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  القدرة التنبؤية لتحمل الغموض والميل للمخاطرة باألمن الفكري لدى طلبة جامعة اليرموك

 )2(خرياهللا حممود أمحد الرشمانو، )1(رامي عبداهللا طشطوش

 جامعة الريموك

 )هـ08/10/1441 يف  وقبل للنرشهـ؛10/04/1441قدم للنرش يف (

تكونـت عينـة الدراسـة . باألمن الفكري لدى طلبة جامعة الريموككمتنَبئِني وامليل للمخاطرة استهدفت الدراسة الكشف عن حتمل الغموض : املستخلص

 مقياس حتمل الغمـوض، مقيـاس :، هي ثالثة مقاييستولتحقيق أهداف الدراسة استخدم. طالب وطالبة من طلبة البكالوريوس يف جامعة الريموك) 507(من 

 أن مستوى حتمل الغموض ومستوى امليل للمخاطرة ومستوى األمـن الفكـري لـدى طلبـة  الدراسة نتائجأظهرتوقد . ، مقياس األمن الفكريامليل للمخاطرة

 لتحمل الغموض وامليل للمخاطرة لدى طلبة جامعة الريموك يف األمـن الفكـري، ا إجيابيً اجامعة الريموك جاء بدرجة متوسطة، كام أظهرت النتائج أن هناك تأثريً 

 . مليل للمخاطرة لدى طلبة جامعة الريموك فإن األمن الفكري يزداد ض وافكلام زاد حتمل الغمو

 .حتمل الغموض، امليل للمخاطرة، األمن الفكري: الكلامت املفتاحية
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Abstract: This study aimed to explore the ambiguity tolerance and risk-taking tendency as predictors of intellectual safety among the 
Yarmouk University students. The study sample consisted of (507) male and female undergraduate students. To achieve the objectives of the 
study, three questionnaires were used; ambiguity tolerance scale, risk-taking tendency scale, and a measure intellectual saftey. The results of 
the study indicated that the ambiguity tolerance level and the risk-taking tendency level and the intellectual security level among the 
yarmouk university students were medium. The results also showed that there is a positive effect of the ambiguity tolerance and risk-taking 
tendency in intellectual security among the Yarmouk University students. The more ambiguity tolerance and risk-taking tendency of 
Yarmouk University students, the greater the intellectual security.  
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 :مقدمة

 التي عصفت بمنطقة ألحداث والتطوراتا أثرت

الرشق األوسط، بعد تداعيات الربيـع العـريب، يف واقـع 

أفكار الشباب األردين، ومعتقداهتم، كام أن ظهور العديد 

من التنظيامت السياسية يف املنطقة، عملت عـىل ترسـيخ 

 ومبادئ ،دئ ديننا احلنيفقيم وأفكار بعيدة عن قيم ومبا

 .اإلنسانية وحقوقها

 والــشباب ،الــشباب عــىل وجــه العمــوموحلاميــة 

 من أي حتصينهم ال بد من اجلامعي عىل وجه اخلصوص،

 تقوم عىل خلق حالة من الفوىض ،اعتداءات أو جتاوزات

 أفكــارهم، محايــة مــن خــاللواالضــطراب يف املجتمــع، 

ألفــراد، ضــد كــل وتــوفري الــسالمة والطمأنينــة جلميــع ا

 ، اإلسالمية: التي ال تناسب معتقداتنا،االجتاهات واألفكار

واالجتامعية، والتي من شأهنا تقـويض البنـاء ، القوميةو

الفكـري، وإحـالل أفكـار ومفـاهيم ذات منطلقــات ال 

 ،إنسانية، مما يؤدي بشكل أو بآخر إىل االهنيـار الفكـري

 ). 2008شة، احلراح( واالنحالل اخللقي ألفراد املجتمع

وهنــاك العديــد مــن ســامت الشخــصية املرتبطــة 

ــارهم  ــشباب وأفك ــات ال ــؤثر يف ثقاف ــي ت ــسلوك الت بال

ــداهتم ــصية . ومعتق ــسامت الشخ ــذه ال ــن ه ــل وم حتم

 التــي تناولتهــا الدراســة امليــل للمخــاطرة، والغمــوض

احلالية، للتعرف إىل مستويات هذه الـسامت لـدى طلبـة 

  . باألمن الفكري لدهيمجامعة الريموك، ومدى ارتباطها

ــن  ــًدا م ــوض واح ــل الغم ــلوب حتم ــد أس وُيع

األساليب املعرفيـة املهمـة والـذي تتحـدد عـىل أساسـه 

طبيعة اإلدراك وفاعليته لـدى األفـراد، والتـي بـدورها 

ســتحدد بــشكل كبــري طبيعــة العالقــات واالرتباطــات 

املوجودة بني أجزاء املنبه أو نوعيته التي يتعرض هلا الفرد 

 .مواقف احلياة املختلفةيف 

فقد يـدرك بعـض األفـراد الغمـوض يف املواقـف 

البيئية بدرجة معينة ترتبط مع االستعداد لتحمل املواقف 

غري االعتيادية واملواقف الغريبة، كام أن لدهيم خطـوات 

تقدمية وإبداء آراء غري واقعية وغري مألوفة، يف حني نجد 

وض ال يفضلون األفراد الذين يتسمون بعدم حتمل الغم

التعامل مع املواقف غـري املألوفـة والـشاذة عـن قواعـد 

 ).2014، الرشقاوي(األلفة والشيوع 

ويرتبط ُبعُد التحمل يف هذا األسلوب بفكرة تقبل 

األفراد لألفكار اجلديدة وتقبل الغموض، وكـل مـا هـو 

جديد ومثري بدون تذمر وال تربم، أما األفراد الذين ليس 

ىل التحمـل فهـم يفـضلون كـل مـا هـو لدهيم القدرة ع

 ).2010العتوم، ( تقليدي وال يتقبلون ما هو جديد

وقد وصف مفهوم الغموض بالعديد من الكلامت 

واملصطلحات يف خمتلف الكتابات واألدبيات السابقة، إذ 

 ,.Hillen et al)يشار إليه بأنه عدم التأكد مـن املـستقبل 

 يف املعلومـات ويعرف أيًضا بأنه قصور إدراكـي. (2017

) Stacay, Eckert & ,املتعلقة بمثري معني أو سياق معني
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)2003, Earl . ويوصف الغموض أيًضا بأنـه معلومـات

قليلة جًدا، أو أكثر من الالزم، أو معلومـات تبـدو أهنـا 

ويــشري كــلٌّ مــن . (Bahti, 1986)متــضاربة ومتناقــضة 

 إىل أن حتمـل ) Jacques& Levitt ,2005(ليفيت وجـاك

الغموض عملية معرفية إدراكية يفضلها بعـض األفـراد 

 .كام أهنا متثل سمة شخصية للفرد

حتمل الغموض عىل أنه ) 23، 2003(أمحد وُتعرف 

قدرة األفراد عىل تقبل ما حييط هبم من متناقضات ومـا «

يتعرضون له من مواقف، ومثريات غامـضة، أو معقـدة 

لغمـوض غري مألوفة، حيث يستطيع األفـراد متحملـو ا

تقبل ما هـو غـري مـألوف، وغـامض، أمـا عـدم حتمـل 

الغموض فهو يشري إىل انخفاض قدرة األفراد عىل تقبـل 

ما هو جديد، أو غريب، وتفـضيلهم مـا هـو مـألوف يف 

ـــوب وعرفـــت . »تعـــاملهم ـــل )74، 2015(خرن  حتم

قدرة الفرد عىل العمل بعقالنية وهدوء « :الغموض بـأنه

. » املثـريات غـري واضـحةيف املواقف التـي تكـون فيهـا

عبارة عن إرادة الفـرد « :بأنه )17، 2016(خليفة وعرفته 

املعرفية لتحمل األفكار والطروحات التي تتعارض مـع 

الـسباعي وعرفتـه . »منظومة معتقداته أو بنيتـه املعرفيـة

استعداد الشخص للعمـل بمنطقيـة « :بأنه )19، 2016(

ملثـري غـري وهدوء يف املوقـف الـذي يكـون فيـه تفـسري ا

 . »واضح

 فيقــرتح أن (Kazamina, 1999)أمــا كازامينــا 

والـصالبة والبنيـة  والتعقيـدالغموض يتـسم باحلداثـة 

كام يتسم املوقف الغامض بعدم وجود إشارات . الناقصة

كافية، مما يؤدي إىل إعادة تنظيم أو تصنيف غـري كـافيني 

 )Budner (وأشار بودنر. (Balgiu, 2014)من قبل الفرد 

املوقف الغـامض هـو املوقـف الـذي ال يـستطيع إىل أن 

الفرد أن يفـصله أو يـضعه يف فئـة بـسبب عـدم وجـود 

دالالت كافية، وأن عدم حتمل الغمـوض هـو امليـل إىل 

تفسري املواقـف الغامـضة كمـصادر هتديـد، أمـا حتمـل 

الغموض فيعرفـه بأنـه امليـل إلدراك املواقـف الغامـضة 

ــذا الت ــة، ويف ه ــف مرغوب ــودنركمواق ــدد ب ــف ح  عري

طبيعة املواقف الغامضة، وطبيعة : عنرصين أساسيني مها

 .)2009، ملحم(إدراك هذه املواقف 

بأن املواقف الغامضة تقـسم ) 2012(وذكر اخلويل 

موقف جديد متاًما، ومجيع دالالتـه غـري مألوفـة، أو : إىل

ــن  ــري م ــدد كب ــىل ع ــوي ع ــث حيت ــد، بحي ــف معق موق

 توحي دالالته إىل بيانات الدالالت، أو موقف متناقض،

وينبغي مالحظة أن عدم حتمل الغمـوض يـشري . خمتلفة

إىل نشاط مـسترت تقييمـي وهـدف عـام، لـذلك فهـو يف 

احلقيقة جتريد للكثري من االستجابات لكثري من املواقف، 

جممل أفكاره عن عـدم حتمـل ) Budner(وخيترص بودنر 

يم الغموض باعتبـاره سـمة جوهريـة للفـرد متيـل لتقـو

 ). 2006، صالح (ظواهر معينة بطريقة معينة

ــودنر  وقــد حــدد خــصائص ) Budner, 1962(ب
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 بمعنـى احتـواء ،ةدّ اجلـ: املوقف الغامض بالشكل اآليت

 بمعنـى احتـواء ،التعقيدو. املوقف عىل أبعاد غري مألوفة

 ،صعوبة احللو. املوقف عىل الكثري من املواقف املتشابكة

 ويـضيف . لبنـاءات متـضادةنتاج أبعاد املوقـفإبمعنى 

ــرتس  ــابيل وروب  ) Roberts& Chapelle ,1986(ش

خاصية أخرى للمواقـف الغامـضة بأهنـا املواقـف غـري 

 .املرتبة التي ال يمكن تفسريها

حتمل الغمـوض عـىل ) 2017(ويصف الصعدي 

أنه ُبعد معريف ذو قطبني يتضمن بعـض االسـرتاتيجيات 

نـد إدراكهـا ومعاجلتهـا العقلية الثابتة نسبًيا لدى الفرد ع

للمعلومات، مهام كانت نوعية هذه املعلومات من حيث 

التشابه والتعدد، الوضـوح، التـداخل، املألوفيـة، التـأثر 

باملتغريات االجتامعيـة أو الشخـصية، ومـن ثـم حتديـد 

الكيفية التي يستجيب هبا الفـرد هلـذه املعلومـات سـواء 

 حني عـدم كانت االستجابة شعورية أم غري شعورية، يف

حتمل الغموض يتمثل يف استاجابات سـلوكية يف صـور 

 .اإلحباط والقلق واالنسحاب

حتمــل  أســلوب يف )2011(إفرخــاس ويميــز 

 بني فتئتني مـن األفـراد حـسب درجـة حتمـل الغموض

الغمــوض يف املواقــف واملثــريات البيئيــة، األوىل لــدهيا 

ى  الغامضة والغريبة، واألخراملواقف لتحمل االستعداد

ــة وال  تفــضل التعامــل مــع املواقــف املألوفــة والتقليدي

تتحمل التعامل مع أي موقـف مثـري خيـرج عـن قاعـدة 

 . األلفة والشيوع

 الفرد ذا الدرجة العالية )2013( الفرماوي ويصف

يف حتمل الغموض بأنه الـشخص الـذي يـسعى جاهـًدا 

للتعامل مع املواقف الغامضة أو يستمتع هبـا، ويـربع يف 

 الفـرد )2014(الرشقاوي ووصف . ملهام الغامضةأداء ا

صاحب القدرة عىل حتمل الغموض بأنه الشخص الذي 

يـسعى جاهــًدا لتقليــل درجــة الغمــوض، وهــو يتمتــع 

بمقدرة عىل حتمل الغموض وال يضيق به ذرًعا طاملا كان 

بمقدوره عمل يشء حيال هذا الغمـوض، ومهمتـه هنـا 

 .هي التخلص من هذا الغموض

مل الغموض إىل قبول املواقف الغامـضة ويشري حت

يف حني يـستتبع التعـصب أو عـدم التحمـل االعـرتاف 

. (Norton, 1975)كمـصادر وشـيكة للتـوتر والتهديـد 

فتحمل الغموض هو تلك الطريقة التي يتعامل هبا الفرد 

مع الغموض عندما يواجه بعض اإلشارات غري املعروفة 

ويـصبح . (Hillen et al., 2017)أو املعقدة أو املتضاربة 

من الواضح أن الشخص الذي يتحمل قدًرا ضئيًال مـن 

الغموض حيجم عن املثريات الغامضة يف حني أن الفـرد 

الذي يتحمل درجـة عاليـة مـن الغمـوض ينجـذب إىل 

 .)Foo, & Teoh ,1997(املثريات الغامضة 

وتتبنــى الدراســة احلاليــة التعريــف اآليت لتحمــل 

لوب املعـريف الـذي يـرتبط الغموض، فهو ذلـك األسـ

بالفروق بني األفراد يف تقبل ما حييط هبم من متناقـضات 
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وما يتعرضون له من موضـوعات أو أفكـار أو أحـداث 

غامضة غري واقعية وغري مألوفة، حيـث يـستطيع بعـض 

األفــراد تقبــل مــا هــو غــري مــألوف وشــائع، كــام أهنــم 

ريبـة يستطيعون التعامل مع األفكار غري الواقعيـة أو الغ

عنهم يف حني ال يـستطيع الـبعض اآلخـر تقبـل مـا هـو 

جديد أو غريب ويفضلون يف تعاملهم مع ما هو مألوف 

 .(Federico & Landis, 1984) وواقعي

فتظهر عرب املواقف الصعبة، أو  أما امليل للمخاطرة

التي تتضمن مهـارة معينـة يف التـرصف، وقـد حاولـت 

 باعتبـاره العديـد مـن النظريـات فحـص هـذا الـسلوك

ــريف ــشاط مع ــضمنًا لن ــي  - مت ــود، (دافع ــب وحمم غري

وُيعد االجتاه نحو املخاطرة نظاًما ثابًتا نسبًيا مـن ). 2015

التقييامت اإلجيابية أو السلبية، ومـن املـشاعر الوجدانيـة 

مع أو ضد موضـوع اجتامعـي معـني، واسـتعداد الفـرد 

الـصعبة للقيام باألعامل غري املألوفة، أو اختاذ القـرارات 

دون التحقق التام من النتائج املرتتبة، وقد يرجع ذلك إىل 

صعوبة توقـع األحـداث املـستقبلية بـسبب عـدم تـوفر 

املعلومات التي يعتمدها الفرد عند إقدامه عىل املخـاطرة 

 ).2001العدل، (

فاملخاطرة سلوك دافعي يؤدي إىل اختـاذ قـرار بـني 

ىل العديـد مـن اختيارين أو أكثر، بحيث يرجع اختياره إ

العوامل اخلاصة بالفرد ذاته، وأيًضا للظروف املحيطة به 

واملؤثرة فيه، يف ظل حماوالت الفرد للوصـول إىل حتقيـق 

وهذا املتغري لـه عالقـة بـسامت شخـصية . ذاته وأهدافه

دافعية االنجاز والثقة بالنفس واالستقاللية : أخرى، مثل

). 2015ب، غريـ (واملنافسة والقدرة عىل حل املشكالت

وكان أول من اهتم بإثارة هذه املفهوم هو وليـام سـرتنر 

يشء خمتار ومراد نتيجة اختيار : وعرفه بأنه) 1969(سنة 

عـامر (واٍع يشمل عىل التنازل عن يشء آخر أعظم قيمة 

 ).2011وعامر، 

مفهـوم يتـضمن : وقد ُعرف امليل إىل املخاطرة بأنـه

ــضطربة ــلوكيات م ــضم س ــددة ت ــارات متع ــذه اختي ، ه

السلوكيات قد تبدو فردية أي خاصة بكل فرد عىل حـدة، 

وتتضمن هذه االختيارات اعتبارات مثـل اختـاذ قـرارات 

مربكة كتسلق اجلبال، أو االشرتاك يف مسابقة سيارات، أو 

كأمثلة ملهن ووظائف حتـدد قـرارات عاليـة اخلطـورة، أو 

 .البحث عن اإلثارة اجلسدية يف العديد من مظـاهر احليـاة

خمـاطر : وبناء عىل ذلك تقـسم أنـواع املخـاطر إىل نـوعني

مادية كتسلق اجلبال أو غريها من املخاطر التي قـد تـؤدي 

إىل إصابة الفرد برضر، وخماطر اجتامعية وذلك نتيجة هنج 

ض الـشخص  وأفكار جديدة غري معروفة النتائج قد ُتعـرِّ

ــرين  ــل اآلخ ــن قب ــرفض م  ,Zuckerman)للحــرج وال

2000). 

طريقـة الفـرد يف : بأنـهُعرف امليل إىل املخاطرة كام 

عمل خيارات ذات خطورة من بني عدة بدائل ال يقينية، 

أو مشكوك فيها، إذ أشارت معظم حتليالت االجتاه نحو 
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: املخاطرة إىل أن اختاذ املخاطرة يتحدد بمظاهر ثالثة هي

البدائل املتاحة، والشكوك املـصاحبة لنتـائج املخـاطرة، 

 املتوقعـة املرتبطـة هبـذه البـدائل والتـي تكـون والنتائج

 ).2020اخلويل، (متوازية مع جاذبية هذه البدائل 

 ةامليل للمخاطر فقد عرف )53، 2010(القذايف أما 

أو  اإلجيابيـة التقيـيامت مـن نـسبًيا ثابـت نظـام«: بأنـه

 موضـوع ضـد أو مـع الوجدانية املشاعر ومن السلبية،

 للقيـام الفـرد اسـتعداد يهـ واملخاطرة معني، اجتامعي

 بـدون الـصعبة القرارات اختاذ أو املألوفة، غري باألعامل

 إىل ذلـك يرجـع وقـد املرتتبـة، النتائج من التام التحقق

 تـوفر عـدم بـسبب املـستقبلية األحـداث توقع صعوبة

 عـىل إقدامـه عنـد الفـرد عليهـا يعتمـد التي املعلومات

 . »املخاطرة

 االجتــاه )37، 2010(عبــداهلادي  عــرفوقــد 

 عوامـل عـىل بنـاء الفـرد يتخـذه قرار« :للمخاطرة بأنه

 املاديـة املكاسـب مـن بـه وحيقـق اجتامعيـة، أو نفسية

 كانت وإذا حيققه،  أن آخر لقرار يمكن ال ما واالجتامعية

 إذا أمـا اجتامعيـة، خمـاطرة سـميت اجتامعية املكاسب

ى مادية كانت  .»اقتصادية خماطرة فُتسمَّ

  امليل للمخاطرة)13، 2016 (طراويالق عرف كام

 أو أحـداث نفـسه يف توريط نحو الفرد لدى ميل« :بأنه

 بحياتـه يقـامر وكأنه بالرضر، تصيبه قد خطرة، ظروف

هـذا امليـل  سـبب وقـد يكـون باملـه، أو بمكانتـه أو

 تأكيـد امللحـة يف كالرغبـة، شعورًيا ال للمخاطرة عامًال 

 أو كالظهور شعورًيا ًال عام أو أو إيذائها، وإثباهتا الذات

أمـا سـلوك املخـاطرة . احلالتني يكون ما وغالًبا الفخر،

سلوك يقوم بـه : بأنه) 2016(فيعرفه بن خرية وبن زاهي 

الفرد ناتج عن عوامل نفـسية وأرسيـة هبـدف املخـاطرة 

 .بنفسه سواء أكان لفظًيا أم بدنًيا

وبناء عىل ما سبق فامليـل للمخـاطرة هـو تفـضيل 

وقف الذي تـتم بـه املخـاطرة، واختـاذ موقـف الفرد للم

جتاهه، والقرارت التي يتخذها يف موقف ال يـستطيع أن 

يتنبأ بدقة نتائج هذا االختيار والذي يتـضمن املجازفـة، 

 .واحتاملية النجاح والفشل

وقد أظهر البـاحثون أن سـلوك املخـاطرة، الـذي 

ينشأ أساًسا من تصور غري دقيق وتسامح غري مقبول مـع 

خاطر عامل هام يف غالبيـة الـسلوك، وهـذا يـشري إىل امل

وجــود تفــاعالت معرفيــة بــني املــشاعر وإدراك اخلطــر 

(Tixier et al., 2014) . وتفـرتض النظريـات النفـسية

لتفسري ذلك أن السلوك ُيعد انعكاًسا مباًرشا للـنقص يف 

ــات  ــا النظري ــرد، أم ــسلوكية للف ــة وال ــارات املعرفي امله

ية املفرسة للـسلوك فهـي تـضع معـايري االجتامعية والبيئ

املجتمع وتفاعل األرسة مـع الفـرد وتفاعـل الفـرد مـع 

 ).2017خليوي، (اآلقران أساس اختاذ سلوك املخاطرة 

 بالسلوك ارتباطا كبيــًرا، ألن أي  املخاطرةترتبطو

سـلوك خمـالف للطبيعة ال بد أن ينبع من شخصية قويـة 
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 مــيل أو ن، إذ،رةخماطرة ال تعـرف اخلــوف، فاملخــاط

 سـمة للشخـصية، فقـد ، أيًضا،هيواستعداد سلوكي، 

كان كاتل من أبرز علمـاء الشخـصية الـذين توصلوا إىل 

 Adventure أحد عوامل الشخـصية هـو املخـاطرة«أن 

ــة  ــرص وأن الدرج ـــل واحل ـــل اخلج ـــدام، مقاب واإلق

 املخـاطرة واإلقــدام ياملرتفعة عـىل هـذا املقيـاس تعنـ

اع، مقابـل الدرجة املنخفضة التي تقيس اخلجل واالنـدف

واحلرص واالنعزال واالنسحاب، وقد وجد كاتل دوًرا 

 .)54، 1992، إبراهيم (»هاًما للوراثة يف هذه السمة

 واختـاذ الشخـصية، يف معرفيـة سـمة املخـاطرةو

أحـدمها  جـانبني يتـضمن باملخـاطرة قـراًرا الـشخص

 ألهنـا ؛إدراكية عملية فاملخاطرة عقيل، واآلخر شخيص

 يتخـذ قراراتـه الـشخصو االحـتامالت، تقـدير عملية

 اإلدراك، يف تتـدخل ذاتيـة عوامل وهناك يدرك، حسبام

 واملعتقدات واالجتاهـات، القيم من بناء لديه فالشخص

 سـابقة، وخـربات اجتامعية تنشئة نتاج أنه إىل باإلضافة

 غـريه عـن متميـزة وخصائص شخصية سامت ويمتلك

 .)2012خلف وعباد،  (منفرًدا ًيانفس وبناء

الـشخص الـذي « :عرف الشخص املخاطر بأنهيُ و

تقــع مــسؤولية دراســة  يتخــذ قــراًرا باملخــاطرة وعليــه

اجلوانب املتعددة هلذا القرار، بام يف ذلك النتـائج املرتتبـة 

عىل هذا القرار، والشخص الذي يتخذ قراًرا باملخـاطرة 

 امل موضوعية وأخـرىإنام يتخذ هذا القرار بناء عىل عو

، 2007، حبيـب (»ذاتية، وعوامل خاصة بـاملوقف ذاتـه

28.( 

ويتسم األفراد ذوو اإلقدام عىل املخاطرة بأهنم أقل 

إحباًطا ومماطلة، وأكثر اسـتقاللية، وأكثـر ثقـة بـالنفس 

وأكثر توافًقا من الناحية االجتامعية والبدنية وأكثر جرأة، 

ىل مجـع املعلومـات وأكثر قدرة عـىل التحليـل بدقـة وعـ

وصــنع القــرار حتــت رشوط عــدم اليقــني وعــىل تقبــل 

 ).2013مطالقة، (الصعاب 

 مـن كبـري بقـدر يتمتـع مثـابر، شخص واملخاطر

 مـع مواقف يف نفسه يضع أن يقبل فهو واإلقدام، اجلرأة

 األشـخاص، وقد تكـون بـسيطة نجاحها احتامالت أن

 املـشكالت حـل عـىل قـدرهتم يف بقـوة يثقـون الـذي

 واخلـاص، العـام تفكـريهم يف عاليـة كفـاءة يمتلكـون

 حتتـاج والتـي املعقدة، املواقف يف الترصف ويستطيعون

 سـلوك الختاذ استعداد ولدهيم صعبة، قرارات اختاذ إىل

 الذين هؤالء ذلك من النقيض يكون يف حني املخاطرة،

 .)2005، الشاعر(ذواهتم  فعالية يف شكوك من يعانون

يف أن األشــخاص ) 2001(ويؤكــد ذلــك العــدل 

الذين يسلكون سلوك املخاطرة هم أشـخاص أقويـاء ال 

يعرفون اخلوف، وهـم عـىل قـدر كبـري مـن الكفـاءة يف 

التفكري ولدهيم القدرة عىل الترصف يف املواقـف املعقـدة 

والتي تتطلب اختاذ قرارات صعبة، فالـشخص املخـاطر 

من لديه استعداد لسلوك املخاطرة بعكس الذين يعانون 
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 .شك يف فعاليتهم الذاتية

 املراهقـة مرحلـة يف كبـرية بصورة وتزيد املخاطرة

 يف هـذه للمراهـق األساسـية احلاجـات من ُتعد بحيث

 والعنـف املخـاطرة إىل املراهقـون املرحلة، حيث يميـل

 ذلـك حيقق هلـم حيث أحياًنا، والشاذة واألعامل الغريبة

 الذات مفهوم الرجولة، ويلعب معنى نظرهم ةوجه من

 والقـوة الـصدد، فالـصحة هـذا يف هاًمـا دوًرا اجلسمية

 مفهـوم عن تعرب رموز كلها والكفاءة واملظهر والقصور

 ).2020، اخلويل (لإلنسان اجلسمية الذات

 كـسب إىل حياتـه مـدى يسعى عىل ولكون الفرد

 من املخـاطرة شتى أنواع عىل يقدم فإنه جديدة، خربات

 مغـامرة وكـل واالجتامعيـة، والذهنية البدنية واملغامرة

 تـؤدي وجتارب خماطر واجتهادات من هبا حييط ما رغم

 اكتـساب وإىل بـاألمن، اإلحساس تعميق إىل النهاية يف

 للنمـو احلاجـة حتقيـق يف جديـدة تفيـد خـربة أو مهارة

 إىل احلاجـة واألكمـل، كـام أن األفـضل نحـو والتقـدم

أغلــب  وراء تقــف عــن اجلديــد والبحــث املغــامرة

 والتقـدم التكنولـوجي والتطـور العلميـة كتـشافاتاال

  ).2013، الفرماوي(عام  بوجه اإلنساين

إىل وجـود  )2016(عـامر والقطـراوي وقد أشـار 

للميل للمخـاطرة ُتعـد مـن صـميم سـامت أبعاد أربعة 

 :الطالب وحياته يف مرحلته اجلامعية، وهي كاآليت

 أسلوب معريف :هي و(Impulsive)االندفاعية  -1

د إىل رسعـة االسـتجابة مـع التعـرض ايل فيـه األفـريم

ــاطرة  ــشقريات، (للمخ ــي وال ــراد ). 2003الزعب واألف

املندفعون هم الذين يقدمون حلوًال رسيعة للمـشكالت 

دون اعتبار كاٍف للدقة املطلوبـة هلـذه احللـول، وتكـون 

قل، وتتسم بعدد أخطاء كثرية نسبيًا، أاستجابتهم يف زمن 

ن لتحسني النظرة نحوهم من خالل وهم بذلك قد هيدفو

النجاح الرسيع دون اكـرتاث بعـدد األخطـاء أو جتنـب 

الفشل، مما جيعلهم يظهرون مستويات أداء أقل ودافعيـة 

أقل للسيطرة عىل املهامت، وانتباه أقل لـضبط املثـريات، 

 االنتباه والتعلم لدى هـؤالء يفويؤكد العلامء تأثري ذلك 

فعـل حيـدث فورًيـا : ة بأهنـاعيااالندفتوصف  و.األفراد

وبدون تدبر أو إرادة عند عـرض مـا، سـواء يف املـدرك 

احليس أو يف الفكرة، ووصف النشاط الذي ينخـرط فيـه 

 ).2004الشيخ، (ي يستحقه ذمن غري الرتوي ال

ــدام  -2 ــرد يف : (Approch)اإلق ــون الف ــه يك وفي

بني هدفني موجبني متساويي القوة تقريًبـا،  موقف وسط

الرصاع حتى خيتار الفرد بني املوقفني اللذين لكـل وينشأ 

منهام جاذبية موجبة، فكالمها يوجه الفرد يف نفس الوقت 

 االقرتاب من هدف معني، وهـذا الـرصاع ال يـستمر إىل

ورسعان ما ينتهي عندما ينتهي الفرد مـن اختيـار هدفـه 

 ).1997بطرس، (

 القدرة :هو و(Decision-Taking)اختاذ القرار  -3

لتي تصل بالفرد إىل حل ينبغي الوصول إليه يف مـشكلة ا
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تعرتضه باالختيار بني بدائل احلل املوجودة أو املبتكـرة، 

وهذا االختيار يعتمد عىل املعلومات املوجودة لدى الفرد 

او التي جيمعها، وعىل القيم والعادات واخلربة والتعلـيم 

 ).1990عبدون، (واملهارات الشخصية 

ــتطال -4 ــب االس ــب : (Curiosity)ع ح ــد ح ُيع

االستطالع مفهوًمـا لنظـام إجيـايب مـصحوًبا بالرغبـة يف 

التعرف والسعي وراء املعرفـة والتنظـيم الـذايت املتعلـق 

 . ) Roberts& Kashdan ,2004( باإلبداع

وُيعد األمن الفكري من املصطلحات احلديثة، وقد 

شاع استخدامه يف أعقاب التطـور الكبـري الـذي شـهده 

مل، بعد احلـرب العامليـة الثانيـة، حيـث بـرزت عـىل العا

الساحة عدد من املدارس الفكرية، التي بحثت يف ماهيـة 

األمن الفكري وكيفية حتقيقه، مع الرتكيـز بـشكل أكـرب 

). 2008الـسعيدية، (عىل كيفية صيانته وجتنب احلـروب 

ويمكن النظر إىل األمن الفكـري عـىل أنـه احلفـاظ عـىل 

ة األصيلة، يف مواجهة التيارات الثقافيـة املكونات الثقافي

الدخيلة أو األجنبيـة املـشوهة، وهـو هبـذا يعنـي محايـة 

وصيانة اهلوية الثقافيـة مـن االخـرتاق أو االحتـواء مـن 

ــواء  ــن االحت ــل م ــىل العق ــاظ ع ــي احلف ــارج، ويعن اخل

اخلارجي، وصيانة املؤسـسات الثقافيـة يف الـداخل مـن 

ة جيب أن حتظى باهتامم االنحراف، واألمن الفكري مسأل

 ).2002اخلمييس، (املجتمع مثلام هتم الدولة 

 ،سـالمة فكـر اإلنـسان«إىل األمن الفكري ويشري 

 عــن هخروجــعـدم  و، وفهمــه مـن االنحــراف،وعقلـه

ــور ــه لألم ــدال يف فهم ــطية واالعت ــسياسية:الوس  ، ال

ــة ــون،والديني ــصوره للك ــوادعي،  (» وت  ).51 ،1997ال

سـالمة : األمـن الفكـري بأنـه) 2009(ويعرف الربعـي 

األفكار من االنحراف واخلروج عن الوسطية واالعتدال 

يف فهم األمور السياسية، واالجتامعية، والدينية مما يؤدي 

 . إىل حفظ النظام وحتقيق االستقرار

محاية وتأمني « :بأنه) 2014(ويعرفه الثويني وحممد 

أفكار عقول، وأفكار أفراد املجتمع، من أي انحرافات، و

سلبية دخيلة، ومعتقدات خاطئـة، وثقافـات مـستوردة، 

 تقوم عىل هتديد أمن املجتمع وسالمته، والعمل عىل التي

انتــشار الفــوىض يف املجــال الــديني، واالجتامعــي، 

واألخالقي، والقيمي، من خالل القيام بمجموعـة مـن 

اإلجراءات، واألعامل التي تسهم يف تنمية األفراد دينًيـا، 

ًيا، وأخالقًيا، وقيمًيا، وحتصني عقوهلم، ومحايتها واجتامع

كـام يعرفـه احلوشـان . من االنحراف الفكري والتطرف

ــه) 240، 2015( ــطية «: بأن ــزم بالوس ــري يلت ــنهج فك م

واالعتدال لغرس القيم الروحية واألخالقيـة والرتبويـة 

 .»وتنقيته من التوجهات املتطرفة

عقـول أفـراد محاية «:  بأنه)48 ،2016(فه نور وتعرّ 

 يتعـارض ، ومعتقد خـاطئ،املجتمع من كل فكر شائب

 التـي يـدين هبـا املجتمـع، وبـذل ،مع العقيدة واملبـادئ

اجلهود من كل مؤسسات املجتمع من أجل حتقيـق هـذه 
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 ويالحظ مما سبق أن مفهوم األمن الفكري يعني .»احلامية

شعور الفرد بقدرته عىل التفكري والبحث بحرية دون أن 

 .هتديًدا حلريته أو سالمته الشخصية أو االعتباريةخيشى 

 التـي ،عدد من الـضوابط املهمـة لألمن الفكريو

 وحتقيق الفائـدة املرجـوة ،تعمل يف جمموعها عىل تنظيمه

ــه ــق،من ــى يتحق ــراد ، حت ــة األف ــامره يف خدم ــؤيت ث  وي

 ،واملجتمــع، مــن خــالل تربيــة النفــوس تربيــة مطمئنــة

 أن من واملستقر، ومن أمههـاوالعمل عىل بناء املجتمع اآل

 ومـصادر رئيـسة لتحديـد ، من أصول ثابتةايكون منبثقً 

حيقق الوسـطية ، بحيث معامله وأبعاده ومنطلقاته الرئيسة

املطلوبة واالعتدال الواعي يف فهم خمتلف جوانب احلياة 

، وأن  أو رفـًضا، وكيفية التعامـل معهـا قبـوًال ،املعارصة

 ال يمكـن حيـثاحليـاة، يكون شامًال ملختلف جوانـب 

 إال إذا كان طريًقـا لتحقيـق األمـن  األمن الفكريحتقيق

 بعيــًدا عــن االزدواجيــة والفــوىض ،بمفهومــه الــشامل

 ).2011أبو عراد،  (الفكرية واالجتامعية

يتـصف باحلكمـة ومن ضوابط األمن الفكـري أن 

 التي تعني قـدرة األفـراد يف املجتمـع عـىل ،واملوضوعية

 بعيًدا عن التحيز والذاتيـة، وعـدم ،لفكريةاالستقاللية ا

، وأن اخلضوع لألهـواء املختلفـة والرغبـات الشخـصية

 وقادًرا عـىل مـسايرة املتغـريات ،يكون مرًنا وموضوعًيا

 الذي ُقربـت فيـه ،املختلفة واملتسارعة يف الواقع املعارص

املسافات، وزالت كثري من احلواجز اإلقليمية واحلدودية 

 ثابـت ، وأن ينطلق مـن إطـار مرجعـي،بني املجتمعات

ــخ ــلوك، راس ــتحكم يف س ــىل ال ــل ع ــن أن يعم  ،يمك

ــا ــبطها وتنظيمه ــع وض ــراد يف املجتم ــات األف  وممارس

 .)2014، أبورشيخ(

إىل أن األمــن الفكــري ) 2016( مبــارك وأشــارت

 ، البيئة املالئمة للتنمية الشاملة واملتكاملةيعمل عىل توفري

واملجتمـع يف خمتلـف جوانـب  األفـراد  إليهـاالتي حيتاج

ُيـسهم يف ضـبط ومعاجلـة ، وحياهتم احلالية واملـستقبلية

ــة ــسلبية االجتامعي ــواهر ال ــة، ،الظ ــالعنف، واجلريم  ك

شتكي يونحو ذلك مما  والتطرف، واإلرهاب، واإلدمان،

يف إقامـة العالقـات االجتامعيـة احلـسنة، و ،منه املجتمع

جتمـع وفئاتـه ومد جسور املحبة واأللفـة بـني أفـراد امل

 مـن خـالل نـرش ثقافـة التعـارف، والتعـاون، ،املختلفة

يكــون لــه أثــر وأن . والتــآخي، والتعــايش، والتــسامح

 ثـم الـوطن ،واضح يف غرس قيم االنتامء والوالء للدين

 ، واحلـث عـىل الـتحيل هبـا،من خالل نـرش هـذه القـيم

  .والتعامل مع اآلخرين من خالهلا

من الفكري أمهيـة  لألأن) 2005(السديس ويذكر 

 ،الوحــدةوألمــة،  خــصائص اقيــق حتكــربى تتمثــل يف

 فكـر هـذه والتالحم يف الفكر واملنهج والغاية، حيث إنّ 

األمة يستمد جذوره مـن عقيـدهتا ومـسلامهتا وثوابتهـا، 

مـن ، و وذاتيتهـا، وشخـصيتها،وهو الذي حيدد هويتها

خالل األمن الفكـري يمكـن القـضاء عـىل االنحـراف 
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لذي يعد من أهـم مهـددات األمـن والنظـام  ا،الفكري

ــوطني  ــن ال ــويض األم ــائل تق ــرز وس ــن أب ــام، وم الع

بمقوماته املختلفة، حيـث هيـدف إىل زعزعـة القناعـات 

ــة ــة،الفكري ــت العقدي ــة ، والثواب ــات األخالقي  واملقوم

واالجتامعية، وال شـك أن مجيـع االنحرافـات الفكريـة 

س ومقاصد والسلوكية والنشاطات املرضة بمصالح النا

 .الرشع يكون وراءها فكر منحرف

ــاحثني دراســة حتمــل  وقــد حــاول عــدد مــن الب

الغموض لدى طلبة اجلامعـات، وضـمن هـذا الـسياق 

ىل طبيعــة إلتعــرف ا) 2013(هــدفت دراســة القحطــاين 

عــدم حتمــل -حتمــل(العالقــة بــني األســلوب املعــريف 

والــدافع لإلنجــاز الــدرايس لــدى طــالب ) الغمــوض

.  يف الـسعودية حممد بن سـعود اإلسـالميةجامعة اإلمام

أشـارت وقـد .  طالًبـا)255( الدراسة مـن عينةتكونت 

النتائج إىل وجود عالقة ارتباطية بني األسـلوب املعـريف 

والــدافع لإلنجــاز الــدرايس، وعــدم وجــود فــروق يف 

الدافع لإلنجـاز الـدرايس تعـزى إىل واألسلوب املعريف 

روق يف األسـلوب متغري التخصص الدرايس، ووجود ف

الدافع لإلنجاز الدرايس تعزى إىل متغري الـسنة  واملعريف

 طالب السنة الدراسية الرابعة، ووجود لصالحالدراسية 

املـرتفعني واملنخفـضني يف الـدافع الطـالب فروق بـني 

لإلنجاز الدرايس يف درجـاهتم عـىل مقيـاس األسـلوب 

لدرايس املعريف؛ حيث كان املرتفعون يف الدافع لإلنجاز ا

أكثر قدرة عىل حتمل الغموض من املنخفضني يف الـدافع 

 . لإلنجاز الدرايس

 فحص العالقة إلى) 2015(وهدفت دراسة غريب 

وحتمـل الغمـوض واملخـاطرة لـدى بني التدفق النفيس 

ــة ــة اجلامعي ــسعوديات باملرحل ــات ال ــت . الطالب أجري

طالبـة مـن طالبـات ) 120(الدراسة عـىل عينـة قوامهـا 

نتائج الدراسـة إىل  أشارت. لقصيم يف السعوديةجامعة ا

وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بـني التـدفق 

 حــني فيالنفــيس  وحتمــل الغمــوض لــدى الطالبــات، 

أظهـرت النتــائج وجــود عالقـة ارتباطيــة موجبــة دالــة 

 .إحصائيًا بني التدفق النفيس واملخاطرة لدى الطالبات

إىل ) 2016 (وهــدفت دراســة القطــاوي وعــيل

ــابرة األ ــني املث ــة ب ــة العالق ــشاف طبيع ــاستك ة كاديمي

وحتمــل الغمــوض لــدى عينــة مــن  والــصالبة النفــسية

تكونــت عينــة .  املــرصية والــسعوديةطالبــات اجلامعــة

طالبة بالفرقـة الثالثـة بكليـة الرتبيـة ) 300(الدراسة من 

. بجامعــة الــسويس وبجامعــة األمــرية نــورة بالريــاض

دارســة عــن وجــود عالقــة ارتباطيــة أســفرت نتــائج ال

والصالبة النفـسية وحتمـل  ة بني املثابرة األكاديميةبموج

فـروق بـني كام أظهر نتائج الدراسـة وجـود  .الغموض

ــابرة  ــاس املث ــىل مقي ــات ع ــات الطالب ــطى درج متوس

األكاديمية والصالبة النفسية وحتمل الغمـوض لـصالح 

 .طالبات اجلامعة املرصية
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ــسباعي  ــرت ال ــدفت إىل ) 2016(وأج ــة ه دراس

العالقة بـني العجـز املـتعلم وتقـدير الـذات التعرف إىل 

وحتمل الغموض والطمـوح لـدى عينـة مـن املـراهقني 

 ا طالبً )30 (منالدراسة تكونت عينة .  يف مرصاملكفوفني

ىل إنتـائج الأشـارت و. من املكفـوفني باملرحلـة الثانويـة

 الـذات،  سالب بني العجز املتعلم وتقـديرارتباطوجود 

ووجود عالقة طردية بني العجـز املـتعلم وعـدم حتمـل 

 بـني العجـز املـتعلم عكـسيةالغموض، ووجود عالقـة 

ــوفني ــراهقني املكف ــدى امل ــوح ل ــافة إ. والطم ىل أن إض

 من العجز املتعلم ومستوى املكفوف يتسم بمستوى عالٍ 

 من عدم حتمل الغموض ومستوى منخفض لتقدير عالٍ 

 .الذات والطموح

 اإلطار ذاته هدفت دراسـة عـيل وخـضري وضمن

إىل الكشف عن مستوى حتمل الغمـوض لـدى ) 2017(

طبة املرحلة اإلعدادية، ومدى اخـتالف مـستوى حتمـل 

الغموض تبًعا ملتغريات النوع االجتامعي، والتخـصص، 

) 600(تكونـت عينـة الدراسـة مـن . واملرحلة الدراسية

 حمافظة ديايل طالب وطالبة من طلبة املرحلة اإلعدادية يف

يتمتعـون  الدراسـة أن الطلبـة رت نتـائجهوأظ. العراقية

كام أظهرت النتائج وجـود .  حتمل الغموضىلبالقدرة ع

نــاث يف حتمــل إل بــني الــذكور واا إحــصائيً فــروق دالــة

 إحصائية ، ووجود فروق دالةالغموض ولصالح الذكور

ديب يف حتمـل الغمـوض ألمـي والفـرع البني الفـرع الع

 ا إحـصائيً دالـةتوجد فروق ، كام ميل الفرع العولصالح

بــني املراحــل الدراســية يف حتمــل الغمــوض ولــصالح 

 .الصف السادس

أما بالنسبة ملجـال امليـل إىل املخـاطرة لـدى طلبـة 

إىل ) 2012(اجلامعة فقـد هـدفت دراسـة خلـف وعبـاد 

 ىل مستوى سلوك املخاطرة لـدى طلبـة جامعـةإالتعرف 

مقيـاس  :، مهـا تطبيـق أداتـنيتـمّ  و.تكريت يف العـراق

عـىل عينـة مـن  موقع الضبطمقياس سلوك املخاطرة، و

طلبــة كليــات جامعــة تكريــت ومــن األقــسام العلميــة 

 النتـائج وأظهرت. ة وطالبا طالبً )120 (واإلنسانية بواقع

الدراسـة، نخفاض مستوى سلوك املخاطرة لدى عينـة ا

وعـدم ، الذكور أعىل من اإلناث يف سلوك املخاطرةوأن 

فرق بني األقسام العلمية واألقـسام اإلنـسانية يف وجود 

 .درجة سلوك املخاطرة

 & Hosseini)كـام أجـرى احلـسيني وشـامهندي 

Shahmandi, 2014) دراسة هدفت إىل التعرف إىل تأثري 

اختــاذ املخــاطرة يف التفكــري االبتكــاري لــدى مــوظفي 

 مؤسسة الضامن االجتامعي يف مدينة شهر حمل بختيـاري

موظًفـا تـم ) 150(وتكونت عينة الدراسة مـن . يف إيران

اختيارهم بالطريقة العـشوائية، وتـم اسـتخدام مقيـاس 

االجتــاه نحــو املخــاطرة ومقيــاس التفكــري االبتكــاري، 

وأظهرت النتـائج أن هنـاك تـأثًريا إجيابًيـا لالجتـاه نحـو 

 .املخاطرة يف التفكري االبتكاري



 )هـ1443/م2021(، الرياض )4 (، العدد33، املجلد علوم الرتبويةجملة ال

– 627 – 

 إىل (Oktan, 2015)وهـــدفت دراســـة أوكتـــان 

استكشاف االستخدام املُشكل لألنرتنت كـسلوك مـرض 

) 736(بلغت عينة الدراسـة . بالنفس، وسلوك املخاطرة

ــا وطالبــة مــن طلبــة املــدارس الثانويــة   مــن 328(طالًب

. بمدينـة طرابـزون يف تركيـا)  من الذكور408واإلناث، 

سة وجود عالقة إجيابية دالة إحصائًيا اأظهرت نتائج الدر

نرتنت، كـام وك املخاطرة واالستخدام املُشكل لالبني سل

أظهرت نتائج الدراسة أن سلوك إيذاء الـذات وسـلوك 

ــشكل  ــتخدام املُ ــري باالس ــشكل كب ــآن ب ــاطرة يتنب املخ

 . نرتنتلال

) Ellis & Meneely, 2015(وأجرت إليس ومينييل 

ــد املعوقــات التــي حتــول دون  دراســة هــدفت إىل حتدي

ني والتـي حتـول دون اختـاذهم إبداعات الطلبة اجلـامعي

وتكونت عينة الدراسة . للمخاطرة يف ختطيطهم الدرايس

طالًبـا جامعًيــا يف واليـة فلوريـدا بالواليــات ) 66(مـن 

املتحدة األمريكية يف املستويات الدراسية املختلفة، وتـم 

استخدام مقيـاس يـشمل أبعـاد الشخـصية االبتكاريـة 

لشخصية، وأظهرت املخاطرة، وقائمة العوامل اخلمسة ل

النتــائج أن هنــاك تــأثًريا ســلبًيا للمخــاطرة يف ابتكاريــة 

 .الطلبة

 دراسة هـدفت )2016(وأجرى عامر والقطراوي 

إىل التحقق من الصدق العـاميل لالجتـاه نحـو املخـاطرة 

وعالقته بـالتفكري االبتكـاري لـدى طـالب اجلامعـات 

 وتم استخدام املنهج االرتباطي، حيـث تـم. الفلسطينية

تطبيق مقياس االجتاه نحـو املخـاطرة واختبـار تـورانس 

طالب وطالبة ) 600(للتفكري االبتكاري عىل عينة بلغت 

وأظهـرت النتـائج . من طـالب اجلامعـات الفلـسطينية

وجود تـاثري سـلبي لالجتـاه نحـو املخـاطرة يف التفكـري 

ــدة  ــة جي ــسن مطابق ــؤرشات ح ــود م ــداعي، ووج اإلب

 .ةألنموذج بيانات أفراد العين

إىل الكشف عن ) 2017(كام هدفت دراسة خليوي 

ــسلوك  ــوء ب ــوعي املــوقفي يف التنب ــسبي لل اإلســهام الن

املخاطرة األكاديمية واختـاذ القـرار واألسـلوب املعـريف 

تكونت عينـة . لدى الطلبة املعلمني) املرونة/ التصلب(

طالب وطالبة من طلبة كليات الرتبية ) 300(الدراسة من 

ظهـرت أ وقـد. معة شقراء يف الـسعوديةاخلرجيني يف جا

 بني الوعي املوقفي ة عكسيةالنتائج وجود عالقة ارتباطي

 ةوجـود عالقـة ارتباطيـ، ووسلوك املخاطرة األكاديمية

وجود عالقـة ، و بني الوعي املوقفي واختاذ القرارةموجب

 بني الوعي املوقفي واألسـلوب املعـريف ة موجبةارتباطي

وجود فروق ، و املعلمنيةالطلبلدى ) املرونة/ التصلب(

 والطلبة ،بني الطلبة املعلمني ذوي األسلوب املعريف املرن

املعلمــني ذوي األســلوب املعــريف املتــصلب يف الــوعي 

وجـود ، ولصالح ذوي األسلوب املعريف املـرن، املوقفي

 املعلمـني ذوي األسـلوب ةفروق بني متوسطات الطلبـ

ي األسـلوب املعـريف  املعلمـني ذوةوالطلب، املعريف املرن
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 لـصالح ذوي ،املتصلب يف سلوك املخـاطرة األكاديميـة

 ةوجود فـروق بـني الطلبـو ،األسلوب املعريف املتصلب

 املعلمـني ة والطلب،املعلمني ذوي األسلوب املعريف املرن

 ،ذوي األسلوب املعريف املتصلب يف مستوى اختاذ القرار

 .لصالح ذوي األسلوب املعريف املرن

 األمن ل البعض اآلخر من الباحثني دراسةكام حاو

 ,Schrader) لدى الطلبة من مثل دراسة رشيدرالفكري 

 بـني تـصور ، تناولت وجود عالقـة حمتملـةالتي (2014

طالب اجلامعات لألمـن الفكـري ومـواقفهم املعرفيـة، 

 مـن  وطالبـةطالًبـا) 44(وقد تكونت عينة الدراسة مـن 

) 99(ق األوسـط، و اجلامعـات املختلطـة يف الـرشةبلط

) 60( من كلية الغـرب األوسـط للنـساء، ووطالبةطالًبا 

 يف الواليات املتحدة  ليجآي ڤي من جامعة وطالبةطالًبا 

، وقد توصـلت نتـائج الدراسـة إىل أن األمـن األمريكية

 بالراحة الطلبة ومريح يشعر فيه ،الفكري هو جو مفتوح

ون خوف  د، وآرائهم، ومشاعرهم،ليعربوا عن أفكارهم

 والـزمالء، حيـث أعضاء هيئة التدريسمن االنتقام من 

 أن السلوكيات التي تسعى للتقارب من قبـل الطلبةذكر 

 هامة يف تعريفها لألمـن الفكـري، أعضاء هيئة التدريس

ــاه  ــان جت ــة بــشعورهم باألم ــاد الطلب ــة وأف أعــضاء هيئ

 ،الــذين يــسمعون هلــمو التــدريس الــذين يدرســوهنم،

 . وهيتمون هبم،ًهاويعريوهنم انتبا

دراسة هدفت إىل الكشف ) 2016(وأجرت مبارك 

   مستوى األمـن الفكـري لـدى العـاملني يف جامعـة عن

وعالقتـــه بـــالتطوير التنظيمـــي، يف األردن آل البيـــت 

نت عينة الدراسة من  عـضو هيئـة تـدريس )372 (وتكوَّ

وأظهــرت نتــائج الدراســة أن مــستوى األمــن . وإداري

ني يف جامعة آل البيت جـاء بدرجـة الفكري لدى العامل

الـسيايس، (مرتفعة، وجـاءت املجـاالت مرتبـة تنازلًيـا 

) الرتبــوي، الــديني، االقتــصادي، االجتامعــي، املفهــوم

كـام أظهـرت نتــائج . ومجيعهـا جـاءت بدرجـة مرتفعـة

  الدراسة أن التطوير التنظيمي لـدى العـاملني يف جامعـة 

لنتائج وجـود آل البيت جاء بدرجة متوسطة، وأظهرت ا

ا بني جمـاالت األمـن  دالة إحصائيً موجبةعالقة ارتباطية 

الفكري والتطوير التنظيمي لدى أعضاء اهليئة التدريسية 

 . واإلداريني يف جامعة آل البيت

) 2016 (حممـدوحـسني وعبـد الرسـول وأجـرى 

 تعزيــز  يفىل دور اجلامعــةإالتعــرف دراســة هــدفت إىل 

  عينـةتكونـت.  العوملـة ضوء حتديات الفكري يفاألمن

كليات جامعة طالًبا وطالبًة من طلبة  )550 ( منالدراسة

دور عـضو أظهرت النتـائج أن و. بمرص يجنوب الواد

املـستوى ب مل يكن ي تعزيز األمن الفكرهيئة التدريس يف

 تقوم ي الدور الذهناك ضعف يفالطلبة، واملطلوب نحو 

، ياألمـن الفكـر تعزيز به املناهج واملقررات اجلامعية يف

 تقوم به األنشطة اجلامعيـة ي الدور الذهناك ضعف يفو

 الطلبـةهناك شبه إمجـاع مـن ، وي تعزيز األمن الفكريف
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 وفيام يتعلق ، خدمة املجتمع عامةعىل قلة دور اجلامعة يف

 . املجتمع خاصةباألمن العام يف

الكشف إىل ) 2018( سكر وموسى دفت دراسةوه

لفكري بمجاالته املختلفة لدى  مستوى توفر األمن اعن

) 432(، تكونت عينـة الدراسـة مـن طلبة جامعات غزة

أن درجـة تـوفر وأظهرت نتائج الدراسـة  .طالًبا وطالبة

األمن الفكري بشكل عام متوسطة، وتبني عـدم وجـود 

عـزى  األمـن الفكـري تُ مـستوىا يف فروق دالة إحصائيً 

فروًقـا ذات  تبـني أن هنـاك كام،  واالنتامء اجلنسيملتغري

عـزى ملتغـري  األمن الفكـري تُ مستوىداللة إحصائية يف 

 .اجلامعة

استعراًضــا لعــدد مــن الدراســات كــان مــا ســبق 

امليل ، وحتمل الغموضالسابقة التي تناولت موضوعات 

، سـعًيا إىل إثـراء اإلطــار األمـن الفكــري، وللمخـاطرة

النظري هلذه الدراسة واالسـتفادة منهـا يف بنـاء أدواهتـا 

لالزمـــة جلمـــع البيانـــات والتعـــرف إىل األســـاليب ا

اإلحصائية، وتفسري النتائج التي أسفرت عنها؛ وهو ما مل 

تتناوله الدراسات السابقة حسب حدود اطالع الباحثني 

ومعرفتهام، ولعل هذا أهم ما يميز الدراسة احلاليـة عـن 

 .الدراسات السابقة

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

 خمتلفـة يف اجلانـب األمنـي يف يشهد العامل حتديات

التـي سلبية الـفكـار كافة املجتمعات، نتيجـة انتـشار األ

ت التطرف الفكري والـديني، وانتـرشعملت عىل تنمية 

 وخصوًصا يف منطقة تنظيامت إرهابية ومجاعات تكفريية

انفتاح ثقايف نتيجـة للتطـور رافق ذلك ، الرشق األوسط

الرسيع السـتخدام الكبري يف وسائل االتصال واالنتشار 

 ثقافات متعددة تتنـاىف ترسبت ، وبالتايل.نرتنتشبكة اإل

 الدولة واملجتمع األردين، وتقاليد ودين مع قيم وعادات

مما حدا بمؤسسات الدولة املختلفـة إىل االهـتامم الكبـري 

بموضوع األمن الفكري للشباب، حلاميتهم مـن التغـول 

 . اإلرهابالفكري، واألفكار اهلّدامة، والتطرف، و

وقد قامت العديد من الدراسات بتقـيص العالقـة 

ة بمتغريات  حتمل الغموض وامليل للمخاطربني أسلويب

؛ 2015؛ وغريـب، 2013، القحطـاين(خمتلفة كدراسات 

، ولكــون هــذه )2017 ؛ وخليــوي،2016، القطــراويو

 وثيقةهلا صلة املتغريات التي ختتلف من شخص إىل آخر 

، فقد تبلورت لدى الباحَثِني ألفرادباألمن الفكري عند ا

لتحمل الغموض وامليـل  الرغبة يف تقيص القدرة التنبؤية

لدى طلبة جامعـة الريمـوك،  باألمن الفكري ةللمخاطر

القـدرة من هنـا تـربز مـشكلة الدراسـة يف التعـرف إىل 

التنبؤيــة لتحمــل الغمــوض وامليــل للمخــاطرة بــاألمن 

مـن خـالل ذلـك  والفكري لدى طلبة جامعة الريموك،

 :  األسئلة اآلتيةناإلجابة ع

ما مستوى حتمل الغموض لدى :  األولالسؤال -

 طلبة جامعة الريموك من وجهة نظرهم؟
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ما مستوى امليل للمخاطرة لـدى :  الثاينالسؤال -

 طلبة جامعة الريموك من وجهة نظرهم؟

ما مستوى األمن الفكري لـدى : السؤال الثالث -

 من وجهة نظرهم؟طلبة جامعة الريموك 

ــسؤال - ــعال ــل :  الراب ــة لتحم ــدرة التنبؤي ــا الق م

 باألمن الفكري لـدى طلبـة ةالغموض وامليل للمخاطر

 جامعة الريموك؟

  :أمهية الدراسة

 ، املجتمـعيـاتأولو  مـن أوىلالـشباب يـة محاعدتُ 

 ية اهلادف من املؤسسات الدينية واالجتامعيهوتتطلب التوج

 يف ري بدور كبتسهم جتمع، والتي يف املوالرتبوية والثقافية

، من األفكار اهلّدامـة، ضهيا املجتمع والذود عن حيةوقا

األمن الفكـري تبنـى عليـه والتطرف، واإلرهاب، كام أن 

ــة،مــستويات األمــن األخــرى ــة، االجتامعي  ، واألخالقي

 وغريها، وهو الوسـيلة لعـالج ، واالقتصادية،والسياسية

 وتفـشيها ، السلبية يف املجتمع واألخالقية،املظاهر الثقافية

 ،نتيجة إلغفال دور التوعيـة بأمهيـة احلفـاظ عـىل الـنشء

 .وحتصينه من كل فكر حياول هدم عقيدته وقيمه األصيلة

 : األمهية النظرية:أوًال 

تنبــع أمهيــة الدراســة مــن أمهيــة موضــوع األمــن 

الفكري، الذي ُيعد حاجة ملحة ألنه أساس أمن األفراد 

يــث إن املجتمعــات متــر بالعديــد مــن واملجتمعــات، ح

األخطار والتحديات املنبثقة من العوملة واالنفتاح الثقايف 

ــصال،  ــائل االت ــا ووس ــل يف التكنولوجي ــور اهلائ والتط

وانتشار التنظيامت املتطرفة، ممـا عـرض تفكـري الـشباب 

إلثارة مبارشة يف غايـة اخلطـورة، خـصوًصا يف املرحلـة 

ة األخطر يف التعامل مـع هـذه اجلامعية، التي تعد املرحل

 .األخطار والتحديات

 الدراســة احلاليــة أمهيتهــا مــن أمهيــة تــستمدّ كــام 

ي حتمل الغمـوض وامليـل للمخـاطرة كـسامت موضوع

شخصية تتفاوت وختتلف بـني األفـراد، وتكمـن أمهيـة 

الدراسة، أيًضا، يف التعرف إىل مستويات حتمل الغموض 

 الريمـوك، والقـدرة وامليل للمخاطرة لدى طلبة جامعـة

كـام  .التنبؤية هلاتني السمتني عىل األمن الفكـري لـدهيم

 قلة البحوث والدراسات التـي عنكشفت هذه الدراسة 

ــل  ــوض واملي ــل الغم ــة لتحم ــدرة التنبؤي ــت الق تناول

الـشباب بـشكل عـام، للمخاطرة باألمن الفكري لـدى 

 ِني إىل، ممـا دفـع البـاحثَ وطلبة اجلامعات بشكل خـاص

ــر رضورة ــه نظ ــراد  توجي ــسات األف ــع واملؤس واملجتم

السامت وأثرها عىل األمن احلكومية وغري احلكومية هلذه 

 . الفكري للطلبة

 : األمهية التطبيقية:ثانًيا

تــوفر الدراســة احلاليــة إطــاًرا نظرًيــا للدراســات 

األخرى ذات الصلة هبذا املجال، كام حتاول توفري أدوات 

 ومستوى امليـل لغموضمستوى حتمل اللباحثني لقياس 

، امعـةاجل لدى طلبة للمخاطرة ومستوى األمن الفكري
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وتنبثق أمهية الدراسة مـن خـالل مـا تقدمـه مـن نتـائج 

ــايل  وتوصــيات للقــائمني عــىل مؤســسات التعلــيم الع

املختلفة من أجل وضع برامج إرشادّية للطلبة يف جماالت 

حتمل الغموض وامليل للمخاطرة واألمن الفكـري، كـام 

ن نتائج الدراسة احلاليـة قـد يكـون هلـا دور يف تزويـد أ

أوليــاء األمــور وأعــضاء هيئــة التــدريس يف اجلامعــات 

بتفسريات لسلوكيات الطلبة يف جمـال حتمـل الغمـوض 

وامليل للمخاطرة، وطريقة تعاملهم مع املواقف املختلفة، 

ــسامت،  ــذه ال ــستويات ه ــن م ــشف ع ــالل الك ــن خ م

توجه هذه الدراسة كام . موعالقتها باألمن الفكري لدهي

 املزيد مـن الدراسـات حـول إجراءالباحثني إىل رضورة 

 .هذه املتغريات عىل فئات أخرى

 :الدراسة مصطلحات

هو القدرة عىل مواجهة املواقف « :حتمل الغموض

، إفرخــاس( »املتناقــضة أو املعقــدة بــدون تــوتر شــديد

ــه  ).27، 2011 ــا بأن ــرف إجرائًي ــلوب ويع ــب أس الطال

 املميز لالنـسجام والتـوازن مـع املواقـف التـي معياجلا

، واملتمثل بالدرجـة التـي حيـصل ُتدرك عىل أهنا غامضة

 املـستخدم يف حتمل الغموضعليها الطالب عىل مقياس 

 .الدراسة

ميـل الفـرد واسـتعداده للقيـام «:  امليل للمخاطرة

ــرة دون  ــة خط ــأعامل ذات طبيع ــغط ب ــا ودون ض برض

 ).116، 2016امر والقطـراوي، ع (»التحقق من نتائجها

ــ ويعــرف ــل الطالــب اجلــامعي الختــاذ  بأنــهاإجرائًي  مي

 ،مشكوك فيهـا ذات خطورة من بني عدة بدائل خيارات

واملتمثل بالدرجة التي حيصل عليها الطالب عىل مقياس 

 .امليل للمخاطرة املستخدم يف الدراسة

هو النشاط والتدابري املشرتكة بني « :األمن الفكري

ب األفـراد واجلامعـات شـوائب يـولة واملجتمع لتجنالد

عقدية، أو فكريـة، أو نفـسية، تكـون سـبًبا يف انحـراف 

السلوك، واألفكار، واألخالق عن جـادة الـصواب، أو 

ــبًبا  ــوعس ــكللوق ــي،  (» يف املهال  ).178 ،2009اجلحن

، مـن أي طلبـة اجلامعـةمحاية عقول ويعرف إجرائًيا بأنه 

، ومعتقدات خاطئة تقـوم عـىل انحرافات وأفكار سلبية

ــديني،  ــال ال ــالمته يف املج ــع، وس ــن املجتم ــد أم هتدي

 وتـم قياسـه مـن .واالجتامعي، واألخالقـي، والقيمـي

التي حيصل عليها الطالـب عـىل مقيـاس خالل الدرجة 

 .األمن الفكري املستخدم يف الدراسة

 : وحمدداهتاالدراسةود حد

 اقتـرصت عينـة الدراسـة عـىل: حدود بـرشية -1

 . طلبة البكالوريوس يف جامعة الريموك

أجريت هذه الدراسة يف الفصل : حدود زمانية -2

 .2017/2018الدرايس األول من العام الدرايس 

جامعـة  عـىل الدراسة اقترصت: حدود مكانية -3

  .الريموك

  الدراسـة،بـأدوات نتائج هذه الدراسة كام حتددت
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فـراد عينـة  ومدى مناسبتها ألودالالت صدقها وثباهتا،

مدى اسـتجابة أفـراد الدراسـة عـىل أدواهتـا و، الدراسة

 . بصدق وأمانة

 :الطريقة واإلجراءات

 :منهج الدراسة

 املنهج االرتبـاطي الوصـفي التنبـؤي تم استخدام

  ملناســبته لطبيعــة هــذه الدراســة، هبــدف التعــرف عــىل 

ــة  ــستقلة املتنبئ ــريات امل ــأثري املتغ ــوض، (ت ــل الغم   حتم

 أاملتنب) املتغري التابع(يف األمن الفكري ) اطرةوامليل للمخ

 .به

 : وعينتهاجمتمع الدراسة

ن  البكالوريوسمجيع طلبة  من الدراسة جمتمع تكوَّ

يف جامعة الريموك خـالل الفـصل الـدرايس األول مـن 

ـــدرايس  ـــددهم )2017/2018(العـــام ال ـــالغ ع ، والب

ــرة ) 38.474( ــصائيات دائ ــسب إح ــة، ح ــا وطالب طالًب

 متيرسة عينة ترياخت وقد. والتسجيل يف اجلامعةالقبول 

ــة مــن   طالــب)507 (مــن تكونــت البكــالوريوس طلب

. من جمتمـع الدراسـة%) 1.3(يشكلون ما نسبته ، وطالبة

يبني توزيع أفراد العينـة حـسب متغـريات ) 1(وجدول 

 . الدراسة

 

 . متغرياهتاتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب: )1(جدول 

 %النسبة املئوية العدد ويات املست املتغريات

 35.1  178 ذكر
 اجلنس

 64.9 329 أنثى

 44.6 226 سنة أوىل

 18.7 95 سنة ثانية

 22.3 113 سنة ثالثة
 املستوى الدرايس

 14.4 73 سنة رابعة

 %100.00 507 املجموع

 

 :الدراسةأدوات 

للتعـــرف إىل : مقيــاس حتمـــل الغمـــوض -أوًال 

 تــم ة جامعــة الريمــوك،مــستوى الغمــوض لــدى طلبــ

ــد مــاكلني  مقيــاس اســتخدام ) David Maclain(ديفي

ن هـذا املقيـاس مـن  ) 22(لتحمل الغموض، وقد تكـوَّ

بني فقرة، ومتت ترمجته إىل اللغة العربية وتطويره من قبل 

 عرضـه تـم للتحقق من صـدق املقيـاسو .)1995(بكر 

ــ ــة ىلع ـــددهم  جمموع ــني وع ــن ذوي ) 10(حمكم م

، وبعد األخذ بآراء املحكمني استقر ربةاالختصاص واخل

 عـىل الريمـوك جامعة طلبة  لدىمقياس حتمل الغموض
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 وللتحقق من صدق البناء، حسبت معامالت .فقرة) 20(

ارتباط بريسون بني الفقرات واملقياس ككل، وتراوحت 

وقـد جتـاوزت  ،)0.86-0.37(بـني معامالت االرتبـاط 

ا عنــد ة إحــصائيً وهــي مجيًعــا قــيم دالــ، )0.25(مجيعهــا 

وتعترب مؤرشات جيدة للحكـم عـىل ) α≥0.05(مستوى 

 . )2010عودة، (صدق مقياس حتمل الغموض 

 معامالت استخرجتقياس املللتحقق من ثبات و

تطبيقها تم ، حيث التطبيقعادة إ والتطبيقطريقة بالثبات 

 م وعـددهمن خارج عينة الدراسـةعىل عينة استطالعية 

  مرتني وبفاصل زمنياوذلك بتطبيقه  طالًبا وطالبًة،)50(

 ، وقـد بني التطبيق األول والتطبيق الثـاينقدره أسبوعان

، التطبيقـنينتـائج  معامالت ارتباط بريسون بني تحسب

 كام تـم ).0.73( بلغت قيمة معامل االرتباط الكيل حيث

ــرات  ــني الفق ــداخيل ب ــساق ال ــل االت ــتخراج معام اس

 معامل قيمة بلغتث باستخدام طريقة كرونباخ ألفا، حي

، وهي قيم مقبولة إلجراء مثل هذه )0.77 (الكيلالثبات 

 . الدراسة

 لقيـاس مـستوى :مقياس امليـل للمخـاطرة -ثانًيا

  اسـتخدم مقيـاسامليل للمخاطرة لـدى طلبـة اجلامعـة

وللتحقـق مـن . فقـرة) 41(املكون مـن ) 2013(مطالقة 

 عـىل جمموعـة عرضه صدق مقياس امليل للمخاطرة تم

، واخلربة االختصاص ذوي من) 10(وعـددهم حمكمني 

ــتقر  ــني اس ــآراء املحكم ــذ ب ــد األخ ــاس وبع ــل مقي املي

 .فقـرة) 40( عـىل الريمـوك جامعة طلبة لدى للمخاطرة

 ارتبـاط ت معـامالحـسبتوللتحقق من صدق البنـاء، 

تراوحـت وقـد بريسون بني الفقرات واملقيـاس ككـل، 

وقـد جتـاوزت  ،)0.83-0.31(بـني معامالت االرتبـاط 

ا عنــد  وهــي مجيًعــا قــيم دالــة إحــصائيً ،)0.25(مجيعهــا 

وتعترب مؤرشات جيدة للحكـم عـىل ) α≥0.05(مستوى 

 .)2010عودة، (صدق مقياس امليل للمخاطرة 

تـم للتحقق من ثبات مقياس امليـل للمخـاطرة، و

األوىل طريقـة ، بطـريقتني، حساب معامالت الثبات لـه

تطبيقـه عـىل عينـة تـم يـث ، حالتطبيـقعادة إ والتطبيق

وذلك بتطبيقـه   طالًبا وطالبة،)50 (موعددهاستطالعية 

 بني التطبيـق األول  قدره أسبوعانمرتني وبفاصل زمني

وتم حساب معامالت ارتباط بريسـون . والتطبيق الثاين

 بلغت قيمة معامـل االرتبـاط حيث، التطبيقنينتائج بني 

تساق الداخيل  كام تم استخراج معامل اال).0.72(الكيل 

بني الفقـرات باسـتخدام طريقـة كرونبـاخ ألفـا، حيـث 

، وهـي قـيم )0.81 (الكـيلالثبـات  معامـل قيمـة بلغت

 . مقبولة إلجراء مثل هذه الدراسة

 مـستوىللتعرف إىل : األمن الفكريمقياس  -ثالثاَ 

اسـتخدم ، األمن الفكري لـدى طلبـة جامعـة الريمـوك

) 22(كــون مــن امل) 2017(الكــشكي والعتيبــي مقيـاس 

  وللتحقق من صدق مقيـاس األمـن الفكـري تـم.فقرة

 ذوي مـن) 10(وعــددهم حمكمني  جمموعة عىل عرضه
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 العديد مـن املحكمون أبدى ، وقدواخلربة االختصاص

الفقـرات وحـذف  بعـض تعـديل تم حيث املالحظات

% 90أمجـع عليهـا فقرات معينة، وإضافة فقرات أخرى، 

 حـسبتصـدق البنـاء، وللتحقـق مـن  .من املحكمـني

معامالت االرتباط بني الدرجة عىل كـل فقـرة بالدرجـة 

قد تراوحت و، إليهمي تي تنذ الواملجالالكلية للمقياس 

قيم معامالت االرتباط بني فقرات املقياس مـع الدرجـة 

 ومعامــل ارتبــاط الفقــرات ،)0.82-31.0(الكليــة بــني 

 ،)0.25(وقد جتـاوزت مجيعهـا ) 0.87-0.38(هتا بمجاال

) α≥0.05(ا عنـد مـستوى وهي مجيًعا قيم دالة إحـصائيً 

وتعترب مؤرشات جيدة للحكم عىل صدق مقياس األمن 

 .)2010عودة، ( الفكري

تـم  ،للتحقق من ثبات مقيـاس األمـن الفكـريو

األوىل طريقـة ، بطـريقتني، حساب معامالت الثبات لـه

تطبيقـه عـىل عينـة تـم ، حيـث التطبيـقعادة إ والتطبيق

وذلك بتطبيقـه   طالًبا وطالبة،)50 (م وعددهعيةاستطال

 مرتني وبفاصل زمني بني التطبيق األول والتطبيق الثـاين

معـامالت ارتبـاط ، وقد تراوحت قـيم وقدره أسبوعان

، وبلغــت للدرجــة الكليــة )0.87-0.73( بــني بريســون

ــداخيل .)0.83( ــساق ال ــيم االت ــساب ق ــم ح ــذلك ت  ك

ته باستخدام معامل للمقياس ككل ولكل جمال من جماال

، وعـىل )0.90-0.76( تراوحـت بـني وقدكرونباخ ألفا، 

ا عنــد ، ومجيعهــا دالــة إحــصائيً )0.96(الدرجــة الكليــة 

 ثبــاتوهــذا مــؤرش عــىل ). a≤0.05(مــستوى الداللــة 

 .املقياس

 :سييقاتصحيح امل

ذي التدريج ) Likert(تم استخدام مقياس ليكرت 

تم تقدير درجـات واخلاميس الستجابات عينة الدارسة، 

ن إو سـلبيتها، أي أس وفًقا لدرجة إجيابيـة الفقـرة ييقاامل

ــارات  ــى العب ــة ُتعط ــرات اإلجيابي ــًدا(الفق ــع ج ، مرتف

ــع ــط، ومرتف ــنخفض، ومتوس ــًدا، وم ــنخفض ج ) وم

أمـا الفقــرات . عـىل التــوايل) 1، 2، 3، 4، 5(الـدرجات 

مرتفع (السلبية فينعكس التدريج بحيث ُتعطى العبارات 

) ومنخفض جـًدا، ومنخفض، ومتوسط، ومرتفع، جًدا

 .عىل التوايل) 5، 4 ،3، 2، 1(الدرجات 

ثالثــة وقــد تــم اســتخدام تــدريج إحــصائي ذي 

 لتوزيــع )مرتفـع، متوسـط، مـنخفض(مـستويات هـي 

  :املتوسطات احلسابية، حسب املعادلة اآلتية

 عدد الفئات/ طول الفرتة = طول الفئة

 = )5-1/(3 

 = 1.33 

 :ك أصبح توزيع الفئات عىل النحو اآليت لذل

 .مستوى منخفض) 2.33أقل من  -1: (أوًال 

 .مستوى متوسط) 3.67أقل من  - 2.33: (ثانًيا

 .مرتفعمستوى ) 5 - 3.67: (ثالًثا
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 :متغريات الدراسة

بام أن هدف الدراسة يكمن يف التعـرف إىل القـدرة 

ن  لتحمل الغمـوض وامليـل للمخـاطرة يف األمـالتنبؤية

جامعة الريمـوك، فقـد تـم تـصنيف الفكري لدى طلبة 

 :متغريات الدراسة عىل النحو اآليت

حتمـل الغمـوض، ، )املُتنَبئ( املستقلة املتغريات -أ

 .وامليل للمخاطرة

 املستقلة ثانوية األثر، وهي اجلـنس املتغريات -ب

 ).ذكر، وأنثى: (وله فئتان

 .كري، األمن الف)املتنبأ به(املتغري التابع  -ج

  :الدراسة إجراءات

 :التالية اإلجراءات وفق الدراسة متت

 . الدراسة وأسئلتها ومتغرياهتامشكلةحتديد  -

 وليـــةاأل بـــصورهتا الدراســـة أدوات إخـــراج -

 . عىل املحكمنيهاعرضو

 .  الدراسة وثباهتاأدواتالتأكد من صدق  -

 .النهائية بصورهتا الدراسة أدوات إخراج -

 .وعينتها دراسةال جمتمع حتديد -

 جامعـة قبـل مـن رسـمي خطاب عىل احلصول -

 .الباحث مهمة لتسهيل الريموك

 عينـة أفـراد مجيـع عـىلالدراسـة  أدوات توزيع -

 .الدراسة

 ، تـشمل أدوات الدراسـةاستبانة) 600 (توزيع -

 وعنـد استبانة،) 532( اسرتداد وتم أسابيع، ثالثة خالل

 البيانـات مكتملـة غري استبانة) 25( هناك كان مراجعتها

 للتحليالتاستبانة ) 507 (خضعت لذلك ،تم استبعادها

 .اإلحصائية

 ختــزين تــم الدراســة تطبيــق مــن االنتهــاء بعــد -

 .اآليل احلاسب عىل البيانات

ــات - ــت البيان ــة عوجل ــصائية معاجل ــبة إح  مناس

 عـىل للحصول احلاسوب يف) SPSS (برنامج باستخدام

 .النتائج

 عـرض خـالل مـن الدراسة ةأسئل عىل اإلجابة -

 ،النظـري اإلطـار ضـوء يف ومناقشتها ،وحتليلها النتائج

 .السابقة والدراسات

  :ة اإلحصائياملعاجلة

لإلجابة عن األسـئلة األول والثـاين والثالـث تـم 

ــسابية ــطات احل ــاد املتوس ــة ،إجي ــات املعياري  واالنحراف

لتقديرات إجابات أفراد جمموعة الدراسة عىل كـل فقـرة 

الرابع  ولإلجابة عن السؤال. فقرات أدوات الدراسةمن 

إجياد املتوسطات احلـسابية واالنحرافـات املعياريـة، تم 

واســتخدام معامــل االرتبــاط اخلطــي البينــي، وحتليــل 

 وأوزان ،)Stepwise(بطريقـة االنحدار اخلطي املتعـدد 

 .االنحدار الالمعيارية واملعيارية

 :نتائج الدراسة

مـا مـستوى : األولالـسؤال ملتعلقة بالنتائج ا: أوًال 
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حتمل الغموض لدى طلبة جامعـة الريمـوك مـن وجهـة 

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج األوساط  نظرهم؟

احلسابية واالنحرافات املعياريـة إلجابـات أفـراد عينـة 

، حتمـل الغمـوضالدراسة عن مجيـع عبـارات مقيـاس 

 .يوضح ذلك) 2(اجلدول 

 

  

  ا حسب املتوسط احلسايبمرتبة تنازليً   احلسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجيع عبارات مقياس حتمل الغموضاألوساط): 2(جدول 

 العبارة الرقم الرتبة
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 املستوى

 مرتفع 1.11 3.82 أجتنب حل املشكالت التي يوجد هلا أكثر من حل 4 1

 متوسط 1.17 3.63 حاول جتنب املواقف الغامضةأُ  5 2

 متوسط 1.21 3.50 أُفضل املواقف املألوفة عىل اجلديدة 7 3

 متوسط 1.17 3.45 قدريت ضعيفة عىل الترصف يف املواقف غري املتوقعة 2 4

 متوسط 1.28 3.40 ال أشعر بالتهديد جتاه املشكالت التي يمكن النظر إليها من أكثر من زاوية 8 5

 متوسط 1.29 3.39 أجتنب املواقف املعقدة التي يصعب عّيل فهمها 9 6

 متوسط 1.08 3.38 أستمر يف حماولة حل املشكالت املعقدة التي يبتعد عنها اآلخر 17 7

 متوسط 1.45 3.15 أحتمل املواقف الغامضة 10 8

 طمتوس 1.32 3.14 املواقف اجلديدة ال هتددين أكثر من املألوفة 3 9

 متوسط 1.25 3.11 أستطيع التعامل بفاعلية مع املواقف التي يصعب التنبؤ هبا 6 10

 متوسط 1.12 3.08 أجد نفيس أحاول البحث عام هو جديد أكثر من أن أحافظ عىل الثبات يف حيايت 12 11

 متوسط 1.27 3.05 قدريت ضعيفة عىل حتمل املواقف الغامضة 1 12

 متوسط 1.10 2.98 دة عىل املواقف املألوفةأفضل املواقف اجلدي 13 13

 متوسط 1.13 2.92 من الصعب أن أختار عندما تكون النتيجة غري مضمونة 18 14

 متوسط 1.19 2.70 أستمتع بمعاجلة املشكالت التي هلا أكثر من حل 11 15

 متوسط 1.31 2.57 أستمتع باملواقف املفاجئة 19 16

 متوسط 1.24 2.56 أكره املواقف الغامضة 14 17

 متوسط 1.24 2.55 ال أجد صعوبة يف التكيف مع احلوادث املفاجئة 16 18

 متوسط 1.25 2.48 أفضل املوقف الغامضة 20 19

 متوسط 1.31  2.34 أجد متعة يف حماولة فهم املشكالت املعقدة 15 20

 متوسط 0.59 3.06 مقياس حتمل الغموض ككل

 

ــدول  ــن اجل ــر م ــا) 2(يظه ــسابية أن األوس ط احل

إلجابات أفراد العينة عن عبارات املقياس تراوحـت مـا 

) 4(جاءت باملرتبة األوىل العبارة رقم ) 3.82-2.34(بني 

، »نب حل املشكالت التي يوجد هلا أكثـر مـن حـلجتأ«
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، وجاء باملرتبة األخرية العبـارة )3.82(بمتوسط حسايب 

، »قدةأجد متعة يف حماولة فهم املشكالت املع«) 15(رقم 

ــسايب  ــط ح ــسايب )2.34(بمتوس ــط احل ــام أن املتوس ، ك

حتمـل إلجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات مقياس 

بمستوى متوسط، مما سبق يتبني ) 3.06 (الغموض ككل

 حتمل الغموض لدى طلبة جامعـة الريمـوك أن مستوى

 .  جاء متوسًطامن وجهة نظرهم

 مـا مـستوى :الثـاينالـسؤال النتائج املتعلقة ب: ثانًيا

امليل للمخاطرة لدى طلبـة جامعـة الريمـوك مـن وجهـة 

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج األوساط  نظرهم؟

احلسابية واالنحرافات املعياريـة إلجابـات أفـراد عينـة 

الدراسة عن مجيـع عبـارات مقيـاس امليـل للمخـاطرة، 

 .يوضح ذلك) 3(اجلدول 

 

  

  .ا حسب املتوسط احلسايبمرتبة تنازليً  رافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجيع عبارات مقياس امليل للمخاطرةاألوساط احلسابية واالنح): 3(جدول 

 العبارة الرقم ةبالرت
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 املستوى

 مرتفع 0.50 4.56 أستمر بقيادة سياريت رغم إحسايس بالغضب والتوتر 37 1

 مرتفع 0.94 4.29  لوحدي ليًال حتى لو كانت املنطقة غري آمنةأميش 33 2

 مرتفع 1.15 4.27 لدي استعداد ملساعدة األشخاص يف املناطق املوبوءة باملرض جتنبًا النتقال العدوى 39 3

 مرتفع 1.02 4.21 أناقش األشخاص اآلخرين عند اختالف اآلراء 6 4

 مرتفع 0.97 4.19 أحتمل الفشل يف التحصيل الدرايس 5 5

 مرتفع 1.00 4.16 أحافظ عىل صحتي العامة 34 6

 مرتفع 0.99 4.10 ة للتعامل مع املواقف الطارئةألدي اجلر 16 7

 مرتفع 0.98 4.06 جتاهل األمل ألطول وقت ممكن قبل استشارة الطبيبأ 31 8

 مرتفع 0.96 4.00 أمتسك بحقوقي مهام كانت النتائج 17 9

 مرتفع 1.02 4.00 اعد اآلخرين بمبلغ من املال يعادل دخًال شهرًيا واحًدايمكن أن أس 26 9

 مرتفع 1.05 3.99 أفضل العمل يف مرشوعي اخلاص بدًال من العمل يف مؤسسة كبرية 21 11

 مرتفع 1.00 3.95 اتذيتأختلف علنًا مع زمالئي أو أس 7 12

 مرتفع 1.24 3.94 إلنجازهإذا ُكلفت بعمل شاق فإنني أقلل من ساعات النوم  38 15

 مرتفع 1.02 3.93 أميل للمجازفة واملغامرة مها كان شكلها 13 13

 مرتفع 1.06 3.92 أميل لرشاء أسهم يف رشكة كربى 29 14

 مرتفع 1.04 3.89 أوافق عىل ما يقال وأجتنب املعارضة 12 16

 مرتفع 1.27 3.82 أتناول الطعام بعد انتهاء صالحيته إذا بقي يف حالة جيدة 32 17

 مرتفع 1.07 3.76 أفضل ادخار املال بدًال من استثامره جتنبًا للخسارة 28 18

 مرتفع 1.05 3.74 أرغب بمحاولة القفز باملظلة 10 19
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  .)3(جدول / تابع

 العبارة الرقم ةبالرت
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 املستوى

 مرتفع 1.08 3.73 أميل إىل التخييم بالربية 11 20

 مرتفع 1.32 3.68 أختلف مع معظم الشخصيات التي تعمل يف مناصب حساسة 1 21

 متوسط 1.27 3.65 أستخدم حزام األمان 30 22

 متوسط 1.10 3.58 أدافع عن قضايا أؤمن هبا مهام كانت النتائج 15 23

 توسطم 0.96 3.55 لدي االستعداد لالستثامر يف مشاريع غري مضمونة الربح 20 24

 متوسط 1.02 3.45 أحب التعامل مع األشخاص الغامضني 8 25

 متوسط 1.01 3.15 أستخدم أية وسيلة نقل للذهاب للجامعة كالدراجة مثًال  9 26

 متوسط 1.02 2.87 لدي استعداد لالبتعاد عن عائلتي يف سبيل العمل أو الدراسة دون أن أعاين من أي مشكلة 4 27

 متوسط 1.01 2.80  الشخصية بصور وأماكن آمنةأحتفظ بممتلكايت 24 29

 متوسط 1.46 2.79 أشرتي منتجات غذائية منخفضة اجلودة إذا كانت منخفضة الثمن 40 28

 متوسط 1.05 2.67 يمكن أن أراهن بدخل يوم واحد عىل نتائج حدث غري مضمون 27 30

 متوسط 1.01 2.52 أشارك بمسريات احتجاجية 14 31

 متوسط 1.07 2.44 الفرص بغض النظر عن نتائجهاأغتنم  23 32

 منخفض 1.00 2.29 أفضل الوظيفة التي تعتمد عىل عمولة أو سمرسة 25 34

 منخفض 0.98 2.28 أفضل اختيار املهن اخلطرة أكثر من املهن اآلمنة 3 35

 منخفض 1.24 2.27 أستطيع الغوص أو القفز يف حوض سباحة 35 33

 منخفض 0.99 2.25 فشل، ولدي القدرة عىل ختطي مجيع العقبات التي تواجهنيستبعد فكرة الأ 18 36

 منخفض 1.02 2.25 أرغب باالستثامر يف مرشوع جتاري جديد 19 36

 منخفض 0.98 1.94 أعترب أن املخاطرة يف رأس املال حتد كبري 22 38

 منخفض 1.17 1.93 استمتع بالقيام باملهام اخلطرة 2 39

 منخفض 1.06 1.86 الرسعة املسموحة هبا عىل الطرقات يف حالة التأخر عن اجتامع مهمأجتاوز  36 40

 متوسط 0.18 3.37 امليل للمخاطرة ككل

 

ــدول  ــن اجل ــر م ــسابية ) 3(يظه ــاط احل أن األوس

إلجابـات أفـراد العينـة عــن عبـارات املقيـاس مـا بــني 

) 37(جاءت باملرتبة األوىل العبـارة رقـم ) 1.86-4.56(

، »ر بقيادة سياريت رغم إحسايس بالغضب والتوترأستم«

، وجاء باملرتبة األخرية العبـارة )4.56(بمتوسط حسايب 

أجتاوز الرسعة املسموحة هبا عـىل الطرقـات «) 36(رقم 

، بمتوسـط حـسايب »يف حالة التـأخر عـن اجـتامع مهـم

، كام أن املتوسط احلسايب إلجابـات أفـراد عينـة )1.86(

  ككـلللمخـاطرة امليـلمقيـاس عبـارات الدراسة عـن 

 امليل بمستوى متوسط، مما سبق يتبني أن مستوى) 3.37(
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 . جاء متوسًطا للمخاطرة

مـا مـستوى : الثالـثالنتائج املتعلقة بالـسؤال : اثالثً 

  الفكري لدى طلبة جامعة الريموك من وجهة نظـرهم؟األمن

 لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج األوساط احلسابية

افات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجيع واالنحر

 .يوضح ذلك) 4(أبعاد مقياس األمن الفكري، اجلدول 

 

 .األوساط احلسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجيع أبعاد مقياس األمن الفكري): 4(جدول 

 املستوى عيارياالنحراف امل املتوسط احلسايب البعد  الرقم الرتبة

 مرتفع 0.85 4.15 البعد الرتاثي 4 1

 مرتفع 1.68 4.14 البعد الديني 2 2

 مرتفع 0.63 3.88 بعد األمن 3 3

 متوسط 0.52 3.58 البعد اإلعالمي 6 4

 متوسط 0.72 3.48 بعد املواطنة 1 5

 متوسط 0.91 3.18 البعد الفكري 7 6

 متوسط 0.74 3.12 البعد األخالقي 5 7

 متوسط 0.47 3.45 األمن الفكري ككل

 

ــدول  ــن اجل ــر م ــسابية ) 4(يظه ــاط احل أن األوس

إلجابات أفراد العينة عن أبعاد مقيـاس األمـن الفكـري 

حيث جاء باملرتبـة األوىل ) 4.15-3.12(تراوحت ما بني 

بمستوى مرتفـع، ) 4.15(البعد الرتاثي بمتوسط حسايب 

 بمتوســط حــسايب وباملرتبــة الثانيــة جــاء البعــد الــديني

بمستوى مرتفع، وجاء بعد األمن باملرتبة الثالثـة ) 4.14(

بمــستوى مرتفــع، وباملرتبــة ) 3.88(بمتوســط حــسايب 

) 3.58(الرابعة جاء البعد اإلعالمـي بمتوسـط حـسايب 

بمستوى متوسط، وجاء باملرتبة اخلامـسة بعـد املواطنـة 

ــسايب  ــط ح ــاء ) 3.48(بمتوس ــط، وج ــستوى متوس بم

) 3.18(لسادسة البعد الفكري بمتوسط حـسايب باملرتبة ا

بمستوى متوسط، واحتل املرتبة السابعة واألخرية البعد 

بمـستوى متوسـط، ) 3.12(األخالقي بمتوسط حسايب 

وبلغ املتوسـط احلـسايب ملقيـاس األمـن الفكـري ككـل 

مـستوى بمستوى متوسـط، ممـا سـبق يتبـني أن ) 3.45(

جـاء متوسـًطا وك األمن الفكري لدى طلبة جامعة الريم

 .من وجهة نظرهم

مـا القـدرة : الرابـعالنتائج املتعلقة بالـسؤال : رابًعا

ــاألمن  ــاطر ب ــل للمخ ــوض واملي ــل الغم ــة لتحم التنبؤي

ــوك؟ ــة الريم ــة جامع ــدى طلب ــري ل ــساب الفك ــم ح  ت

األوساط احلسابية واالنحرافات املعيارية اخلاصـة بكـل 

لفكري، وكذلك وهو األمن ا) التابع(من املتغري املتنبأ به 

حتمـل الغمـوض، : املـستقالن، ومهـا(املتغريان املَُتنَبِئان 

 :للعينة ككل، وعىل النحو التايل) امليل للمخاطرة
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 للعينة الكليةاملتغريين املَُتنَبِئني األوساط احلسابية واالنحرافات املعيارية للمتغري املتنبأ به و): 5(جدول 

 االنحراف املعياري الوسط احلسايب املتغري حالة املتغري

 0.47 3.45 األمن الفكري ككل املتنبأ به

 0.59 3.06 حتمل الغموض ككل
 املتنبئات

 0.80 3.08 امليل للمخاطرة ككل

 

، أن الوسط احلسايب ملتغري )5(يالحظ من اجلدول 

قد كـان ) األمن الفكري(وهو ) التابع(الدراسة املتنبأ به 

 الوسـط احلـسايب ، وكذلك أن)متوسط(ضمن مستوى 

: املـستقلني، ومهـا(اخلاص بمتغريي الدراسـة املَُتنَبِئـني 

ــل للمخــاطرة ضــمن مــستوى ) حتمــل الغمــوض، املي

وبناًء عىل ما تقدم، تم حساب قيم معامالت ). متوسط(

، واملتغري املتنبأ لمتغريين املَُتنَبِئنياالرتباط اخلطية البينية ل

 ).6(به، وذلك كام يف اجلدول 

 

 بأ به واملتغريين املَُتنَبِئني للعينة الكليةنَ معامالت االرتباط البينية للمتغري املُتَ ): 6(ل جدو

 امليل نحو املخاطرة حتمل الغموض  البعد

 *0.14 *0.19 معامل االرتباط
 بعد املواطنة

 0.00 0.00 الداللة اإلحصائية

 *0.17 *0.34 معامل االرتباط
 البعد الديني

 0.00 0.00 حصائيةالداللة اإل

 0.07 *0.25 معامل االرتباط
 بعد األمن

 0.09 0.00 الداللة اإلحصائية

 0.06 *0.30 معامل االرتباط
 البعد الرتاثي

 0.18 0.00 الداللة اإلحصائية

 0.09 *0.15 معامل االرتباط
 البعد األخالقي

 0.06 0.00 الداللة اإلحصائية

 0.04 *0.20 طمعامل االرتبا
 البعد اإلعالمي

 0.34 0.00 الداللة اإلحصائية

 0.03- *0.22 معامل االرتباط
 البعد الفكري

 0.45 0.00 الداللة اإلحصائية

 *0.14 *0.45 معامل االرتباط
 األمن الفكري ككل

 0.00 0.00 الداللة اإلحصائية

 ).α≤0.05(ا عند مستوى الداللة دالة إحصائيً *  
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عالقـة ارتباطيـة وجـود ) 6(يالحظ من اجلـدول 

بني )  α≤0.05(طردية ودالة إحصائًيا عند مستوى الداللة 

مقياس حتمـل الغمـوض ومجيـع أبعـاد مقيـاس األمـن 

الفكــري واألمــن الفكــري ككــل، حيــث كانــت مجيــع 

معامالت االرتباط دالة إحصائًيا عنـد مـستوى الداللـة 

)α≤0.05 .( كام يالحظ وجـود عالقـة ارتباطيـة طرديـة

بــني ) α≤0.05(حــصائًيا عنــد مــستوى الداللــة ودالــة إ

 ) املواطنة، الدين(مقياس امليل للمخاطرة وكلٍّ من بعدي 

يف حني ال توجد عالقة ارتباطيـة ، األمن الفكري ككلو

األمـن، (بني مقياس امليـل للمخـاطرة وكـل مـن أبعـاد 

، حيـث كانـت )الرتاثي، األخالقي، اإلعالمي، الفكري

 . ري دالة إحصائياقيم معامالت االرتباط غ

للمتغـريين  عـن القـدرة التنبؤيـة الكشفوهبدف 

 باملتغري املتنبأ به، تم اسـتخدام حتليـل االنحـدار املَُتنَبِئني

اخلطي املتعدد باعتامد أسلوب إدخال املتغريات املُتَنَبِئة إىل 

، وذلـك كـام يف )Stepwise(املعادلة االنحدارية بطريقة 

 ).7(اجلدول 

 

 

للمتغـريين املَُتنَبِئـني ) Stepwise( نتائج اختبار الفرضيات االنحدارية للمتغري املتنبأ به ومعامل االرتباط املتعدد له ومقدار تفسريه حسب أسلوب ):7(جدول 

 .عىل املعادلة االنحدارية للعينة الكلية

 إحصائيات التغري

 املتتبأ به
النموذج 

 الفرعي
  املعدل2ر 2ر ر

اخلطأ 

املعياري 

 للتقدير
 درجة حرية املقام درجة حرية البسط ف املحسوبة للتغري

الداللة اإلحصائية 

 للتغري

األمن  0.00 505 1 131.69 0.42 0.21 0.21 0.46  أ1

 0.00 504 2 83.33 0.41 0.25 0.25 0.50 ب2 الفكري

  حتمل الغموض،)ثابت االنحدار: (املتنبئات أ

  حتمل الغموض، امليل للمخاطرة؛)ثابت االنحدار: (املتنبئات ب

 

أن النموذج التنُبئي اخلاص ) 7(يتضح من اجلدول 

 املتنبـأواملتغري ) حتمل الغموض: املَُتَتبِئ(باملتغري املستقل 

قد كان داًال إحـصائًيا عنـد مـستوى ) األمن الفكري(به 

ا ما مقداره )α≤0.05(الداللة  ً %) 21.0( بأثر نسبي ُمفرسِّ

فرسَّ الكيل للنموذج التنبؤي اخلاص باملتنبـأ من التباين املُ 

، كام يتضح أن النموذج )األمن الفكري ككل: التابع(به 

حتمــل : املَُتنَبِئــة(التنبــؤي اخلــاص بــاملتغريات املــستقلة 

األمـن : التـابع(واملَُتنََبـأ بـه ) الغموض، امليل للمخاطرة

 قد كان داًال إحصائًيا عند مستوى الداللة) الفكري ككل

)α≤0.05(، ا مـا مقــداره مــن %) 25( بـأثر نــسبي ُمفــّرسً

التباين املُفرس الكيل للنموذج التنُبئي اخلـاص باملتنبـأ بـه 

 ).األمن الفكري ككل: التابع(
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باإلضافة إىل ما تقدم، تم حساب أوزان االنحـدار 

ــيم  ــة، وق ــدار املعياري ــة، وأوزان االنح ) ت(الالمعياري

حتمل الغمـوض، : املستقلة(ئة املحسوبة للمتغريات املَُتنَبِ 

األمن الفكـري : التابع(باملتغري املتنبأ به ) امليل للمخاطرة

وفًقا لطريقة إدخال املَُتنَبِئـة إىل النمـوذج التنبـؤي ) ككل

)Stepwise( وذلك كام يف اجلدول ،)8.( 

 

 .للعينة الكلية) األمن الفكري(تنبأ به األوزان الالمعيارية واملعيارية للمتغريات املَُتنَبِئة باملتغري امل): 8(جدول 

 األوزان الالمعيارية
األوزان 

 املعيارية

الداللة 

 اإلحصائية
 إحصائيات التسامهية

 املتنبأ به
النموذج 

 الفرعي
 املتنبئات

B 
اخلطـأ 

 املعياري
B 

قيمة ت 

 املحسوبة
 اإلطناب 

معامل تضخم 

 التباين

األمن    0.00 20.59  0.11 2.23 )ثابت االنحدار(

 الفكري
1 

 1.00 1.00 0.00 11.48 0.45 0.03 0.40 حتمل الغموض

   0.29 1.07  0.36 0.39 )ثابت االنحدار(

 1.02 0.98 0.00 12.42 0.48 0.03 0.43 حتمل الغموض
األمن 

 الفكري
2 

 1.02 0.98 0.00 5.29 0.21 0.10 0.52 امليل املخاطرة

 

نتائج اخلاصة بالنامذج أن ال) 8(يتضح من اجلدول 

 :التنبؤية قد كانت عىل النحو اآليت

كلـام زاد حتمـل : نتائج النموذج التنبـؤي األول. أ

الغموض لـدى طلبـة جامعـة الريمـوك بمقـدار وحـدة 

) األمن الفكري(واحدة فإن ) انحراف معياري(معيارية 

من الوحدة املعيارية، علًام أن املتغري ) 0.45(يزداد بمقدار 

 ).α≤0.05(بئ قد كان داًال إحصائًيا عند مستوى املتن

ــة  ــاألوزان البائي ــؤ ب ــدار للتنب ــة االنح إنَّ معادل

لألغراض التفسريية اخلاصة بـالنموذج التنبـؤي األول، 

ترمـز إىل حتمـل : X1، حيـث إن Y=2.23+0.40x1: هـي

 املعيارية ألغـراض االنحدارعلًام بأن معادلة . الغموض

ترمـز إىل حتمـل : z1 حيـث إن ،Z =0.45z1: تنبؤية، هي

 .الغموض

كلـام زاد حتمـل : نتائج النموذج التنبؤي الثاين. ب

الغموض لـدى طلبـة جامعـة الريمـوك بمقـدار وحـدة 

) األمن الفكري(واحدة فإن ) انحراف معياري(معيارية 

من الوحدة املعيارية، علًام أن املتغري ) 0.43(يزداد بمقدار 

 ،)α≥0.05(ًيا عنـد مـستوى املتنبئ قد كان داًال إحـصائ

وكذلك كلـام زاد امليـل للمخـاطرة لـدى طلبـة جامعـة 

واحـدة فـإن ) انحراف معياري(الريموك وحدة معيارية 

مــن الوحــدة ) 0.52(يــزداد بمقــدار ) األمــن الفكــري(

املعيارية، علًام أن املتغري املتنبئ قد كان داًال إحصائًيا عند 

 ).α≥0.05(مستوى الداللة 

ــة  إّن معاد ــدارل ــة االنح ــاألوزان البائي ــؤ ب  للتنب
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لألغراض التفسريية اخلاصـة بـالنموذج التنبـؤي الثـاين 

ترمـز إىل حتمـل : Y=0.39+0.43X1+0.52X2 ،X1: هي

علـًام بــأن . ترمــز إىل ميـل للمخــاطرة: X2الغمـوض، و

ــراض  ــة ألغ ــدار املعياري ــة االنح ــةمعادل ــيتنبؤي   : ، ه

Z =0.48z1+0.21z2 z2 ،z1 : مـل الغمـوض، حتترمز إىل

وجتدر اإلشارة إىل أن قيم . امليل للمخاطرةترمز إىل : z2و

للنامذج التنبؤية قـد كانـت ) VIF(معامل تضخم التباين 

متدنية مما يشري إىل عدم وجود إشكالية التسامهية املتعددة 

  .التي تشري إىل وجود ارتباطات قوية بني املَُتنَبِئات

 :مناقشة النتائج

النتائج املتعلقة بالـسؤال األول الـذي  مناقشة :أوًال 

ما مـستوى حتمـل الغمـوض لـدى طلبـة جامعـة : نصه

أظهرت نتائج هـذا الـسؤال  الريموك من وجهة نظرهم؟

مستوى حتمل الغموض لدى طلبة جامعـة الريمـوك أن 

ويفـرس .  جاء ضمن املستوى املتوسـطمن وجهة نظرهم

ذلك بـسبب متكـن بعـض طلبـة اجلامعـة مـن مواجهـة 

تناقضات واحليثيـات الغامـضة يف جمـاهلم اإلدراكـي، امل

نتيجة األساليب الرتبويـة األرسيـة واملدرسـية الـسليمة 

هلم، وقدرهتم عىل التوافق مع العامل اخلارجي، ووعـيهم 

باإلنجاز يف هذه املرحلة العمرية، التـي تتـسم بمـستوى 

عال من الثقة بالنفس، وقدر كبري من حتمـل املـسؤولية، 

ىل التواصل مع اآلخرين والتفاعل معهـم، يف والقدرة ع

حني أن البعض اآلخر ال يمتلك هذه اخلصائص، وهـذا 

يعـود إىل الفـروق مـستوى حتمـل الغمـوض التباين يف 

الفردية بني الطلبة، نتيجة العديـد مـن العوامـل النامئيـة 

 .والنفسية واالجتامعية

إضافة إىل امتالك بعـض طلبـة اجلامعـة الرغبـة يف 

ألفكار اجلديدة، إذ يميلون إىل تقبـل كـل مـا هـو تقبل ا

جديد ومثري من دون تـذمر، ولـدهيم القـدرة عـىل حـل 

املشكالت واإلبـداع واالبتكـار واإلنجـاز، يف حـني أن 

البعض منهم يميلون إىل األمور التقليدية والشائعة، وال 

يفضلون ما هو جديد، ووجود ضعف لدهيم يف القـدرة 

ــايل جــاءت عــىل التعامــل مــع املواقــ ف املعقــدة، وبالت

وقـد  .تقديرات الطلبة ملستوى حتمل الغموض متوسطة

عـيل اتفقت نتيجة الدراسـة احلاليـة مـع نتيجـة دراسـة 

التي أشـارت أن أفـراد عينـة الدراسـة ) 2017(وخضري 

 نتيجـة اختلفت، و حتمل الغموضىليتمتعون بالقدرة ع

تـي  وال)2016(الـسباعي هذه الدراسة مع نتيجة دراسة 

 لدى عينة حتمل الغموضأشارت نتائجها إىل أن مستوى 

 .الدراسة كان مرتفًعا

 مناقشة النتائج املتعلقة بالـسؤال الثـاين الـذي :ثانًيا

مـا مـستوى امليـل للمخـاطرة لـدى طلبـة جامعـة : نصه

أظهرت نتائج هـذا الـسؤال  الريموك من وجهة نظرهم؟

مـوك مستوى امليل للمخاطرة لدى طلبـة جامعـة الريأن 

وتعـزى .  جاء ضمن املستوى املتوسطمن وجهة نظرهم

هذه النتيجة إىل طبيعة املرحلة النامئية للطالب اجلـامعي، 
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والتي تتميز بخوفـه عـىل ذاتـه ومـستقبله، وخوفـه مـن 

احتامالت الفشل، والشعور بعـدم االسـتقرار، وفقـدان 

الرؤية الواضحة، وبالتايل حدوث االرتباك والرتدد لديه 

، ومتتعه بعنارص املخـاطرة كاإلقـدام والتحـدي من جهة

واجلرأة يف اختاذ القـرار، وحـب االسـتطالع، والبحـث 

والتحري والتنقيب عـن كـل مـا هـو جديـد مـن جهـة 

أخرى، كـل هـذه العوامـل تـؤدي إىل تذبـذب يف ميـل 

ــة ــواٌء البدني ــاطرة س ــو املخ ــب نح ــة الطال  والذهني

 . واالجتامعية

 العديد مـن العوامـل كام تفرس هذه النتيجة بوجود

التي عملت عىل احلد من امليل للمخـاطرة لـدى الطلبـة 

 لـدى الطلبـة ثقافـة احلـواراجلامعيني من خالل تنـامي 

اجلامعيني يف األردن، والنشاطات املختلفة التـي توفرهـا 

 وتدعم التميـز همحتفيز عىل التي تقوماجلامعة للطلبة، و

ــع يف ، لــدهيمواملوهبــة  واإلبــداع  وروثــاتاملوتراج

 االجتامعية املغلوطة التي ترسخ مبادئ التعـصب القـبيل

 .والعشائري

 عامر واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة

ــراوي و امليــل بينــت أن مــستوى  التــي )2016(القط

ــة الدراســة كــان متوســًطا ــنام. للمخــاطرة لــدى عين  بي

خلـف  اختلفت نتيجة هذه الدراسة مـع نتيجـة دراسـة

امليـل للمخـاطرة أن مـستوى  التي بينت )2012 (وعباد

 .منخفًضالدى عينة الدراسة كان 

 مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث الـذي :ثالًثا

 لــدى طلبــة جامعــة األمــن الفكـريمــا مــستوى : نـصه

أظهرت نتائج هـذا الـسؤال  الريموك من وجهة نظرهم؟

 لدى طلبة جامعة الريموك من األمن الفكريمستوى أن 

 حيث حصل .  جاء ضمن املستوى املتوسطهة نظرهموج

البعد الرتاثي عىل أعىل متوسط حسايب، وجـاء يف املرتبـة 

تـاله البعـد الـديني يف واألوىل ضمن املستوى املرتفـع، 

البعــد وجــاء ، املرتفــعاملرتبــة الثانيــة، ضــمن املــستوى 

، املتوسـطاألخالقي يف املرتبة األخرية ضـمن املـستوى 

 باألبعـاد متوسط حـسايب مقارنـة لِّ حيث حصل عىل أق

 .األخرى

 تنامي االهتامم بموضوع األمن ويفرس ذلك بسبب

الفكــري يف اآلونــة األخــرية لــدى األفــراد واجلامعــات 

واملؤسـسات يف املجتمــع األردين، فالتنـشئة األرسيــة يف 

املجتمع األردين تسعى إىل تعميـق الفهـم الـديني لـدى 

جهة كل ما يتعرضون له األبناء، لتسليحهم من أجل موا

من أشكال الغزو الفكري اهلدام، وحتقيق املناعة الفكرية 

لدهيم منذ نعومة أظفارهم، وتنمية مفـاهيم وسـلوكات 

ــز لغــة احلــوار،  ــدهيم، وتعزي ــة ل ــة والديمقراطي املواطن

 .وإشاعة روح املحبة والتعاون

 اهـتامم اجلامعـات بموضـوع وقد يعـود ذلـك إىل

ضـعت العديـد مـن الـربامج األمن الفكـري، حيـث و

التوعوية التي سـامهت يف تنميـة األمـن الفكـري لـدى 
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الطلبة، باإلضافة إىل الربامج التي تطرحها وسائل اإلعالم 

أن الطلبة اجلامعيني كام . نرتنت اهلادفةالرسمية ومواقع اال

يمتلكون املعارف واألفكـار التـي تـساعدهم عـىل متييـز 

م قـادرين عـىل معرفـة مـا احلقيقة واخلطأ، وبالتـايل فـإهن

يناسب جمتمعهم وما يفيد أمتهم، باإلضافة إىل أن العديـد 

 واالنـتامءمن طلبـة اجلامعـة متمـسكون بـالقيم الوطنيـة 

والوالء، والتي تلعب دوًرا بارًزا كسد منيع أمـام األفكـار 

 .واملفاهيم اهلدامة والالإنسانية، والتطرف واإلرهاب

لبة اجلامعيني لـدهيم إضافة إىل ذلك فإن أغلب الط

مستوى من الوعي للتعامل مع األفكار التي تـواجههم، 

سواء من الداخل أم اخلارج، والتحقق من صحتها، دون 

االنخداع أو الوقوع فريسة للتضليل، ومتتعهم بقدر مـن 

سالمة الفكر والعقل والفهم، والذي حيميهم من الوقوع 

عتـدال، يف أنياب االنحراف واخلروج عن الوسطية واال

وقد اتفقت نتيجة الدراسة احلالية . وعدم التشدد والغلو

التي أشارت إىل ) 2018( سكر وموسى دراسةمع نتيجة 

 لدى أفراد عينة الدراسـة مستوى توفر األمن الفكريأن 

 نتيجة هذه الدراسـة مـع  اختلفتكان متوسًطا، يف حني

األمن أن مستوى  التي بينت )2016(مبارك نتيجة دراسة 

 .مرتفًعا لدى عينة الدراسة كان لفكريا

 مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع الـذي :رابًعا

ــصه ــل : ن ــوض واملي ــل الغم ــة لتحم ــدرة التنبؤي ــا الق م

 للمخاطر باألمن الفكري لدى طلبـة جامعـة الريمـوك؟

 لتحمـل ا إجيابًيـاأظهرت نتائج الدراسة أن هنـاك تـاثريً 

وك يف األمن الفكـري، الغموض لدى طلبة جامعة الريم

زاد حتمل الغموض لدى طلبة جامعة الريموك فإن فكلام 

 . األمن الفكري يزداد

مـن الطلبـة متحميل الغموض إىل أن  ذلك ويرجع

يمتلكون القدرة عىل التعامل مع املواقف املعقدة وكثـرية 

التفاصيل، ويتميـزون بـالنظرة الكليـة للمواقـف التـي 

ر عىل التعامل مـع األفكـار ومن ثم فإهنم أقد. تواجههم

، كام أهنم الفكرياهلدامة واملتطرفة، ومواجهة االنحراف 

ومن ثم فإهنم يـستطيعون . يتميزون بأهنم متفتحو العقل

متييز األمور الصحيحة مـن األمـور اخلاطئـة، واألفكـار 

السليمة من األفكار الـشائبة، والتـي تتنـاىف مـع الـدين 

ام أن متحميل الغمـوض احلنيف، والعادات والتقاليد، ك

قــادرون عــىل إدراك مــصادر التهديــد التــي تــواجههم 

وتواجه جمتمعهم، مما يكسبهم القدرة عىل مواجهـة هـذه 

واتفقت نتيجة هذه الدراسـة مـع . املصادر والتصدي هلا

؛ 2015 ؛ وغريــب،2013، القحطــاين( اتنتيجــة دراســ

ــسباعيو ــيل، 2016، ال ــاوي وع ــث )2016؛ والقط ، حي

ئج هذه الدراسات إىل تأثريات موجبة لتحمل أشارت نتا

  .الغموض عىل متغريات الدراسات

 للميـل إجيابًيـا اثريً أهناك تـكام أظهرت النتائج أن 

، للمخاطرة لدى طلبة جامعة الريموك يف األمن الفكري

فكلام زاد امليل للمخاطرة لدى طلبة جامعة الريموك فإن 
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بـة الـذين أن الطل وسـبب ذلـك .يـزداداألمن الفكري 

يميلون للمخاطرة عىل الرغم من اندفاعهم الكبري نحـو 

 حلــوًال رسيعــة يقــدمونالتعــرض للمخــاطرة، فــإهنم 

ومن ثـم فـإهنم قـادرون . للمشكالت التي قد تواجههم

نزعــات الغلــو، عــىل مواجهــة األفكــار املتطرفــة و

كـام أن . واملامرسات املنافية لألخالق والكرامة اإلنسانية

 يميلون للمخـاطرة يمتلكـون القـدرة عـىل الطلبة الذين

اختــاذ القــرارات حيــال املواقــف التــي يتعرضــون هلــا، 

ويساعدهم يف ذلك املعلومات املوجودة لدهيم، والقـيم 

والعادات والتقاليد املرتسـخة يف ذواهتـم، واملنبثقـة مـن 

ديننا اإلسالمي احلنيف، ممـا يمكـنهم مـن اختـاذ القـرار 

ــة أ ــة كاف ــصحيح يف مواجه ــايف ال ــزو الثق ــكال الغ ش

والفكري، أًيا كانـت مـصادره، وحماربـة كافـة األفكـار 

الفاسدة واملنحرفة والضالة، التي تتعـارض مـع تقاليـد 

  .املجتمع وعاداته وقيمه األخالقية واإلنسانية

ات واتفقت نتيجة هذه الدراسـة مـع نتيجـة دراسـ

 Hosseini)احلسيني وشـامهندي ؛ و2012خلف وعباد، (

& Shahmandi, 2014) ؛ وأوكتــان(Oktan, 2015) ؛

الدراسـات  حيث أشارت نتائج هذه )2016، القطراويو

إىل تــأثريات إجيابيــة للميــل للمخــاطرة عــىل متغــريات 

وقد اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجـة  .الدراسات

؛ )Ellis & Meneely, 2015(إلـيس ومينـييل (ات دراس

حيــث ، )2017؛ وخليــوي، 2016، عــامر والقطــراويو

 للميـل سـلبيةت إىل تأثريات ا الدراسهذهأشارت نتائج 

  .للمخاطرة عىل متغريات الدراسات

 :التوصيات

يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يـويص 

 :الباحث بام ييل

 لطلبـة اجلامعـة حـول مج إرشـاديةاإعداد بـر -1

سلوك املخاطرة، وكيفيـة اسـتغالله يف اجلانـب اإلجيـايب 

مـستوى امليـل السليم، حيث أظهرت النتائج أن العلمي 

للمخــاطرة لــدى طلبــة جامعــة الريمــوك جــاء ضــمن 

 .املستوى املتوسط

 لطلبـة اجلامعـة لتنميـة مج إرشـاديةاإعداد بر -2

املختلفـة،  يف املواقـف واملنبهـات  لدهيم الغموضحتمل

 لـدى حتمل الغمـوضمستوى حيث أظهرت النتائج أن 

 . ضمن املستوى املتوسططلبة جامعة الريموك جاء

إقامة املجالس احلوارية الطالبية ملعرفة ما لدى  -3

الطلبــة مــن مــشكالت فكريــة أو غريهــا، وتــصحيحها 

والعمل عىل تذليل كل الـصعوبات التـي يواجهوهنـا يف 

حياهتم، والرتكيز عىل البعد األخالقي، حيـث أظهـرت 

 لـدى طلبـة جامعـة األمـن الفكـريمستوى النتائج أن 

، وجـاء البعـد موك جـاء ضـمن املـستوى املتوسـطالري

 .األخالقي يف املرتبة األخرية

إجراء دراسات مماثلـة عـىل رشائـح اجتامعيـة  -4

 .أخرى ومراحل عمرية خمتلفة
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 املراجعقائمة املصادر و

 : املراجع العربية: أوالً 

العالقـة بـني االجتـاه نحـو املخـاطرة ). 1992(إبراهيم، صـفوت 

 .73-52، 21،جملة علم النفس. وك التدخنيوسل

نحو إسرتاتيجية مقرتحـة للوقايـة مـن ). 2014(أبو رشيخ، شاهر 

مهددات األمن الفكري يف مساق الثقافة اإلسالمية يف ضوء 

جملــة احتــاد اجلامعــات العربيــة . حاجــات الطلبــة األمنيــة

 .30-19 ،)1(34، للبحوث يف التعليم العايل

 دور اجلامعة يف حتقيـق األمـن الفكـري). 2011(أبو عراد، صالح 

ــرتح( ــصور مق ــة ). ت ــات األمني ــة للدراس ــة العربي املجل

 .263-223، )52(27، )جامعة امللك خالد(والتدريب 

مركز : اإلسكندرية. سيكولوجية الشخصية). 2003(أمحد، سهري 

 .اإلسكندرية للكتاب

بناء سيكولوجية الشخصية بني تنمية األ). 2011(إفرخاس، حممد 

ــاء املجتمــع ــشق. وبن ــات والنــرش : دم ــوي للدراس دار نين

 .والتوزيع

دراسـة لتقـدير الـذات لـدى األطفـال ). 1997(بطرس، حـافظ 

املـؤمتر العلمـي . املوهوبني مـن ذوي القـدرات االبتكاريـة

). رعايتـه-تدريبـه-اكتشافة(الثاين للطفل العريب املوهوب 

 .كلية رياض األطفال، جامعة القاهرة

سـلوك املخـاطرة ). 2016(وبن زاهي، منـصور ؛ ة، سارة بن خري

لدى تالميذ مرحلة التعليم الثانوي بمدينـة ورقلـة يف ظـل 

جملــة الباحــث يف . بعــض املتغــريات الشخــصية والرتبويــة

 .416-409، )24(8، العلوم اإلنسانية واالجتامعية

حتمل الغموض وعالقته بـبعض سـامت ). 1995(بني بكر، جهاد 

رسالة ماجستري غـري . دى طلبة جامعة الريموكالشخصية ل

 .جامعة الريموك، إربد، األردن منشورة،

دور املعلم اجلـامعي ). 2014( وحممد، عبد النارص ؛الثويني، حممد

. يف حتقيق األمن الفكري لطالبه يف ضوء تـداعيات العوملـة

، )2(7، جامعـة القـصيم-جملة العلـوم الرتبويـة والنفـسية

957-1050. 

: الريـاض. حمـددات الـرشطة املجتمعيـة). 2009(ي، عـيل اجلحن

 .مكتبة امللك فهد الوطنية

مؤسـسة : القـاهرة. علم النفس االجتامعي). 2007(حبيب، أمحد 

 .طيبة

ــواز  ــشة، ف ــة ). 2008(احلراح ــات األردني ــق اجلامع ــة حتقي درج

الرسمية لألمن الفكري للطلبة من وجهة نظر أعضاء اهليئـة 

. أطروحة دكتوراه غري منـشورة.  أنفسهمالتدريسية والطلبة

 .جامعة الريموك، إربد، األردن

. أمهية املدرسة يف تعزيز األمـن الفكـري). 2015(احلوشان، بركة 

 .258-231، )94(24، جملة الفكر الرشطي

مؤسـسة : عـامن. علـم الـنفس املعـريف). 2015(خرنوب، فتـون 

 .الوراق للنرش والتوزيع

سـلوك املخـاطرة وعالقتـه ). 2012(ن غزوا وعباد، ؛خلف، محيد

جملـة جامعـة تكريـت . بموقع الضبط لـدى طلبـة اجلامعـة

 .427-385، )8(19، للعلوم اإلنسانية

أثر التفاعل بـني توقيـت تقـديم التوجيـه ). 2016(خليفة، زينب 

عــريف يف بيئــة الــتعلم املعكــوس عــىل تنميــة واألســلوب امل

مهارات إنتاج املقـررات اإللكرتونيـة لـدى أعـضاء اهليئـة 

، دراسات عربية يف الرتبية وعلم الـنفس. التدريسية املعاونة

77)67(، 67-138. 

اإلسهام النسبي للوعي املوقفي يف التنبوء ). 2017 (أسامءخليوي، 

القــرار واألســلوب بــسلوك املخــاطرة األكاديميــة واختــاذ 

جملــة . لـدى الطلبــة املعلمـني) املرونــة/التـصلب(املعـريف 
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 .223-167، )72(13، الفتح

دراســات يف الرتبيــة العربيــة ). 2002(اخلميــيس، الــسيد ســالمة 

 .دار الوفاء: اإلسكندرية. وقضايا املجتمع العريب

األسـاليب املعرفيـة وضـوابطها يف علـم ). 2020(اخلويل، هـشام 

 .دار الكتاب احلديث: لقاهرةا. سالنف

دور املنـاهج الدراسـية يف تعزيـز مفـاهيم ). 2009(الربعي، حممد 

األمن الفكري لدى طـالب اجلامعـات يف اململكـة العربيـة 

السعودية، بحث مقدم للمؤمتر الوطني األول حول األمـن 

ــري ــديات، : الفك ــاهيم والتح ــادى األول 25-22املف  مج

 .، جامعة امللك سعودهـ1430

أثـر الـنمط املعـريف ). 2003( والـشقريات، حممـد ؛الزعبي، أمحـد

االندفاعي والتأميل يف األداء عىل بعض اختبـارات الـذاكرة 

وحل املشكالت عند طلبة كلية العلـوم الرتبويـة يف جـامع 

 .62-53، )1(19، جملة جامعة دمشق. مؤته

 العجز املـتعلم وعالقتـه بتقـدير الـذات). 2016(السباعي، شيامء 

ــة مــن املــراهقني  وحتمــل الغمــوض والطمــوح لــدى عين

-73 ،)14(4، جملـة الرتبيـة اخلاصـة والتأهيـل. املكفـوفني

102. 

مكتبـة : الريـاض. األمن الفكري). 2005(السديس، عبد الرمحن 

 .امللك فهد الوطنية

. دور الرتبية يف تعزيز األمـن الفكـري). 2008(السعيدية، أصيلة  

 .125-124، )19(امن، ، سلطنة عُ رسالة الرتبية

واقع األمن الفكري لدى ). 2018. ( وموسى، رجاء؛سكر، ناجي

جملـة . »دراسـة تطبيقيـة«طلبة جامعات غزة وسبل تعزيزه 
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