتالمر 

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 (F) قيمة
 قيمة

(Sig.) 

 نحو االتجاه
 المخاطرة

 1.697 2 3.395 المجموعات بيف

 0.074 112 8.309 المجموعات داخؿ 0.000 22.879

  114 11.703 اإلجمالي

 بالنفس الثقة

 2.157 2 4.314 المجموعات بيف

 0.160 112 17.970 المجموعات داخؿ 0.000 13.445

  114 22.284 اإلجمالي

 أساليب
 مواجية
 الضغوط

 1.548 2 3.096 المجموعات بيف

 0.123 112 13.815 المجموعات داخؿ 0.000 12.549

  114 16.911 اإلجمالي

 أنو بمعنى الداللة, مستوى مف أقؿ كانت (.Sig) قيـ جميع أف لنا يتبيف السابؽ الجدوؿ خالؿ مف
 الضغوط مواجية وأساليب بالنفس والثقة المخاطرة نحو االتجاه في إحصائية داللة ذات روؽف توجد
 والتي التالية الجداوؿ نستعرض الفروؽ تمؾ طبيعة عمى ولمتعرؼ األسرة, أفراد عدد لمتغير تعزى
 .:(L.S.D) اختبار نتائج لنا تبيف
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 الفصلىالخامس

النتائجى
 وتفدوراتكا

 (5.23)  رقم جدول
 نحو االتجاه مقياس عمى األسرة أفراد عدد تغيرم حسب لمفروق (L.S.D) اختبار نتائج

 المخاطرة
 (.Sig) قيمة الفروق (j) المنطقة الحسابي المتوسط (i) المنطقة1

 4.125 فأقؿ أفراد 5
 0.000 0.2113* أفراد 10 – 6

 0.000 0.513* أفراد 10 مف أكثر

 3.9133 أفراد 10 – 6
 0.000 2113.-* فأقؿ أفراد 5

 0.001 0.3013- فرادأ 10 مف أكثر

 10 مف أكثر
 أفراد

3.612 
 0.000 0.513-* فأقؿ أفراد 5

 0.001 03013-* أفراد 10 – 6

 مستوى أعمى في كاف العينة أفراد لدى المخاطرة نحو االتجاه أف لنا يتبيف السابؽ الجدوؿ خالؿ مف
 الفئة حساب وعمى (اتسنو  10 – 6) يمييـ سنوات, 5 مف أقؿ أسرة أفراد عدد لدييـ مف عند لو

  .أفراد 10 عف أسرتيـ أفراد عدد تزيد التي

 يشعر فيو أكثر مسئولية موقع في يكوف األبناء مف كثير عدد لديو مف أف إلى ذلؾ الباحثة ترجع 
 قميؿ أبناء عنده مف أما أبناءه اتجاه الحب مشاعر عمى الشعور ىذا ويوثر إليو بحاجتيـ دائماً 
 . أقؿ ةمسئولي موقع في يكوف

 (5.24)  رقم جدول
 بالنفس الثقة مقياس عمى األسرة أفراد عدد متغير حسب لمفروق (L.S.D) اختبار نتائج
 (.Sig) قيمة الفروق (j) المنطقة الحسابي المتوسط (i) المنطقة

 4.3324 فأقؿ أفراد 5
 0.013 0.2114* أفراد 10 – 6

 0.000 0.37924* أفراد 10 مف أكثر

 4.1210 ادأفر  10 – 6
 0.013 0.5907-* فأقؿ أفراد 5

 0.003 0.17594* أفراد 10 مف أكثر

 10 مف أكثر
 أفراد

3.7417 
 0.000 0.5017* فأقؿ أفراد 5

 0.003 0.37924-* أفراد 10 – 6
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 الفصلىالخامس

النتائجى
 وتفدوراتكا

 الفروؽ تمؾ وأف إحصائية, داللة ذات جوىرية فروقاً  ىناؾ أف لنا يتبيف السابؽ الجدوؿ خالؿ مف
 .أفراد 10 مف أقؿ لدييـ مف لصالح األسرة أفراد عدد لمتغير تعزى بالنفس الثقة مقياس عمى

 أقؿ يكوف لممشكالت تعرضو فأف قميؿ أبناء عدد عف المسئوؿ المرابط أف إلى ذلؾ الباحثة ترجع
 مسئوؿ يكوف حيث أكبر مسئولية موقع في فإنو أبناؤه عدد يزيد مف أما أقؿ يكوف المسئولية وعبء
 يعمؿ وربما أيضا مسئوؿ فيو  مرابط ,وكونو األسرة في فرد كؿ حاجات سد وعف دفر  كؿ عف
 .بالنفس الثقة عمى يؤثر مما األعباء عميو فتزداد آخر عمال

 (5.25)  رقم جدول
 مواجية أساليب مقياس عمى األسرة أفراد عدد متغير حسب لمفروق (L.S.D) اختبار نتائج

 الضغوط

 (.Sig) قيمة الفروق (j) المنطقة بيالحسا المتوسط (i) المنطقة

 3.804 فأقؿ أفراد 5

 0.018 0.176* أفراد 10 – 6

 0.000 0.5017* أفراد 10 مف أكثر

 3.63 أفراد 10 – 6

 0.018 176.*- فأقؿ أفراد 5

 0.004 0.3257* أفراد 10 مف أكثر

 10 مف أكثر
 أفراد

3.302 

 0.000 0.5017-* فأقؿ أفراد 5

 0.004 0.326*- فرادأ 10 – 6

 عدد لمتغير تعزى الضغوط مواجية أساليب في فروؽ ىناؾ أف لنا يتبيف السابؽ الجدوؿ خالؿ مف
 يمتمؾ مف أف إلى ذلؾ الباحثة ترجع .(أفراد 10 – 6) ولصالح فأقؿ, أفراد 5 لصالح األسرة أفراد
 الضغوط مواجية اليبألس استخدامو يكوف وبالتالي أقؿ لضغوط يتعرض األبناء مف قميؿ عدد
 .انتقائية وأكثر فعاؿ بشكؿ

 :وفروعو السابع الفرض اختبار
 نحو االتجاه في (α ≤  0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -أ

  العممي المؤىؿ لمتغير تعزي المخاطرة
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 الفصلىالخامس

النتائجى
 وتفدوراتكا

 بالنفس الثقة في (α ≤  0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -ب
 . العممي المؤىؿ لمتغير تعزي

 مواجية أساليب في (α ≤  0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -ج
  . العممي المؤىؿ لمتغير تعزي الضغوط

 One Way) األحادي التبايف تحميؿ اختبار استخداـ تـ الفروض ىذه صحة مف ولمتحقؽ
ANOVAs), النتائج نال يبيف التالي والجدوؿ: 

 (5.26)  رقم جدول
 العممي المؤىل متغير حسب العينة تقديرات في لمفروق األحادي التباين تحميل

 التباين مصدر المقياس
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 (F) قيمة
 قيمة

(Sig.) 

 نحو االتجاه
 المخاطرة

 0.106 3 0.318 المجموعات بيف

 0.103 111 11.385 مجموعاتال داخؿ 0.381 1.033

  114 11.703 اإلجمالي

 بالنفس الثقة

 0.453 3 1.358 المجموعات بيف

 0.189 111 20.926 المجموعات داخؿ 0.072 2.400

  114 22.284 اإلجمالي

 أساليب
 مواجية
 الضغوط

 0.139 3 0.418 المجموعات بيف

 0.149 111 16.493 المجموعات داخؿ 0.425 0.938

  114 16.911 اإلجمالي

 أنو بمعنى ,0.05 الداللة مستوى مف أقؿ كانت (.Sig) قيـ أف لنا يتبيف السابؽ الجدوؿ خالؿ مف
 نحو االتجاه مقياس عمى الدراسة عينة تقديرات متوسط في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال

 محافظة في المرابطيف لدى الضغوط ةمواجي أساليب ومقياس بالنفس, الثقة ومقياس المخاطرة,
 .العممي المؤىؿ لمتغير تعزى خانيونس
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 الفصلىالخامس

النتائجى
 وتفدوراتكا

 بالمؤسسات التحقوا سواءً  الوعي مف كبيرة درجة عمى المرابطيف فئة أف إلى ذلؾ الباحثة ترجع
لى الجسدية الناحية مف تدريب إلى يخضعوف فيـ يمتحقوا أولـ التعميمية  الفكرية الناحية مف تثقيؼ وا 
 مف درجة عمى أبناؤه مف الكثير جعمت الفمسطيني  بالشعب المحيطة الظروؼ أف والشؾ والسياسية
 . الوعي

 . النتيجة عمى ذلؾ فأثر المتعمميف مف ىـ العينة أفراد أغمب أف إلى ذلؾ يرجع وربما

 المخاطرة بيف موجبة ارتباط عالقة ىناؾ أف مف(2002) ي ىريد ذكره ما مع النتيجة ىذه وتختمؼ
 . التعميـ ومستوى
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 الفصلىالخامس

النتائجى
 وتفدوراتكا

 النتائج:
أظيرت نتائج الدراسة أف مستوى االتجاه نحو المخاطرة لدى أفراد العينة مف المرابطيف في  -1

 %, وىو معدؿ مرتفع.79.96محافظة خانيونس 

أظيرت نتائج الدراسة أف مستوى الثقة بالنفس لدى أفراد العينة مف المرابطيف في محافظة  -2
 ىو معدؿ مرتفع.%, و 83.92خانيونس 

أظيرت نتائج الدراسة أف مستوى أساليب مواجية الضغوط لدى أفرد عينة الدراسة مف  -3
أف أكثر أساليب مواجية الضغوط استخدامًا و  %.73.79المرابطيف في محافظة خانيونس 

وشيوعًا لدى أفراد العينة مف المرابطيف في محافظة خانيونس أسموب ممارسة التديف, يميو 
 المشكالت يميو أسموب إعادة البناء المعرفي. أسموب حؿ

كانت أقؿ أساليب مواجية الضغوط لدى أفراد عينة الدراسة مف المرابطيف في محافظة  -4
 خانيونس أسموب العدواف ولـو الذات, وقبمو أسموب وسائؿ الدفاع.

 أظيرت نتائج الدراسة أنو يمكف التنبؤ باالتجاه نحو المخاطرة مف خالؿ متغير الثقة -5
بالنفس, ومف خالؿ متغير أساليب مواجية الضغوط, ومف خالؿ المتغيريف معًا, لدى أفراد 

 العينة مف المرابطيف في محافظة خانيونس.

أظيرت النتائج أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط تقديرات عينة الدراسة عمى  -6
اليب مواجية الضغوط تعزى مقياس االتجاه نحو المخاطرة ومقياس الثقة بالنفس ومقياس أس

 ., العمر , عدد أفراد األسرة, سنوات االنتماء(المنطقة)لمتغير 

أظيرت النتائج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط تقديرات عينة الدراسة  -7
عمى مقياس االتجاه نحو المخاطرة ومقياس الثقة بالنفس ومقياس أساليب مواجية الضغوط 

 .ومتغير المؤىؿ العممي حالة االجتماعيةتعزى لمتغير ال
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 الفصلىالخامس

النتائجى
 تفدوراتكاو

 :التوصيات
 -توصي الباحثة بما يمي:

 عمى االرتقاء بيذه الفئة. الوطني واألمفضرورة العمؿ مف قبؿ وزارة الداخمية  .1

والمؤسسات المحمية والدولية عمى ما تقوـ بو ىذه  اإلعالـضرورة تسميط الضوء مف قبؿ وسائؿ  .2
عمؿ عمى حماية الوطف والمواطف وىو حؽ كفمتو كافة الكتب السماوية الفئة  مف أعماؿ حيث ت

 والقوانيف الدولية.

 ضرورة االىتماـ بيذه الفئة وتقديـ كؿ ما تحتاجو مف دعـ مادي ومعنوي . .3

ضغوط  إلىضرورة العمؿ عمى تقديـ البرامج الترفييية ليذه الفئة خاصة وانيـ يتعرضوف  .4
 مستمرة.

الفئة عمى كؿ ما ىو جديد في الميداف الذي تعمؿ بو مف اجؿ القدرة عمى التدريب المستمر ليذه  .5
 مواجية كؿ التحديات .

تقديـ البرامج ليذه الفئة والقياـ بالندوات والمحاضرات حوؿ كيفية التعامؿ مع الشائعات الذي  .6
 يطمقيا العدو الصييوني .

 والجسدية . تقديـ برامج ترتقي بالمرابط مف الناحية النفسية واالجتماعية .7
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 الفصلىالخامس

النتائجى
 وتفدوراتكا

 :المقترحات
دراسات مماثمة لمربط بيف االتجاه نحو المخاطرة والثقة بالنفس عند فئات أخرى مف  إجراء .1

 المجتمع الفمسطيني.

 عمى المخاطرة مف قبؿ ىؤالء المرابطيف  األقداـدراسات حوؿ أسباب  إجراء .2

 .و بالتديفدراسات تربط بيف االتجاه نحو المخاطرة بالنفس وعالقت إجراء .3

 دراسات حوؿ أنواع الضغوط التي يتعرض ليا المرابط وربطيا بأساليب المواجية عندىـ. إجراء .4

 .يمة جدا بالنسبة لمشعب الفمسطينيالقياـ بدراسات نفسية حوؿ ىذه الفئة خاصو أنيا فئة م .5

 .الثقة بالنفس لدى فئة المرابطيف ضرورة صياغة برامج لممحافظة عمى مستوى .6

دـ فييا طرؽ المقابمة الشخصية وطرؽ قياس أخرى غير خدراسات حوؿ المرابطيف تست إجراء .7
 االستبانة.

المستخدمة في  واألساليبلكيفية التعامؿ مع الضغوط النفسية  إرشاديةبرامج  إجراءضرورة  .8
 .مواجيتيا

 برامج تدريبية ىادفة لتنمية الثقة بالنفس. وأعدادضرورة صياغة  .9

 .ف بيف سمات رجؿ الشرطة وسمات المرابطيف عمى الثغورالقياـ بدراسات تقار  .10
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 :قائمةىالمراجع

 قائمة المراجع:
 أوال: القرآن الكريم.

 :ثانيًا: المراجع العربية
(. عمميات تحمؿ الضغوط في عالقتيا بعدد مف 1994الباسط. ) إبراىيـ, لطفي عبد .1

 ( السنة الثالثة.5, ع )مجمة مركز البحوث التربويةالمتغيرات النفسية لدى المتعمميف. 
 http://www.binbaz.org.sa/mat/8553ابف باز, فضؿ الرباط والحراسة في سبيؿ اهلل,  .2

 .2013-12-13زمف الوصوؿ : 
 , القاىرة: دار المعارؼ.لسان العربابف منظور, محمد. )د.ت(.  .3
 . الكويت: مركز الراشد.4. طقدير الذاتي لمطفلالت(. 2004أسعد, مصطفى. ) أبو .4
. القاىرة: المجموعة إدارة الوقت/ المفيوم والقواعد والميارات(. 2012أبو النصر, مدحت. ) .5

 العربية لمتدريب والنشر.
(. الضغوط النفسية واستراتيجيات مواجيتيا وعالقتيا بأساليب 2010حبيب, نبيمة أحمد. ) أبو .6

 , الجامعة اإلسالمية: غزة.رسالة ماجستيرإلعاقة في قطاع غزة. المواجية لدى حديثي ا
 . عماف: دار اليازوري.المدخل إلى عمم النفس العام(. 2002أبو حويج, مرواف. ) .7
. عماف: عمم النفس االجتماعي(. 2002الحافظ. ) مغمي, سميح, وسالمة, عبد أبو .8

 اليازوري.
. عماف: دار التنشئة االجتماعية لمطفل (.2013الحافظ. ) مي, سميح, وسالمة, عبدغم أبو .9

 اليازوري.
 . غزة: كمية التربية الحكومية.سيكولوجية التحدي(. 1995أبوىيف, فضؿ. ) .10
 . القاىرة: دار النيضة.الثقة بالنفس(. 1994أسعد, يوسؼ. ) .11

, )دوف دار نشر(, غزة, تصميم البحث التربوي(: 2003األغا, إحساف واألستاذ, محمود ) .12
 فمسطيف.

 . غزة: د.ف.تصميم البحث التربوي(. 2003ألغا, حسف, واألستاذ, محمود. )ا .13
 . القاىرة: مكتبة جزيرة الورد.كيف تبني ثقتك(. 1995بدراف, عمرو. ) .14
 . القاىرة: عالـ الكتب.سيكولوجية المشاعر وتنمية الوجدان(. 2011بدير, كريماف. ) .15

http://www.binbaz.org.sa/mat/8553
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 :قائمةىالمراجع

ة مراد نايؼ. القاىرة: دار . ترجماعرف شخصيتك وثق بنفسك(. 2010براند, فبمي. ) .16
 األىمية.

. ترجمة عادؿ كامؿ. عماف: دار شخصيتك المبدعة في اتخاذ القرار(. 2010براوف, ديؾ. ) .17
 النشر األىمية.

 . عماف: دار الثقافة.المدخل إلى عمم النفس(. 2002بني جابر, جودت وآخروف. ) .18
 الثقافة لمنشر.. عماف: دار عمم النفس االجتماعي(. 2004بني جابر, جودت. ) .19
. عماف: دار المدخل إلى عمم النفس(. 2002بني جابر, جودت, المعاطية, عبدالعزيز. ) .20

 الثقافة.
الضغط النفسي ومشكالتو وأثره عمى الصحة (. 2008بياء الديف, ماجدة, وعبد, السيد. ) .21

 . عماف: دار صفاء لمنشر.النفسية
 الطالبة الجامعي.. غزة: مكتبة الصحة النفسية(. 2005جودة, آماؿ. ) .22
الذكاء االنفعالي وعالقتو بالسعادة والثقة بالنفس لدى جامعة  .(2007. )ؿجودة, آما .23

 (.3( ع )21. مجمة جامعة النجاح لألبحاث, مج )األقصى

الخصائص السيكومترية ألدوات القياس في البحوث (: 2006حسف, السيد محمد أبو ىاشـ ) .24
مركز البحوث التربوية, جامعة الممؾ سعود, المممكة  ,(SPSSالنفسية والتربوية باستخدام )

 العربية السعودية.
الخصائص السيكومترية ألدوات القياس في البحوث النفسية (. 2006حسف, السيد محمد. ) .25

جامعة الممؾ  –. الرياض: مركز البحوث التربوية بكمية التربية SPSSوالتربوية باستخدام 
 سعود.

 . القاىرة: الدار الجامعية.ة المخاطرةإدار (. 2007حماد, طارؽ. ) .26
.ال زلنا مع السيل الممتنع(. 2000الحمادي, عمي. ) .27  . بيروت: دار ابف حـز
مجمة كمية (. المخاطرة لدة األحداث الجانحيف وعالقتيا بالذكاء. 2002حمزة, جماؿ مختار. ) .28

 (.12 -11, ع )اآلداب
 البياف العربي لمطباعة.. جدة: دار مبادئ عمم النفس(. 1992حمزة, مختار. ) .29
. عماف: دار صفاء الصحة النفسية والعالج النفسي(. 2011الحياني, صبري برواف عمي. ) .30

 لمنشر.
 عماف: دار صفاء.. قضايا إرشادية معاصرة(. 2008الخالدي, عطااهلل فؤاد. ) .31
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. السويس: األساليب المعرفية وضوابطيا في عمم النفس(. 2002الخولي, ىشاـ محمد. ) .32
 .الحديثالكتاب  دار

 . عماف: دار صفاء لمنشر.عمم النفس(. 2008الداىري, صالح حسف. ) .33
. عماف: دار الكندي عمم النفس العام(. 2004الداىري, صالح حسيف, والكبيسي, وىيب. ) .34

 لمنشر.
. القاىرة: مكتبة الدليل العممي في اإلرشاد والعالج النفسي(. 2010الدحادحة, باسـ محمد. ) .35

 شر والتوزيع.الفالح لمن
(. بعض محددات الميؿ لمحوادث المرورية: سموؾ 2005درويش, عبدالفتاح السيد. ) .36

 -15, مج مجمة دراسات نفسيةالمخاطرة والمسؤولية االجتماعية والتوجو القيمي التقميدي. 
34. 

(. االستقالؿ اإلدراكي وعالقتو باالتجاه نحو المخاطرة لدى ضباط 2011الديري, عال أسعد. ) .37
 غزة: الجامعة اإلسالمية.. رسالة ماجستيرفي قطاع غزة.  إلسعاؼا
. عماف: دار الشروؽ لمنشر عمم النفس المعرفي(. 2003رافع, زغموؿ, وعماد, زغموؿ. ) .38

 والتوزيع.
 . عماف: دار المسيرة.قياس الشخصية(. 2008ربيع, محمد شحادة. ) .39
. القاىرة: دار الكتب العممية ناءالصحة النفسية لألب(. 1999رمضاف, رشيدة عبد الرؤوؼ. ) .40

 لمنشر والتوزيع.
 . عماف: دار المسيرة.عمم النفس العام(. 2006الريماوي, محمد وآخروف. ) .41
 . عماف: دار الثقافة.الصحة النفسية والمرض النفسي والعقمي(. 2010زغير, رشيد حميد. ) .42
مجمة كتئاب والوحدة. وعالقتو بالقمؽ واال اإلنترنت(. إدماف 2008زيداف, عصاـ محمد. ) .43

 (.2( ع )7جامعة المنصورة, مج ) –, كمية التربية دراسات عربية في عمم النفس
(. االتجاه نحو المخاطرة وعالقتيا ببعض المتغيرات النفسية 2002السحار, ختاـ. ) .44

 , الجامعة اإلسالمية.رسالة ماجستيروالديمغرافية لدى شباب االنتفاضة في محافظات غزة. 
 . القاىرة: عالـ الكتب.السعادة والرضى(. 2010سناء محمد. ) سميماف, .45
(. دافع اإلنجاز وعالقتو بمستوى قمؽ االختبار ومستوى 2010السنباطي, السيد وآخروف. ) .46

–مجمة كمية التربية ,الثقة بالنفس لدى طالب المرحمة الثانوية. دراسات تربوية ونفسية
 .الزقازيق

 . القاىرة: مكتبة غريب.عمم النفس العام(. 1995ف. )السيد, عبدالحميـ محمود, وآخرو  .47
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 . لبناف: دار جرير.قوة االعتزاز بالنفس .(1999سيرت, سامويؿ. ) .48
 .. د.ـامرأة من طراز خاصالشاذلي, كريـ. )د.ت(.  .49
(. اتجاىات طمبة الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة نحو 2005الشاعر, درداح. ) .50

, جامعة رسالة دكتوراهلمساندة االجتماعية وقيمة الحياة لدييـ. المخاطرة وعالقتيا بكؿ مف ا
 األقصى.

. عماف: دار الحامد التكيف مع الضغوط النفسية(. 2010الشخانبة, أحمد عيد مطيع. ) .51
 لمنشر والتوزيع.

. المخاطرة لدى األحداث الجانحين وعالقتيا بالذكاء(. 1994صبري, يوسؼ عزالديف. ) .52
 (.13د )التربية المعاصرة, عد

 . عماف: دار صفاء لمنشر.االضطرابات النفسية والعقمية(. 2010الصيصاف, إبراىيـ سالـ. ) .53
 . دبي: دار القمـ لمنشر والتوزيع.مبادئ الصحة النفسية(. 1992الطحاف, محمد خالد. ) .54
 . بيروت: دار الكتب العالمية.االختبارات النفسية(. 1996عباس, فيصؿ. ) .55
أنماط الشخصية عمى وفق نظرية األنيكرام والقيم (. 2011شر. )عبد الصاحب, منتيى مط .56

 . عماف: دار صفاء لمنشر.والذكاء االجتماعي
: اإلسكندرية. موضوعات في عمم النفس االجتماعي(. 2002عبدالباقي, سموى محمد. ) .57

 لمكتاب. اإلسكندريةمركز 
إلدراكية ومرونة القمؽ (. عالقة المخاطرة بكؿ مف السرعة ا2002عبدالحميد, محمد نبيؿ. ) .58

 (.4( العدد )1, مج )مجمة دراسات عربية في عمم النفسلدى عينة مف طالب الجامعة. 
(. الميارات االجتماعية في عالقتيا بالثقة بالنفس 2006عبدالعاؿ, السيد محمد عبدالمجيد. ) .59

جامعة –تربيةمجمة كمية الوالرضا الوظيفي لدى عينة مف معممي ومعممات المرحمة االبتدائية. 
 (.2( ج )61, ع )المنصورة

 عماف: دار األوائؿ لمنشر. إدارة االبتكار.(. 2003عبود, عبود نجـ. ) .60
, الضغط النفسي ومشكالتو وأثره عمى الصحة النفسية(. 2008عبيد, بياء الديف والسيد ) .61

 دار صفاء لمنشر, عماف.
, دار يومو وأدواتو وأساليبوالبحث العممي مف(: 2001عبيدات, ذوقاف وعدس, عبد الرحمف ) .62

 الفكر لمنشر والطباعة والتوزيع, عماف, األردف.
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. عماف: البحث العممي مفيومو وأدواتو وأساليبو(. 2001عبيدات, عبدالرحمف, وآخروف. ) .63
 دار الفكر.

 . عماف: دار الثقافة العامة.المدخل إلى عمم النفس العام(. 2009العبيدي, محمد جاسـ. ) .64
 . عماف: دار المسيرة.عمم النفس المعرفي(. 2004ف يوسؼ. )العتوـ, عدنا .65
66. ( . .الخطوات المثيرة إلدارة الضغوط النفسية(. 2002عثماف, أكـر  . بيروت: دار ابف حـز
دارة الضغوط النفسية(. 2001عثماف, فاروؽ السيد. ) .67  . القاىرة: دار الفكر العربي.القمق وا 
. عماف: دار الفكر المدخل إلى عمم النفس(. 1998عدس, عبدالرحمف, وتوؽ, محي الديف. ) .68

 لمطباعة والنشر.
(. تحميؿ المسار لمعالقة بيف مكونات القدرة عمى حؿ 2001العدؿ, عادؿ محمود. ) .69

, كمية التربيةمجمة المشكالت االجتماعية وكؿ مف فعالية الذات واالتجاه نحو المخاطرة. 
 (: الجزء األوؿ.25العدد )

. التعامل مع الضغوط النفسية(. 2009, أحمد عبدالمطيؼ. )وأبو أسعدالعزيز, أحمد نايؿ,  .70
 عماف: دار الشروؽ.

, مكتبة العبيكاف لمنشر المدخل إلى البحث في العموم السموكية(: 1995العساؼ, صالح ) .71
 والتوزيع, الرياض, المممكة العربية السعودية.

. الرياض: مكتبة وكيةالمدخل إلى البحث في العموم السم(. 1995العساؼ, صالح. ) .72
 العبيكاف.

. دار الرياف فتح الباري شرح صحيح البخاري(. 1986العسقالني, أحمد بف عمي بف حجر. ) .73
 لمتراث.

(. العالقة بيف نمط التنشئة األسرية والثقة بالنفس لدى 2011العطيات, خالد عبدالرحمف. ) .74
 (.2( ج )35), ع مجمة كمية التربيةطمبة الصؼ العاشر األساسي. 

. دليل تطبيق مقياس أساليب مواجية أحداث الحياة الضاغطة(. 2003عمي, عمي. ) .75
 المصرية. األنجموالقاىرة, مكتبة 

 . عماف: دار الفاء لمنشر.التنشئة االجتماعية لمطفل(. 2003العمشري, عمر أحمد. ) .76
ندة (. الخبرة الصادمة وعالقتيا بأساليب التكيؼ مع الضغوط والمسا2010عودة, محمد ) .77

. الجامعة رسالة ماجستيراالجتماعية والصالبة النفسية لدى أطفاؿ المناطؽ الحدودية. 
 غزة. -اإلسالمية
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. عماف: مكتبة المجتمع التكيف مشكالت وحمول. (2010)شعيرة, خالد غباري, ثائر, وأبو .78
 العربي.

 التوزيع.عماف: دار الشروؽ لمنشر و  برنامج إرشادي نفسي.(. 2010الغرير, أحمد نايؿ. ) .79
 . عماف: دار صفاء لمنشر.نظرية الركائز األربعة لمبناء النفسي(. 2009رماوي, حمدي. )فال .80
. عماف: الضغوط النفسية في مجال العمل والحياة. (2009)الفرماوي, حمدي, وعبداهلل, رضا .81

 دار صفاء لمنشر.
 وزيع.. القاىرة: دار الراية لمنشر والتقوة التفكير(. 2007الفقي, إبراىيـ. ) .82
 . القاىرة: دار الراية لمنشر والتوزيع.قوة الثقة بالنفس(. 2010الفقي, إبراىيـ. ) .83
 . عماف: دار صفاء لمنشر والتوزيع.مبادئ عمم النفس(. 2011القاسـ, جماؿ, وآخروف. ) .84
(. الكفاءة االجتماعية وعالقتيا بأساليب مواجية الضغوط عند 2011القانوع, أشرؼ أحمد. ) .85

 غزة: الجامعة اإلسالمية. .رسالة ماجستير ضطرابات السيكوسوماتية.المصابيف باال
(. دراسة مصادر الثقة لدى العبي األندية العربية لكرة 2003الناصر. ) القدومي, عبد .86

 (.2( ع )33مج ) مجمة دراسات نفسية،الطائرة. 
 . دمشؽ: دار الرشيد.اختبر شخصيتك(. 1994قسـ التأليؼ. ) .87
(. سموؾ المخاطرة وعالقتو بالرضا الوظيفي لدى العامميف في 2012) القطراوي, رياض عمي. .88

غزة: . رسالة ماجستيربرنامج الطوارئ في وكالة الغوث الدولية )األونروا( في محافظات غزة. 
 جامعة األزىر.

( عالقة مفيوـ الذات بأساليب مواجية الضغوط لدى عينة مف 2002القماح, إيماف محمود. ) .89
( ع 2, مج )مجمة عمم النفس المعاصر والعموم اإلنسانيةيف واإلماراتييف. الراشديف المصري

(13.) 
. ترجمة إيناس زيارة. كيف تقرأ أفكار اآلخرين من خالل حركاتيم(. 1992كارؿ, ىنري. ) .90

 عماف: دار اإلبداع.
 , مكتبة الفالح , اإلمارات.المدخل إلى عمم النفس(. 2002, ممدوح وآخروف )الكناني .91
(. تأثير استراتيجيات صنع القرار وتعقد الميمة عمى سرعة ودقة 2002مختار أحمد. ) الكياؿ, .92

( 26, ع )مجمة كمية التربيةاالجتماعي واالقتصادي عمى الفروؽ في سموؾ اتخاذ المخاطرة. 
 (.2ج )

, مشكالت األطفال النفسية واألساليب اإلرشادية لمعالجتيا(. 2008مجيد, سوسف شاكر ) .93
 شر, عماف.دار صفاء لمن
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 . عماف: المدى لمنشر.عمم النفس االجتماعي(. 2003محاميد, شاكر. ) .94
. عماف: االنتماء والقيادة والشخصية(. 2010محمد, عايدة ذيب, وقطناني, محمد حسيف. ) .95

 دار جرير لمنشر والتوزيع.
 . عماف: مكتبة المجتمع العربي.مفيوم الذات(. 2011محمود, غازي, ومطر, شيما. ) .96
. الكويت: دار النشر السعادة وتنمية الصحة النفسية(. 2000كماؿ إبراىيـ. )مرسي,  .97

 لمجامعات.
القمق وعالقتيا بالشخصية في مرحمة (. 1987مرسي, كماؿ إبراىيـ, ونجاتي, عثماف. ) .98

 . القاىرة: دار النيضة العربية.المراىقة

يسرة لمنشر والتوزيع , دار الممناىج البحث في التربية وعمم النفس(: 2000ممحـ, سامي ) .99
 والطباعة, عماف, األردف.

 . عماف: دار المسيرة.مناىج البحث في التربية وعمم النفس(. 2000ممحـ, سامي. ) .100
. الضغوط المينية وعالقتيا بالصحة النفسية(. 2008النعاس, عمر مصطفى محمد. ) .101

 أكتوبر. 7: جامعة مصراتو
ى المخاطرة الالموضعية باالعتقادات عم األقداـعالقة (. 2002ىريدي, عادؿ محمد. ) .102

مجمة دراسات عربية التوىمية والتماس اإلثارة الحسية في ضوء المتغيرات الحيوية االجتماعية. 
 (.1( ع)1, مج)في عمم النفس

 , دار صفاء لمنشر, عماف.التنشئة االجتماعية لمطفل(. 2003, عمر أحمد )ىمشرة .103
. غزة: و المخاطرة وعالقتو بالصالبة النفسيةاالتجاه نح(. 2011اليازجي, محمد رزؽ. ) .104

 الجامعة اإلسالمية.
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 (:1ممحق رقم )

 قائمة بأسماء المحكمين
 

 الجامعة التخصص اسم المحكم م
 الجامعة اإلسالمية عمـ نفس د. جميؿ الطيراوي  .1
 الجامعة اإلسالمية عمـ نفس د. ختاـ السحار  .2
 الجامعة اإلسالمية عمـ نفس د. عاطؼ األغا  .3
 جامعة األقصى عمـ نفس د. عطاؼ أبو غالي  .4
 الجامعة اإلسالمية عمـ نفس د. نبيؿ دخاف  .5
 الجامعة اإلسالمية عمـ نفس د. سمير قوتو  .6
 مدرسة عبساف األساسية "ب" لغة عربية أ. عدلة األغا  .7
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 (:2ممحق رقم )

 خطاب التحكيم

 
 بسم ان الرحمن الرحيم

 
 
 

 ........... المحتـرحضرة األستاذ الدكتور/....................................
 تحية طيبة وبعد،،،

نرجو التفضؿ والتكـر بتحكيـ أداتي الدراسة والتي بعنوف )االتجاه نحو المخاطر وعالقتو بالثقة 
 بالنفس وأساليب مواجيتيـ الضغوط النفسية لدى المرابطيف في محافظة شرؽ خانيونس(.

ـ بأعماؿ يعمـ أف نتيجتيا غير معمومة حيث يقصد بالمخاطرة إجرائيًا: ىي مدى قبوؿ الفرد لمقيا
 تمامًا وىو ما ستقيسو األداة الحالية.

ويقصد بالثقة بالنفس إجرائيًا: ثقة الفرد بإمكانياتو وقدراتو واالعتماد عمى نفسو وتيسير أموره وعدـ 
 الخوؼ مف نقد اآلخريف واالعتراؼ بخطئو.

 وتفضموا بقبوؿ فائؽ االحتراـ والتقدير
 حمد أبو يوسف الباحثة: ىبة
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 (:3ممحق رقم )

 االستبانة في صورتيا األولية
 أخي الكريم:

فيمػا يمػي مجموعػة مػػف العبػارات تعكػس مشػػاعر واتجاىػات سػموكية عامػػة, والمطمػوب منػؾ أف تعبػػر 
عػػف خبرتػػؾ الشخصػػية ... وأرجػػو أال تضػػع أكثػػر مػػف عالمػػة أمػػاـ كػػؿ عبػػارة, وأال تتػػرؾ أي عبػػارة 

( فػي الخانػة التػي √ففي حاؿ وجدت أف العبارة تنطبؽ عميؾ تمامًا فضع عالمة ) دوف إجابة, وليذا
 تالئـ حالتؾ. واعمـ أف ىذه البيانات والمعمومات لخدمة البحث العممي, وستكوف سرية.

 الباحثة: ىبة حمد أبو يوسؼ
 البيانات األولية:

 .اسـ الحركة التي تنتمي إلييا: ............................... 
 سنوات االنتماء لمحركة: ..................................... .
 مكاف السكف: ............................................... .

 عاـ فأكثر. 37)  (  عاـ  36 – 26)  (  عاـ 25 – 15العمر: )  ( 
 )  ( أرمؿ. )  ( مطمؽ )  ( أعزب  الحالة االجتماعية: )  ( متزوج 

 فراد األسرة: ........................ .عدد أ
 )  ( ما بعد الجامعي. )  ( جامعي المؤىؿ العممي: )  ( ثانوية عامة فأقؿ
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 مقياس االتجاه نحو المخاطرة:
 مطمقاً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارات م.
     أقـو بالرباط ألنو واجب ديني وأخالقي. 1
     ثر مف أي عمؿ آخر.أشعر باالرتياح أثناء الرباط أك 2
     إيماني باهلل يقمؿ مف شعوري بالخوؼ. 3
     قضيتي قضية عقائدية لذلؾ أستمتع بالدفاع عنيا. 4
     أعتقد أف الرباط يمنحني مكانة اجتماعية مرموقة. 5
     يجعمني الرباط محبوبًا بيف الناس. 6
     أقـو بالرباط لسد العدواف عف أبناء شعبي. 7
     يساورني شعور الخوؼ عندما أكوف في موقع عممي. 8
أشػػػػػػػعر باالرتيػػػػػػػاح عنػػػػػػػدما أكػػػػػػػوف وسػػػػػػػط مجموعػػػػػػػة مػػػػػػػف  9

 المرابطيف.
    

أضػػػػحي بنفسػػػػي مػػػػف أجػػػػؿ ممػػػػف حػػػػولي ألنيػػػػـ يسػػػػتحقوف  10
 التضحية.

    

     يتيح الرباط لي فرصة التخمص مف الحياة. 11
     شخصي. إنجازأستطيع مف خالؿ الرباط تحقيؽ أكبر  12
     أتمنى أف أكوف أمير مجموعة مف المرابطيف. 13
أرى أنػػػػو يجػػػػب القيػػػػاـ بعمػػػػؿ الجيػػػػاد رغػػػػـ المخػػػػاطر التػػػػي  14

 تحيط بو.
    

أعتقػػد أف العػػدواف األخيػػر عمػػى غػػزة زاد مػػف مخػػاوفي فػػي  15
 العمؿ الجيادي.

    

ألتػػـز بتعميمػػػات األميػػػر أثنػػػاء الميمػػات الجياديػػػة حتػػػى لػػػو  16
 لؾ يعرضني لمخطر.كاف ذ

    

     أرغب بااللتحاؽ بالتدريبات العسكرية. 17
استيداؼ مجموعات المرابطيف يزيد مػف رغبتػي فػي العمػؿ  18

 الجيادي.
    

     أضحي بحياتي مف أجؿ الدفاع عف وطني وشعبي. 19
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     تراودني أفكار حوؿ ترؾ العمؿ في الرباط. 20
     ألعباء الجيادية.زاد مشاكمي نتيجة لزيادة ا 21
أشعر بالخوؼ عندما تحدث خسائر في األرواح أثناء أداء  22

 الميمات الجيادية.
    

     أفضؿ المكوث في الرباط لفترات طويمة. 23
     أشعر باإلرىاؽ أثناء تواجدي في الرباط. 24
     أتمنى أف ينتيي وقت العمؿ في الرباط بسرعة. 25
     ؿ الجيادي يومًا بعد يوـ.يزداد حبي لمعم 26
     أخشى عمى نفسي الموت أثناء الرباط. 27
أرغػػػب فػػػي االسػػػتمرار فػػػي العمػػػؿ الجيػػػادي الػػػذي أقػػػوـ بػػػو  28

 ميما كانت خطورتو.
    

     أتجو لمعمؿ الجيادي بكامؿ ارادتي دوف ضغط مف أحد. 29
     أرى أف العمؿ الجيادي ال فائدة منو. 30
     ظة أتمنى الشيادة أللقى بيا ربي.في كؿ لح 31

 مقياس الثقة بالنفس:
 مطمقاً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارات م.
     لدي القدرة عمى التحدث أماـ مجموعة مف الناس. 1
     أشعر بالتوتر عند تكميفي بعمؿ معيف. 2
     أستطيع أف أقود مجموعة مف األفراد. 3
     ت التي أتعرض ليا.أستطيع مواجية المشكال 4
     أشعر بارتياح أثناء وجودي في جماعة. 5
     تراودني أفكار لتغيير شخصيتي. 6
     ال يعجبني كثير مف مشاعري وأفكاري. 7
     أنفعؿ بسيولة عندما تواجيني مشكمة. 8
     أثؽ بواجبي الرباطي الذي كمفت بو. 9
     لدي القدرة عمى اتخاذ القرار. 10
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     ألجأ ل خريف لحؿ مشكالتي. 11
     كؿ ما يوكؿ إلي مف مياـ. إنجازأستطيع  12
     أشارؾ بالرأي في الكثير مف المواقؼ. 13
     أرحب بالنقد الموجو إلي مف أي شخص. 14
     أتجنب النظر في عيوف اآلخريف عند الحديث معيـ. 15
     أسير معتدؿ القامة مرفوع الرأس. 16
لػػػػػدي القػػػػػدرة عمػػػػػى الػػػػػتحكـ فػػػػػي المشػػػػػاعر المترتبػػػػػة عمػػػػػى  17

 االحساس بالذنب.
    

     تنتابني مشاعر التوتر في الكثير مف المواقؼ. 18
     لدي القدرة عمى اقناع مف حولي. 19
     بداخمي. اإليجابيةأحمؿ الكثير مف األفكار  20
     أضع يدي عمى وجيي عند حديثي مع اآلخريف. 21
     أشعر باإلحباط في كثير مف المواقؼ. 22
     أتخذ قراراتي بعد تفكير وتدبر. 23
     أجد صعوبة في أف أثؽ بمف حولي. 24
     عمى عمؿ ما. األقداـأخشى الفشؿ عند  25
     أنا فخور بنفسي. 26
     أمتمؾ الحماسة عند القياـ بالعمؿ. 27
     ئولية في كثير مف المواقؼ.لدي القدرة عمى تحمؿ المس 28
     لدي الكثير مف القدرات واإلمكانات. 29
     أنا متفائؿ بالمستقبؿ. 30
     أنا أفضؿ مف غيري في كثير مف األمور. 31
     أنا راض عف نفسي. 32
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 مقياس أساليب المواجية:

 العبارات م.

تنطبق 
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 طةمتوس

بدرجة 
صغيرة 
 جداً 

     أجد صعوبة باالعتراؼ بمشكمتي. 1
     أعيش حياتي أثناء المواقؼ الضاغطة بشكؿ طبيعي. 2
     أتجنب التواجد مع الناس أثناء المواقؼ الضاغطة. 3
     أرفض االعتقاد بأف المشكمة قد حدثت. 4
     أنسحب مف المكاف الذي أتوقع حدوث المشكمة فيو. 5
     أتجاىؿ المشكمة وكأنيا غير موجودة. 6
أسػػػتطيع كظػػػـ غيظػػػي عنػػػد االسػػػاءة ميمػػػا كػػػاف الموقػػػؼ  7

 صعبًا.
    

     أسمؾ سموكًا ال يناسب عمري في المواقؼ الصعبة. 8
     ألجأ إلى النـو حيف أتعرض لمواقؼ ضاغطة. 9
     أحاوؿ إيجاد المبررات لمخروج مف المشكمة. 10
     حديث عف مشكمتي.أتجنب ال 11
     أسعى لموصوؿ إلى بدائؿ كحموؿ لمشكمتي. 12
     أختار الحؿ المناسب عند مواجيتي لمشكمة ما. 13
ألجػػػأ لمتفكيػػػر بالنتػػػائج المحتممػػػة إذا مػػػا داىمتنػػػي مشػػػكمة  14

 معينة.
    

     أستطيع التعمـ مف تجربتي السابقة في حؿ مشكمتي. 15
المشػػػػػكمة لموصػػػػػوؿ إلػػػػػى الحػػػػػؿ  أجمػػػػػع معمومػػػػػات حػػػػػوؿ 16

 المناسب.
    

     أنظر إلى المشكمة مف جميع جوانبيا وعناصرىا. 17
     أتخذ قراري حوؿ الموقؼ الضاغط بعد تأمؿ وتدبر. 18
    أعتمػػػػػد عمػػػػػى أكثػػػػػر مػػػػػف طريقػػػػػة فػػػػػي التفكيػػػػػر لمواجيػػػػػة  19
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 المشكمة.
     .أحاوؿ فيـ ما جرى وتحميمو والتعمـ مف تجربتي السابقة 20
أسػػػػػتعيف بمػػػػػا مػػػػػررت مػػػػػف تجػػػػػاب وخبػػػػػرات تفيػػػػػدني فػػػػػي  21

 معالجة المشكمة.
    

أحاوؿ أف أرى الموقؼ المشكؿ بشكؿ مختمػؼ ليبػدو لػي  22
 ايجابيًا.

    

أحػػػػػدد أفكػػػػػاري أثنػػػػػاء الموقػػػػػؼ الضػػػػػاغط وأعمػػػػػؿ عمػػػػػى  23
 تنفيذىا.

    

طريقتػػي فػػي التفكيػػر تسػػاعدني فػػي التقميػػؿ مػػف ضػػغطي  24
 النفسي.

    

     أتقبؿ األفكار العممية. 25
     أتراجع عف اعتقاداتي التي يبدو لي خطأىا. 26
     أعيد التفكير في المشكمة لموصوؿ إلى الحؿ المناسب. 27
     أعدؿ طريقة تفكيري لمعمؿ عمى مواجية المشكمة. 28
أقػػـو بتنظػػيـ وقتػػي واالسػػتفادة منػػو فػػي مواجيػػة المواقػػؼ  29

 الضاغطة.
    

     أفكر في أفضؿ األساليب لمعالجة المشكمة. 30
     أنجح في تحقيؽ أىدافي ألني أخطط ليا جيدًا. 31
     أقوـ بالتخطيط ودراسة سموكياتي جيدًا قبؿ القياـ بيا. 32
     أطور خططي باستمرار لمواجية المواقؼ الضاغطة. 33
     أفكر بجدية وعمؽ في الخطوات التي يجب اتباعيا. 34
أراعػػػػي فػػػػي تخطيطػػػػي المسػػػػتجدات والطػػػػوارئ لمواجيػػػػة  35

 صحيحة لممواقؼ الضاغطة.
    

     أغير أىدافي عندما أعجز عف تحقيقيا. 36
     أعتمد عمى نفسي في مواجية المواقؼ الضاغطة. 37
أتحمػػػػؿ مسػػػػئولية مػػػػا أتخػػػػذه مػػػػف قػػػػرارات أثنػػػػاء الموقػػػػؼ  38

 الضاغط.
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     د اشتداد الموقؼ الضاغط عمي.أشعر بالمسئولية عن 39
أعتبػػػػػػر نفسػػػػػػي المسػػػػػػئوؿ األوؿ عػػػػػػف مواجيػػػػػػة الموقػػػػػػؼ  40

 الضاغط.
    

أتحمػػػؿ نتػػػائج سػػػموكي ميمػػػا كانػػػت عنػػػد مواجيػػػة موقػػػؼ  41
 ضاغط.

    

     أصؿ إلى الحؿ المناسب دوف المجوء ل خريف. 42
أحػػػػػػاوؿ أف أحػػػػػػػتفظ بمشػػػػػػاعري بنفسػػػػػػػي أثنػػػػػػاء مواجيػػػػػػػة  43

 طة.المواقؼ الضاغ
    

أعبػػػػػػر عػػػػػػف أفكػػػػػػاري ومشػػػػػػاعري بحريػػػػػػة فػػػػػػي المواقػػػػػػؼ  44
 الضاغطة.

    

أتحكػـ بمشػاعري بطريقػة ال تػؤثر عمػى طريقتػي فػي حػػؿ  45
 المشكمة.

    

أتحمػػػػى بالصػػػػبر حتػػػػى الوصػػػػوؿ لموقػػػػت المناسػػػػب لحػػػػؿ  46
 المشكمة.

    

أتعامػػػػػػػؿ بيػػػػػػػدوء مػػػػػػػع مػػػػػػػف يعارضػػػػػػػني أثنػػػػػػػاء المواقػػػػػػػؼ  47
 الضاغطة.

    

     ية نظري إذا أنيا خطأ.أغير وج 48
     أوجو جيودي في حؿ المشكمة بما يتناسب مع طبيعتيا. 49
     أتعامؿ بيدوء مع مف يعارضني. 50
     أضرب الحائط والباب أثناء مواجية الموقؼ الضاغط. 51
ألجػػػػػأ إلػػػػػى تكسػػػػػير أي شػػػػػيء أمػػػػػامي عنػػػػػدما تػػػػػواجيني  52

 مشكمة.
    

     أثناء الموقؼ الضاغط. أتعامؿ مع الناس بعصبية 53
     ألـو نفسي بعد وقوعي في موقؼ ضاغط. 54
أوجػػو المػػـو لنفسػػي أثنػػاء الموقػػؼ الضػػاغط كمػػا لػػو كنػػت  55

 السبب.
    

     أوجو غضبي إلى اآلخريف أثناء الموقؼ الضاغط. 56
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     إحساسي بالضغط يدفعني إلى معاممة الناس بعصبية. 57
اًل طمبػػػػًا لمراحػػػػة حػػػػيف أعػػػػيش موقفػػػػًا أتأمػػػػؿ منظػػػػرًا جمػػػػي 58

 ضاغطًا.
    

     ألجأ لمتنفس بعمؽ أثناء الموقؼ الضاغط. 59
     أستمع لموسيقى ىادئة عندما أواجو موقؼ ضاغط. 60
     أمارس الرياضة عند مواجية مشكمة ما. 61
أقػػػػوـ بممارسػػػػة عمميػػػػة اسػػػػترخاء عضػػػػمي عنػػػػد مواجيػػػػة  62

 المواقؼ الضاغطة.
    

أشػػعر بالراحػػة عنػػدما أكػػوف فػػي اليػػواء الطمػػؽ بعيػػدًا عػػف  63
 المشكالت.

    

     ألجأ لمتأمؿ بيدؼ مواجية شدة الموقؼ الضاغط. 64
     أشعر بالراحة عندما أمارس الرياضة. 65
     أتحدث لشخص ما ألتعرؼ أكثر عمى مشكمتي. 66
يساعدني عطؼ وتفيـ اآلخريف لي في مواجيػة الموقػؼ  67

 ضاغط.ال
    

     أحرص عمى عدـ مقاطعة اآلخريف عندما يتحدثوف إلي. 68
     أطمب النصح مف شخص قريب أثناء الموقؼ الضاغط. 69
أسػػػػػػػػػتعيف بخبػػػػػػػػػرات اآلخػػػػػػػػػريف فػػػػػػػػػي مواجيػػػػػػػػػة المواقػػػػػػػػػؼ  70

 الضاغطة.
    

أسػػتعيف بأشػػخاص متخصصػػيف لمسػػاعدتي فػػي حػػؿ مػػا  71
 يواجيني.

    

     في حؿ مثؿ ىذه المشكمة.أسأؿ أناس لدييـ خبرة  72
     أعتمد عمى اهلل ألنو لف يخذلني. 73
     أطمب العوف مف اهلل في المواقؼ الصعبة. 74
     أشعر بالطمأنينة عندما ألجأ إلى اهلل بالصالة والدعاء. 75
     أحمد اهلل في وقت الشدة والضيؽ. 76
     ي لمشكمة ما.ألجأ إلى اهلل بالدعاء والصالة عند مواجيت 77
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الرضػػػا بالقضػػػاء والقػػػدر يزيػػػد مػػػف قػػػدرتي عمػػػى مواجيػػػة  78
 المواقؼ الصعبة.

    

السػػػػػيرة النبويػػػػػة تسػػػػػاعدني فػػػػػي مواجيػػػػػة مواقػػػػػؼ الحيػػػػػاة  79
 الصعبة.

    

     أكثر مف تالوة القرآف عند وقوعي في مشكمة. 80
     أصمي أكثر مف المعتاد عندما تصادفني مشكمة. 81
     بالقدر خيره وشره. أرضى 82
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 (:4ممحق رقم )
 االستبانة في صورتيا النيائية

 
 

 
 أخي الكريم:......
 تحية طيبة وبعد.

ف: "االتجاه نحو المخاطرة وعالقتو بالثقة بالنفس وأساليب مواجية تقوـ الباحثة بدراسة بعنوا
الضغوط النفسية لدى المرابطيف في محافظة خانيونس", وتأتي ىذه االستبانة كأداة لجمع البيانات 
الالزمة لمدراسة, مع العمـ بأف االستبانة تتكوف مف ثالثة مقاييس أساسية وىي: مقياس االتجاه نحو 

 اس الثقة بالنفس, مقياس أساليب مواجية الضغوط النفسية".المخاطرة, مقي
لذا أرجو مف سيادتكـ التكـر بقراءة عباراتيا وفقراتيا بتمعف شديد, ومف ثـ وضع عالمة 

(X.أما االجابة التي تتفؽ مع رأيؾ والواقع مف حولؾ ويعبر عف شخصيتؾ ) 
 البيانات األولية:

 ...................... .الحركة التي تنتمي إلييا: ...........
 سنوات االنتماء لمحركة: .................................. .

 عامًا فأكثر. 35)  (   عاماً  35 – 26)  (   عاماً  25العمر: )  ( أقؿ مف 
 )  ( أرمؿ. )  ( مطمؽ )  ( أعزب الحالة االجتماعية: )  ( متزوج

 ...... .عدد أفراد األسرة: ......................
 )  ( دراسات عميا. )  ( بكالوريوس )  ( دبموـ  المؤىؿ العممي: )  ( ثانوية عامة فأقؿ

 الجامعػة اإلسالميػػة غزة
 عمادة الدراسػات العميا

 كميػػػػػػة التربيػػػػػػػػػة
 قسػػػـ عمػػػػػـ النفػػػس
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 مقياس االتجاه نحو المخاطرة:
 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارات م.
      أقـو بالرباط ألنو واجب ديني وأخالقي. 1
      ؿ آخر.أشعر باالرتياح أثناء الرباط أكثر مف أي عم 2
      إيماني باهلل يقمؿ مف شعوري بالخوؼ. 3
      قضيتي قضية عقائدية لذلؾ أستمتع بالدفاع عنيا. 4
      أعتقد أف الرباط يمنحني مكانة اجتماعية مرموقة. 5
      يجعمني الرباط محبوبًا بيف الناس. 6
      أقـو بالرباط لسد العدواف عف أبناء شعبي. 7
      اورني شعور الخوؼ عندما أكوف في موقع عممي.يس 8
أشػػػػػػػعر باالرتيػػػػػػػاح عنػػػػػػػدما أكػػػػػػػوف وسػػػػػػػط مجموعػػػػػػػة مػػػػػػػف  9

 المرابطيف.
     

أضػػػػحي بنفسػػػػي مػػػػف أجػػػػؿ ممػػػػف حػػػػولي ألنيػػػػـ يسػػػػتحقوف  10
 التضحية.

     

      يتيح الرباط لي فرصة التخمص مف الحياة. 11
طر التػػػػي أرى أنػػػو يجػػػػب القيػػػاـ بعمػػػػؿ الجيػػػػاد رغػػػـ المخػػػػا 12

 تحيط بو.
     

أعتقػػد أف العػػدواف األخيػػر عمػػى غػػزة زاد مػػف مخػػاوفي فػػي  13
 العمؿ الجيادي.

     

ألتػػـز بتعميمػػات األميػػر أثنػػاء الميمػػات الجياديػػة حتػػى لػػو  14
 كاف ذلؾ يعرضني لمخطر.

     

      أرغب بااللتحاؽ بالتدريبات العسكرية. 15
      وطني وشعبي.أضحي بحياتي مف أجؿ الدفاع عف  16
      تراودني أفكار حوؿ ترؾ العمؿ في الرباط. 17
      زاد مشاكمي نتيجة لزيادة األعباء الجيادية. 18
أشػػػعر بػػػالخوؼ عنػػػدما تحػػػدث خسػػػائر فػػػي األرواح أثنػػػاء  19

 أداء الميمات الجيادية.
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      أفضؿ المكوث في الرباط لفترات طويمة. 20
      أثناء تواجدي في الرباط. أشعر باإلرىاؽ 21
      أتمنى أف ينتيي وقت العمؿ في الرباط بسرعة. 22
      يزداد حبي لمعمؿ الجيادي يومًا بعد يوـ. 23
      أخشى عمى نفسي الموت أثناء الرباط. 24
أرغػػػب فػػػي االسػػػتمرار فػػػي العمػػػؿ الجيػػػادي الػػػذي أقػػػوـ بػػػو  25

 ميما كانت خطورتو.
     

      لمعمؿ الجيادي بكامؿ ارادتي دوف ضغط مف أحد.أتجو  26
      أرى أف العمؿ الجيادي ال فائدة منو. 27
      في كؿ لحظة أتمنى الشيادة أللقى بيا ربي. 28
 
 

 مقياس الثقة بالنفس:
 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارات م.
      .لدي القدرة عمى التحدث أماـ مجموعة مف الناس 1
      أشعر بالتوتر عند تكميفي بعمؿ معيف. 2
      أستطيع أف أقود مجموعة مف األفراد. 3
      أستطيع مواجية المشكالت التي أتعرض ليا. 4
      أشعر بارتياح أثناء وجودي في جماعة. 5
      ال يعجبني كثير مف مشاعري وأفكاري. 6
      كمة.أنفعؿ بسيولة عندما تواجيني مش 7
      أثؽ بواجبي الرباطي الذي كمفت بو. 8
      لدي القدرة عمى اتخاذ القرار. 9
      ألجأ ل خريف لحؿ مشكالتي. 10
      كؿ ما يوكؿ إلي مف مياـ. إنجازأستطيع  11
      أشارؾ بالرأي في الكثير مف المواقؼ. 12
      أرحب بالنقد الموجو إلي مف أي شخص. 13
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      أتجنب النظر في عيوف اآلخريف عند الحديث معيـ. 14
      أسير معتدؿ القامة مرفوع الرأس. 15
لػػػػػدي القػػػػػدرة عمػػػػػى الػػػػػتحكـ فػػػػػي المشػػػػػاعر المترتبػػػػػة عمػػػػػى  16

 االحساس بالذنب.
     

      تنتابني مشاعر التوتر في الكثير مف المواقؼ. 17
      لدي القدرة عمى اقناع مف حولي. 18
      بداخمي. اإليجابيةأحمؿ الكثير مف األفكار  19
      أضع يدي عمى وجيي عند حديثي مع اآلخريف. 20
      أشعر باإلحباط في كثير مف المواقؼ. 21
      أتخذ قراراتي بعد تفكير وتدبر. 22
      أجد صعوبة في أف أثؽ بمف حولي. 23
      .عمى عمؿ ما األقداـأخشى الفشؿ عند  24
      أنا فخور بنفسي. 25
      أمتمؾ الحماسة عند القياـ بالعمؿ. 26
      لدي القدرة عمى تحمؿ المسئولية في كثير مف المواقؼ. 27
      لدي الكثير مف القدرات واإلمكانات. 28
      أنا متفائؿ بالمستقبؿ. 29
      أنا راض عف نفسي. 30
 

 :مقياس أساليب المواجية

 العبارات م.
 تنطبق بدرجة

كبيرة 
منخفضة  منخفضة متوسطة كبيرة جداً 

 جداً 
      أجد صعوبة باالعتراؼ بمشكمتي. 1

2 
أعػػػيش حيػػػاتي أثنػػػاء المواقػػػؼ الضػػػاغطة بشػػػكؿ 

 طبيعي.
     

     أتجنػػػػػػػب التواجػػػػػػػد مػػػػػػػع النػػػػػػػاس أثنػػػػػػػاء المواقػػػػػػػؼ  3
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 الضاغطة.
      أرفض االعتقاد بأف المشكمة قد حدثت. 4

5 
أنسحب مف المكػاف الػذي أتوقػع حػدوث المشػكمة 

 فيو.
     

      أتجاىؿ المشكمة وكأنيا غير موجودة. 6

7 
أسػػػتطيع كظػػػـ غيظػػػي عنػػػد االسػػػاءة ميمػػػا كػػػاف 

      الموقؼ صعبًا.

8 
أسػػػػػمؾ سػػػػػموكًا ال يناسػػػػػب عمػػػػػري فػػػػػي المواقػػػػػؼ 

      الصعبة.

      ألجأ إلى النـو حيف أتعرض لمواقؼ ضاغطة. 9
      أحاوؿ إيجاد المبررات لمخروج مف المشكمة. 10
      أتجنب الحديث عف مشكمتي. 11
      أسعى لموصوؿ إلى بدائؿ كحموؿ لمشكمتي. 12
      أختار الحؿ المناسب عند مواجيتي لمشكمة ما. 13

ألجػػأ لمتفكيػػر بالنتػػائج المحتممػػة إذا مػػا داىمتنػػػي  14
 مشكمة معينة.

     

معمومػػػػات حػػػػوؿ المشػػػػكمة لموصػػػػوؿ إلػػػػى  أجمػػػػع 15
 الحؿ المناسب.

     

أنظػػػػػػػػػر إلػػػػػػػػػى المشػػػػػػػػػكمة مػػػػػػػػػف جميػػػػػػػػػع جوانبيػػػػػػػػػا  16
 وعناصرىا.

     

أتخػػػذ قػػػراري حػػػوؿ الموقػػػؼ الضػػػاغط بعػػػد تأمػػػؿ  17
 وتدبر.

     

أعتمػػػػػػد عمػػػػػػى أكثػػػػػػر مػػػػػػف طريقػػػػػػة فػػػػػػي التفكيػػػػػػر  18
 لمواجية المشكمة.

     

19 
ف تجربتػي أحاوؿ فيـ ما جرى وتحميمو والػتعمـ مػ

 السابقة.
     

     أسػػتعيف بمػػا مػػررت مػػػف تجػػاب وخبػػرات تفيػػػدني  20
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 في معالجة المشكمة.

أحػػاوؿ أف أرى الموقػػؼ المشػػكؿ بشػػكؿ مختمػػؼ  21
 ليبدو لي ايجابيًا.

     

أحػػػػدد أفكػػػػاري أثنػػػػاء الموقػػػػؼ الضػػػػاغط وأعمػػػػؿ  22
 عمى تنفيذىا.

     

مػػػف طريقتػػػي فػػػي التفكيػػػر تسػػػاعدني فػػػي التقميػػػؿ  23
 ضغطي النفسي.

     

      أتقبؿ األفكار العممية. 24
      أتراجع عف اعتقاداتي التي يبدو لي خطأىا. 25

26 
أعيػػػد التفكيػػػر فػػػي المشػػػكمة لموصػػػوؿ إلػػػى الحػػػؿ 

      المناسب.

أعػػػػػػدؿ طريقػػػػػػة تفكيػػػػػػري لمعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى مواجيػػػػػػة  27
 المشكمة.

     

يػػػة أقػػػـو بتنظػػػيـ وقتػػػي واالسػػػتفادة منػػػو فػػػي مواج 28
 المواقؼ الضاغطة.

     

      أفكر في أفضؿ األساليب لمعالجة المشكمة. 29
      أنجح في تحقيؽ أىدافي ألني أخطط ليا جيدًا. 30

31 
أقػػػػػوـ بػػػػػالتخطيط ودراسػػػػػة سػػػػػموكياتي جيػػػػػدًا قبػػػػػؿ 

      القياـ بيا.

32 
أطػػػػػػور خططػػػػػػي باسػػػػػػتمرار لمواجيػػػػػػة المواقػػػػػػؼ 

      الضاغطة.

ؽ فػػػي الخطػػػوات التػػػي يجػػػب أفكػػػر بجديػػػة وعمػػػ 33
 اتباعيا.

     

أراعػػػػػػي فػػػػػػي تخطيطػػػػػػي المسػػػػػػتجدات والطػػػػػػوارئ  34
 لمواجية صحيحة لممواقؼ الضاغطة.

     

      أغير أىدافي عندما أعجز عف تحقيقيا. 35
     أعتمػػػػػػػد عمػػػػػػػى نفسػػػػػػػػي فػػػػػػػي مواجيػػػػػػػة المواقػػػػػػػػؼ  36
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 الضاغطة.

أتحمػػػػػؿ مسػػػػػئولية مػػػػػا أتخػػػػػذه مػػػػػف قػػػػػرارات أثنػػػػػاء  37
 الضاغط.الموقؼ 

     

أشػػعر بالمسػػئولية عنػػد اشػػتداد الموقػػؼ الضػػاغط  38
 عمي.

     

أعتبػػػػػػػر نفسػػػػػػػي المسػػػػػػػئوؿ األوؿ عػػػػػػػف مواجيػػػػػػػة  39
 الموقؼ الضاغط.

     

أتحمػػؿ نتػػائج سػػموكي ميمػػا كانػػت عنػػد مواجيػػة  40
 موقؼ ضاغط.

     

      أصؿ إلى الحؿ المناسب دوف المجوء ل خريف. 41

42 
مشاعري بنفسي أثناء مواجية أحاوؿ أف أحتفظ ب
 المواقؼ الضاغطة.

     

43 
أعبر عف أفكاري ومشاعري بحريػة فػي المواقػؼ 

 الضاغطة.
     

44 
أتحكػػـ بمشػػاعري بطريقػػة ال تػػؤثر عمػػى طريقتػػي 

 في حؿ المشكمة.
     

45 
أتحمػػى بالصػػبر حتػػى الوصػػوؿ لموقػػت المناسػػب 

 لحؿ المشكمة.
     

46 
رضػػني أثنػػاء المواقػػؼ أتعامػػؿ بيػػدوء مػػع مػػف يعا

      الضاغطة.

      أغير وجية نظري إذا أنيا خطأ. 47

أوجو جيػودي فػي حػؿ المشػكمة بمػا يتناسػب مػع  48
 طبيعتيا.

     

      أتعامؿ بيدوء مع مف يعارضني. 49

50 
أضػػػرب الحػػػائط والبػػػاب أثنػػػاء مواجيػػػة الموقػػػؼ 

 الضاغط.
     

     ما ألجػػػػػػػأ إلػػػػػػػى تكسػػػػػػػير أي شػػػػػػػيء أمػػػػػػػامي عنػػػػػػػد 51
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 تواجيني مشكمة.

أتعامػػػػػػؿ مػػػػػػػع النػػػػػػػاس بعصػػػػػػبية أثنػػػػػػػاء الموقػػػػػػػؼ  52
 الضاغط.

     

      ألـو نفسي بعد وقوعي في موقؼ ضاغط. 53

54 
أوجػػو المػػـو لنفسػػي أثنػػاء الموقػػؼ الضػػاغط كمػػا 

 لو كنت السبب.
     

55 
أوجػػػػػػو غضػػػػػػبي إلػػػػػػى اآلخػػػػػػريف أثنػػػػػػاء الموقػػػػػػؼ 

 الضاغط.
     

56 
عني إلػػػى معاممػػػة النػػػاس إحساسػػػي بالضػػػغط يػػػدف

 بعصبية.
     

57 
أتأمػػػؿ منظػػػػرًا جمػػػػياًل طمبػػػًا لمراحػػػػة حػػػػيف أعػػػػيش 

 موقفًا ضاغطًا.
     

      ألجأ لمتنفس بعمؽ أثناء الموقؼ الضاغط. 58

أسػػػػػتمع لموسػػػػػيقى ىادئػػػػػة عنػػػػػدما أواجػػػػػو موقػػػػػؼ  59
 ضاغط.

     

      أمارس الرياضة عند مواجية مشكمة ما. 60

61 
رسػػػػػة عمميػػػػػة اسػػػػػترخاء عضػػػػػمي عنػػػػػد أقػػػػػـو بمما

 مواجية المواقؼ الضاغطة.
     

62 
أشػػػعر بالراحػػػة عنػػػدما أكػػػوف فػػػي اليػػػواء الطمػػػؽ 

 بعيدًا عف المشكالت.
     

63 
ألجػػػػػػػأ لمتأمػػػػػػػؿ بيػػػػػػػدؼ مواجيػػػػػػػة شػػػػػػػدة الموقػػػػػػػؼ 

 الضاغط.
     

      أشعر بالراحة عندما أمارس الرياضة. 64
      كمتي.أتحدث لشخص ما ألتعرؼ أكثر عمى مش 65

66 
يساعدني عطؼ وتفيـ اآلخريف لي فػي مواجيػة 

 الموقؼ الضاغط.
     

     أحػػػػػرص عمػػػػػى عػػػػػدـ مقاطعػػػػػة اآلخػػػػػريف عنػػػػػدما  67
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 يتحدثوف إلي.

أطمػػب النصػػح مػػف شػػخص قريػػب أثنػػاء الموقػػؼ  68
 الضاغط.

     

أسػػتعيف بخبػػػرات اآلخػػريف فػػػي مواجيػػة المواقػػػؼ  69
 الضاغطة.

     

اص متخصصػػيف لمسػػاعدتي فػػػي أسػػتعيف بأشػػخ 70
 حؿ ما يواجيني.

     

أسػػػػػأؿ أنػػػػػاس لػػػػػدييـ خبػػػػػرة فػػػػػي حػػػػػؿ مثػػػػػؿ ىػػػػػذه  71
 المشكمة.

     

      أعتمد عمى اهلل ألنو لف يخذلني. 72
      أطمب العوف مف اهلل في المواقؼ الصعبة. 73

أشػػػعر بالطمأنينػػػة عنػػػدما ألجػػػأ إلػػػى اهلل بالصػػػالة  74
 والدعاء.

     

       في وقت الشدة والضيؽ.أحمد اهلل 75

76 
ألجػػػأ إلػػػػى اهلل بالػػػػدعاء والصػػػالة عنػػػػد مػػػػواجيتي 

 لمشكمة ما.
     

77 
الرضػػػا بالقضػػػاء والقػػػػدر يزيػػػد مػػػػف قػػػدرتي عمػػػػى 

 مواجية المواقؼ الصعبة.
     

78 
السػػػػيرة النبويػػػػة تسػػػػاعدني فػػػػي مواجيػػػػة مواقػػػػػؼ 

 الحياة الصعبة.
     

      وعي في مشكمة.أكثر مف تالوة القرآف عند وق 79

أصػػػػػػمي أكثػػػػػػر مػػػػػػف المعتػػػػػػاد عنػػػػػػدما تصػػػػػػادفني  80
 مشكمة.

     

      أرضى بالقدر خيره وشره. 81
 

 تأكد أنك أجبت عمى كافة الفقرات
 شكرًا لحسن تعاونكم
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 (:5ممحق رقم )
 تسييل ميمة باحث

 


