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 دراسةالملخص 
  اوال: باللغة العربیة

  
  اوال: عنوان البحث

  سلوك المخاطرة وعالقته ببعض متغیرات الشخصیة لدى طالب الجامعة).(
  

  ثانیا: أهداف البحث
  تهدف هذه الدراسة للكشف عما یلي: 

 ، الثقة بالنفس، دافعیة اإلنجاز،العالقة بین متغیرات الدراسة: الذكاء ، تحمل الغموض -
المستوى اإلجتماعي اإلقتصادي الثقافي لألسرة، ووجهة الضبط الداخلیة الخارجیة من 

 جانب وسلوك المخاطرة من جانب آخر. 
لدى العینة الكلیة للدراسة عبر مهام موجهة بالمهارة  الفروق الجنسیة في سلوك المخاطرة -

 وأخرى موجهة بالحظ.
تأثیر التفاعل المحتمل بین بعض المتغیرات النفسیة اإلجتماعیة مثل المستوى  -

اإلجتماعى اإلقتصادي الثقافي لألسرة " ومتغیرات الشخصیة على سلوك المخاطرة لدى 
 العینة الكلیة للدراسة. 

من خالل كل متغیر من متغیرات الدراسة بتحقیق سلوك المخاطرة لدى  احتمالیة التنبؤ -
 العینة الكلیة للدراسة.

 دراسة بعض الحاالت المتطرفة، بإستخدام منهج المقابلة المتعمقة. -
  

  :روض البحثفثالثا: 
  في ضوء الدراسات السابقة وأهداف هذا البحث ، امكن صیاغة الفروض التالیة: 

)١(  
 للدراسة.  موجبة بین الذكاء وسلوك المخاطرة لدى العینة الكلیة توجد عالقة دالة  - أ
 الكلیة للدراسة. توجد عالقة دالة موجبة بین تحمل الغموض وسلوك المخاطرة لدى العینة  -  ب
 للدراسة. توجد عالقة دالة موجبة بین الثقة بالنفس وسلوك المخاطرة لدى العینة الكلیة  -  ت



 الكلیة للدراسة إلنجاز وسلوك المخاطرة لدى العینةتوجد عالقة دالة موجبة بین دافعیة ا  -  ث
وسلوك  توجد عالقة دالة موجبة بین المستوى اإلجتماعي اإلقتصادي الثقافي لألسرة  - ج

 المخاطرة لدى العینة الكلیة للدراسة. 
العینة الكلیة  توجد عالقة دالة موجبة بین وجهة الضبط الخارجیة وسلوك المخاطرة لدى  - ح

 للدراسة. 
 

والمصور  جد فروق احصائیة دالة بین الذكور واإلناث على كل من المقیاس اللفظیتو ) ۲(
  لسلوك المخاطرة لصالح الذكور. 

  
)۳ (  

لألسرة  یوجد تفاعل "احصائی " دال بین المستوى اإلجتماعي اإلقتصادي الثقافي   - أ
 والذكاء على سلوك المخاطرة لدى العینة الكلیة للدراسة. 

لألسرة وتحمل  دال بین المستوى اإلجتماعي اإلقتصادي الثقافيیوجد تفاعل "احصائی"   -  ب
 الغموض على سلوك المخاطرة لدى العینة الكلیة للدراسة

لألسرة والثقة  یوجد تفاعل "احصائی " دال بین المستوى اإلجتماعي اإلقتصادي الثقافي  -  ت
 بالنفس على سلوك المخاطرة لدى العینة الكلیة للدراسة. 

لألسبرة ودافعیة  ئی" دال بین المستوى اإلجتماعي اإلقتصادي الثقافيیوجد تفاعل "احصا  -  ث
 اإلنجاز على سلوك المخاطرة لدى العینة الكلیة للدراسة

لألسرة ووجهة  یوجد تفاعل "إحصائی" دال بین المستوى اإلجتماعي اإلقتصادي الثقافي  - ج
 الضبط على سلوك المخاطرة لدى العینة الكلیة للدراسة.

المخاطرة  متغیرات الدراسة، كل على حده كمتغیرات مستقله بشكل دال بسلوك أتتنب  - ح
 كمتغیر تابع لدى العینة الكلیة للدراسة.

  

  ءترابعا: اإلجرا
  اتبعت االجراءات التالیة: 

  :(أ) العینة
تضمنت عینة البحث الحالي طالبا وطالبات بالفرقة الثالثة بكلیة التربیة بالفیوم. تم تثبیت متغیر 

 ۱۳۸طالب ،  ۱۹۷( " طالب وطالبة۳۰۰العمر لهذه العینة. تكون الحجم النهائي للعینة من "
طالب وطالبة. وقد خفض هذا العدد  ۳۹۹طالبة تم اختیارها من العینة األصلیة التي تضمنت 

 بسبب الغیاب وكذلك استبعد من لم تبدو لدیهم دافعیة إلكمال الدراسة.



  ب) األدوات(
  استخدم الباحث األدوات التالیة: 

  .( من اعداد الباحث) المقیاس اللفظي لسلوك المخاطرة 
  .( من اعداد الباحث) المقیاس المصور لسلوك المخاطرة 
  ، ۱۹۷۸اختبار الذكاء المصور (اعداد صالح .( 
  ،۱۹۸۹بواسطة عثمان، وجمال ،  ۱۹۷۵مقیاس تحمل الغموض (معدل عن نورتون.( 
  ،۱۹۷۸مقیاس الثقة بالنفس (اعداد ابو عالم .( 
  ،۱۹۸۳اختبار دافعیة اإلنجاز (اعداد األعسر، صفاء وآخرین .( 
 ، ۱۹۸۹استمارة المستوى اإلجتماعي اإلقتصادي الثقافي لألسرة (اعداد شعبان .( 
  ،۱۹۸۲مقیاس وجهة الضبط الخارجیة الداخلیة (معدل عن روتر بواسطة كفافی .( 
 ۱۹۹۹راسة الحاالت الفردیة المتمیزة (أعداد الباحث،تعدیل اسكندر، استبیان لد.(  

  
  :ج) األسالیب اإلحصائیة

 استخدم بقصد دراسة الفروق الجنسیة في سلوك المخاطرة."ت"اختبار : 
 راسة الفروق بین النسب المستقلة.د  
  .معامل االرتباط لبیرسون 
  .معامل اإلرتباط الثنائي األصیل 
  ۲۸۲تحلیل التباین ثنائي االتجاه. 
 تحلیل االنحدار المتعدد 
 المتوسطات واالنحرفات المعیاریة لمتغیرات البحث 
  .معامل ارتباط التوافق 

  :(د) منهج البحث
  استخدم الباحث كال من المدخل السیكومتری والكلینیكي (بإستخدام منهج المقابلة المتعمقة).

  

 :خامسا: النتائج
تحقق الفرض األول من خالل البیانات الحالیة. فقد وجدت عالقة ارتباط موجبه دالة بین 
متغیرات الذكاء، تحمل الغموض، الثقة بالنفس، دافعیة االنجاز، والمستوى اإلجتماعى 
اإلقتصادي الثقافي لألسرة من جانب، وسلوك المخاطرة من جانب آخر. لكن وجدت عالقة دالة 



لضبط الخارجیة وسلوك المخاطرة كما تحقق الفرض الثاني أیضا حیث وجدت سالبة بین وجهة ا
فروق بین الذكور واإلناث في سلوك المخاطرة لصالح الذكور على كل من المقیاس اللفظي 
والمصور لسلوك المخاطرة. وفیما یتعلق بالفرض الثالث ، فإنه تبین وجود تفاعل احصائی دال 

ادي الثقافي لألسرة ودافعیة اإلنجاز على سلوك المخاطرة لدى بین المستوى اإلجتماعي اإلقتص
العینة الكلیة للدراسة، كما وجد كذلك تأثیر دال للتفاعل اإلحصائي بین المستوى اإلجتماعى 
اإلقتصادي الثقافي لألسرة ووجهة الضبط لدى العینة الكلیة للدراسة. على حین لم تثبت صحة 

  لثالث.الفروض الفرعیة األخرى بالفرض ا
  

امكنها التنبؤ  -تحقق الفرض الرابع ایضا، حیث تبین أن متغیرات الدراسة المشار الیها سابقا 
على نحو دال بسلوك المخاطرة لدى العینة الكلیة للدراسة حیث امكنها تفسیر نسبة قدرها 

  ٪ من تباین سلوك المخاطرة. ۸۱٫۷۹
  

طبیعتها، وفي ضوء عدد الحاالت المتطرفة في حدود  - في النهایة عضدت نتائج دراسة الحالة 
  حتها إحصائیاالنتائج السیكومتریة، وقدمت تأییدا لصحة الفروض التي ثبت ص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 خاتمة الدراسة



 توصیات الدراسة
توجیه كلمة في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج سیكومتریة واخرى اكلینیكیة فإنه البد من 

إلى المربین والمدرسین والموجهین عامة الذین تحدوهم الرغبة المخلصة في توجیه ابنائهم حرصا 
على أن یجعلوا منهم شخصیات تتسم بالقدرة على اتخاذ القرار وقبول المخاطرة... ومن ثم ینبغي 

  التالیة: على اآلباء والمربین أن یأخذوا في اعتبارهم المباديء
معاملة الطفل معاملة معقولة تشعره بتقدیر من حولة وباحترامهم الستقالل ینبغي  -

شخصیتة واتاحة فرص النجاح أمامه في مجاالت یجد نفسه فیها كفئا، فهذا یتیح الفرصة 
للشعور باإلنجاز والتفوق. وهناك حاالت كثیرة لمشاهیر من المبدعین في مجاالت 

كیم الذي ترك العمل بالقضاء الذي فرضة علیه وانشطة محببة إلى ذواتهم مثل توفیق الح
 والده واتجه إلى االشتغال بالفن، وواطسن الذي ترك علم النفس إلى األعمال المالیة

  وغیرهم.
یجب أن تتیح االسرة ألبنائها قدرا من حریة التصرف في االختیار وابداء الرأي ومشاركة  -

انة والتقدیر بین أفراد أسرته، وأن األسرة في مشاكلها بما یزید من شعور الفرد بالمك
تهیيء ألبنائها فرصة اكثر للتعرف على مزید من الخبرات سواء في العمل أو السفر بما 
یشجعهم على االستقالل اإلقتصادي والعاطفى ویهیىء لشخصیات متوازنه متكیفة تعتمد 

إال في ظروف على نفسها وتثق في قدراتها... إذ أنه ال یمكن لسلوك المخاطرة أن ینمو 
ان یجنب اآلباء ابناءهم أثر -تمكن الطفل من االحساس بقیمة ذاته وبثقة اآلخرین فیه. 

الخبرات المخیبة لألمل وذلك في التعامل مع مشکالت ابنائهم بحكمة ورویه وذلك 
بتوجیههم إلى أنشطة تخفف عنهم أثر هذه الخبرات مثل ممارسة بعض انشطة الریاضة 

محببة إلى أنفسهم كالرسم، الموسیقى، أو كتابة القصة....وغیرها. أو ممارسة هوایات 
وهذا یجنب األبناء مواقف الفشل واالحباط المتكررة بما یزید من دافعیتهم للنجاح من 

 جهة والشعور بالمكانه والتقدیر من جهة أخرى.
ما ینبغي أن یشجع اآلباء قیم اإلنجاز والتنافس لدى ابنائهم وذلك من خالل تجنب  -

یستخدمونه من نعوت تصف الصغار بأنهم فاشلون ، فقد یراجع األبناء مختلف 
التي تقال لهم مثل "انت خایب، انت مش فالح" .....وغیرها من األحكام التي  التعلیقات

 اس بالمكانه والتقدیر لذواتهم. تصدر عن األبناء من المحیطین بهم بما یفقدهم االحس
افسة والمفاضلة الذي یضع الطفل دائما في موضع مقارنة وان یتجنب اآلباء نظام المن -

مع اآلخرین من اقرانه، فیصبح الطفل اكثر قلقا في ظل مناخ یؤكد على وجود معاییر 
خارجیة أو نماذج مثالیة لن یصل الیها وهذا ما یزید من الشعور بالنقص والدونیة بدال 

السیكومتریة والكلینیكیة من وجود  من الشعور باإلنجاز ... وهذا ما أكدته احدى النتائج
 تفاعل بین المستوى اإلجتماعى اإلقتصادي الثقافي لألسرة ودافعیة اإلنجاز.



یجب أن یأخذ اآلباء في اعتبارهم رغبات األبناء وحاجاتهم بالسعى إلى تحقیقها واشباعها  -
دة سواء ما یتعلق منها بالمیول المهنیة أو الدراسیة فهذا یجنبهم الشعور بالوح

 واالنعزالیةواالغتراب، فمثل هذه المشاعر تنمي لدى الفرد الخوف والتشاؤم من المستقبل 
یجب على اآلباء تنمیة توقعات الدور المتطلب من الجنسین على أن تنشأ البنت على  -

قدر من المساواه مع الولد بحیث ال یختلف كثیرا مفهوم الدور الجنسي عند البنت عنه 
دیهما مفهوم الدور الجنسي فیما یتعلق باالستقاللیة والموضوعیة عند الولد ویستقر ل

والنشاط والتنافس وقبول التحدي والقدرة على إتخاذ القرارات بسهولة والثقة بالنفس 
 والطموح بحیث ال تنتظر الثقافة من البنت درجات أقل في هذه الصفات عن الولد.

الشباب ذوي الكفاءة والذكاء لتقلد  یجب على المسئولین في كل موقع اتاحة الفرص أمام -
المهام التي تتناسب وقدراتهم، والقضاء بذلك على فرص المحسوبیة واالنتهازیة 
والوصولیة تجنبا الحساس الشباب بمشاعر االغتراب واالنعزالیة وحتى یمكن اكساب 

عر الشباب قیما تاخذ في اعتبارها أن الجهد والمكافاة یلتقیان، وهذا ینمي بدوره مشا
الضبط الداخلى لدى األفراد النه حینما یسود التسلط والمحسوبیة ویحقق الكثیرون 
أهدافهم ویصلون ألرقى الدرجات على أساس من االنتهازیة والتسلق، في حین الیؤخذ 
الذكاء والجهد والمهارة في االعتبار، حینئذ تنمو مشاعر الضبط الخارجي ومن ثم یكون 

قدام والمخاطرة. وهذا ما أكدته احدى النتائج السیكومتریه الحرص والحذر بدال من اإل
والكلینیكیة من وجود تفاعل دال بین المستوى اإلجتماعى اإلقتصادي الثقافي لألسرة 

 ووجهة الضبط.
في ضوء نتائج الدراسة الحالیة تبین أن متغیرات الذكاء وتحمل الغموض والثقة بالنفس  -

ة، مما یعني أن هذه المتغیرات تمثل شروطا تؤثر بشكل مستقل على سلوك المخاطر 
رئیسیا  ضروریة تحفز على المخاطرة واتخاذ القرار ولما كان سلوك المخاطرة یمثل مكونا

لإلبداع فإنه أصبح لزاما على المدرسة أو الجامعة توفیر المناخ المالئم لتنمیة هذه 
المتغیرات وهذا ینعكس بدورة على تشجیع األفراد قبول المخاطرة .فمسئولیة المدرسة 
تتركز حول تهیئة مناخ دراسي جید یتیح الفرصة للمناقشة والتساؤل والتقصي بما یساعد 

من ناحیة والمخاطرة من ناحیة أخرى وذلك بدال من فرض قواعد  على نمو الذكاء
اجتماعیة داخل الفصل تؤكد على الطاعة العمیاء وان یكون التلمیذ ممتثال ساكنة بدال 
من أن یكون شجاعا مستقال في أحكامه. أن مثل هذه القیود من التأدب والطاعة والتي 

ت على درجة عالیة من المسایرة یشجعها المعلمون في تالمیذهم تخلق منهم شخصیا
  –والخنوع بدال من االستقاللیة والشجاعة في التعبیر عن الذات أو اصدار األحكام. 

یجب أن یدرك المعلم أنه یمثل في نظر تالمیذه أحد أفراد السلطة النه ینتمي إلى  -
مؤسسة تعتبر صوت المجتمع األكبر .فقد یرى فیه التالمیذ سلطة یجب مقاومتها أو 
الخضوع التام لها خاص إذا ما كان المعلم یتسم بالتسلط وفرض الرأي.وربما یسأل بعض 



الطالب أسئلة دون المستوى وبشكل تلقائي عن بعض االشیاء الغامضة، وهنا یمكن 
للمعلم تشجیعهم على المبادأة بالتساول مقارنة بأقرانهم فتزداد لدیهم الدافعیة للتعلم. في 

المعلم أحد رموز السلطة إذا ما وجه إلى أحدهم نقدا الذعا  حین یمكن أن یكون هذا
على سؤاله، ومن االستجابات المعبرة عن ذلك "اجلس"، "ابقى فكر في السؤال قبل ما 
تقوله.......انت صغیر"، فمثل هذه االستجابات تكشف عن نقص الكفاءة كما أن توجیه 

یبة األمل فیبعث بذلك على تجنب اللوم و التقریع للتالمیذ ربما یزید من االحساس بخ
 هذه المواقف خوفا من الفشل.

الجامعة أن تیتح فرصة للتالمیذ القامة معارض مختلفة تكون  - ینبغي على المدرسة  -
مجاال للخلق والمنافسة بحیث یعبرون من خاللها عن مواهبهم المختلفة في األنشطة 

وسیقى والرسم وغیرها من األنشطة المحببة لدیهم من فنون الشعر والكتابة القصصیة والم
التي تشجع على نمو قیم أخرى خالف االستذكار، وبما یقضى على الفتور واالنغالق 
على الذات، كما تتیح مثل هذه األنشطة االجتماع بالزمالء بما یشبع الحاجة إلى التفاعل 

 واالحتكاك باآلخرین.
  

 بحوث مقترحة
ت التي تتطلب اجابة في بحوث تالیة. حیث أن متغیرات تثیر الدراسة الحالیة بعضا من الدراسا

من تباین سلوك  ۸۱٫۷۹الشخصیة التي عنیت بها الدراسة الحالیة أمكنها أن تفسر نسبة قدرها ٪
، وهذا یعني أن هناك عوامل أخرى یمكن أن تسهم )۲۹المخاطرة كما یتضح ذلك من الجدول (

٪ من سلوك المخاطرة.وقد كشفت دراسة الحاالت الفردیة المتمیزة  ۱۸٫۲۱في تفسیر نسبة قدرها 
عن متغیرات هامة یمكن أن یكون لها دور في تشجیع الفرد على المخاطرة أو قمعها منها 
أسالیب المعاملة الوالدیة، وتبین منها أهم العوامل أو األسالیب التي یتبعها اآلباء في معاملة 

الة عن أهمیتها .كما كشفت دراسة الحاالت الفردیة عن أهمیة ابنائهم التي كشفت دراسة الح
الفروق الریفیة الحضریة لما یبدو من تأثیر كبیر للتقالید والعادات االجتماعیة واألحوال المعیشیة 
وأهداف كل طبقة في الحیاة، ومقومات الثقافة وفروقها وتوجهات أفرادها نحو أنشطة االستثارة في 

. ومن ثم فإنه یمكن مواصلة الجهود في هذه النقاط من خالل اعداد دراسات العالم الخارجي....
  مستقبلیة تتناول. 

  .دراسة اسالیب المعاملة الوالدیة المرتبطة بسلوك المخاطرة لدى عینات مختلفة 
  .اجراء دراسة مقارنة في سلوك المخاطرة لدى عینتین من الریف والحضر 
 المخاطرة. لتتبعیة لمراحل عمریة مختلفة في سلوكاستخدام منهج الدراسات الطولیة ا 
  اجراء دراسة تهتم بإعداد برامج التنمیة سلوك المخاطرة لدى الطالب في مراحل عمریة

 مختلفة. 



  اجراء دراسة عاملیة للكشف عن عوامل المخاطرة بحیث تعضد أو تفند ما توصلت إلیة
االحتماالت، قیمة المكسب والخسارة، الدراسة الحالیة من مكونات للمخاطرة والمتمثلة في 

 الالیقین أو الغموض، والتباین. 
 في سلوك المخاطرة واتخاذ القرار .  - دراسة الفروق الجنسیة تبعا للفروق الثقافیة 
  دراسة تأثیر بعض المتغیرات النفسیة اإلجتماعیة على سلوك المخاطرة مثل المستوى

 دخل، ومنطقة المعیشة وغیرها. األمثل من االستثارة البیئیة، ومستوى ال
 .دراسة العملیات المعرفیة المتضمنة في سلوك المخاطرة 
  دراسة للتعرف على تأثیر تفاعل المناخ األسرى والمدرسي على سلوك المخاطرة لدى

 األطفال. 
  إجراء دراسة إكلینیكیة تستخدم فیها األسالیب اإلسقاطیة بقصد دراسة العوامل الكامنة

  .المخاطرةوراء 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


