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 ملخص الدراسة 
إلى   الدراسة  نحو  هدفت  االتجاه  مستوى  على  ومستوى التعرف  النفسية  الصالبة  ومستوى  المخاطرة 

شرطة  اإليجابيالتفكير   و و المخدرات،  كافحة  م  لدى  المخاطرة  نحو  االتجاه  بين  العالقة  على  الصالبة  التعرف 
و  مكافحة    اإليجابيالتفكير  النفسية  شرطة  ولتحقيق  لدى  المنهج   أهدافالمخدرات،  الباحث  استخدم  الدراسة 

)االتجاه نحو   ة مقاييس الدراس  إعداد الدراسة وقام الباحث ب  أدوات الوصفي التحليلي كونه المنهج المالئم للدراسة و 
 (. اإليجابيالمخاطرة، الصالبة النفسية، التفكير 

) وتكون   عددهم  والبالغ  المخدرات  مكافحة  شرطة  رجال  الدراسة من  عينة  350مجتمع  وتمثلت  فردًا،   )
 نتائج الدراسة ما يلي:  أهم وأبرز( فرد من قوة رجال مكافحة المخدرات، وكانت 150الدراسة العشوائية من عدد )

لدرجات  ا  بلغ - الحسابي  في  لمتوسط  المخدرات  مكافحة  بشرطة  العاملين  لدى  المخاطرة  نحو  االتجاه 
غزة درجة93.3)  قطاع   )،  ( معياري  النسبي 10.0وبانحراف  الحسابي  الوزن  وبلغ  درجة،   )

ن مستوى االتجاه نحو المخاطرة لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات %(، وهذا يشير إلى أ66.7)
 .ة متوسطفي قطاع غز 

 الصالبة النفسية لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزةالمتوسط الحسابي لدرجات    بلغ -
%(، وهذا يشير 64.5( درجة، وبلغ الوزن الحسابي النسبي )7.3وبانحراف معياري )  ،( درجة50.3)

 غزة مرتفع. ن مستوى الصالبة النفسية لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاعإلى أ 
 لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة  اإليجابيالتفكير المتوسط الحسابي لدرجات  بلغ -

النسبي )21.3وبانحراف معياري )  ،( درجة115.1) الحسابي  الوزن  %(، وهذا  75.8( درجة، وبلغ 
 .في قطاع غزة مرتفعلدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات  اإليجابين مستوى التفكير يشير إلى أ

االتجاه نحو المخاطرة  الدرجة الكلية    بين(  α< 0.05)  ةإحصائيوجود عالقة طردية ذات داللة  تبين   -
كلما  أنه  على  يدل  وهذا  غزة،  قطاع  في  المخدرات  مكافحة  بشرطة  العاملين  لدى  النفسية  والصالبة 

ى الصالبة النفسية لدى العاملين االتجاه نحو المخاطرة كلما أدى ذلك الرتفاع في مستو ارتفع مستوى  
 بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة والعكس صحيح. 

االتجاه نحو المخاطرة  الدرجة الكلية    بين(  α< 0.05)  ةإحصائيوجود عالقة طردية ذات داللة  تبين   -
كلما   اإليجابيالتفكير  و  أنه  على  يدل  وهذا  غزة،  قطاع  في  المخدرات  مكافحة  بشرطة  العاملين  لدى 
لدى العاملين   اإليجابيالتفكير  االتجاه نحو المخاطرة كلما أدى ذلك الرتفاع في مستوى  رتفع مستوى  ا

 بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة والعكس صحيح. 
داللة  تبين   - ذات  طردية  عالقة  النفسية  بين(  α< 0.05)  ةإحصائيوجود  الصالبة  الكلية   الدرجة 

بش  اإليجابيالتفكير  و  العاملين  كلما لدى  أنه  على  يدل  وهذا  غزة،  قطاع  في  المخدرات  مكافحة  رطة 
مستوى   مستوى  ارتفع  في  الرتفاع  ذلك  أدى  كلما  النفسية  العاملين    اإليجابيالتفكير  الصالبة  لدى 

 بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة والعكس صحيح. 
 أهم التوصيات:

الفلسطيني - الحكومة  ب  ةنوصي  باالهتمام  الداخلية  دورات فراد  أووزارة  وعمل  المخدرات  مكافحة  شرطة 
علي   للمحافظة  ونفسية  ودينية  بالتفكير  مستوى  علمية  وترتقي  النفسية  للتقليل من   اإليجابيالصالبة 

 االتجاه نحو المخاطرة. 
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Abstract 
The study aimed to identify the level of risk orientation and the level of 

psychological hardness and the level of positive thinking of the anti-drug police, and 
to identify the relationship between the trend towards risk and psychological 
hardness and positive thinking of the anti-drug police. The researcher prepared the 
study measures (risk orientation, psychological rigidity, positive thinking). 

The study population consisted of anti-drug policemen, who numbered (350) 
individuals. The sample of the randomized study consisted of (150) individuals from 
the anti-drug force. The most important and prominent results of the study were the 
following: 

- The arithmetic mean of the degrees of risk orientation among employees of 
the anti-drug police in the Gaza Strip reached (93.3) degrees, and a standard 
deviation (10.0) degrees, and the relative arithmetic weight reached (66.7%), 
and this indicates that the level of the trend towards risk among workers of 
the anti-drug police the Gaza Strip is average. 

- The arithmetic mean of the levels of psychological hardness among workers 
in the anti-drug police in the Gaza Strip reached (50.3) degrees, and a 
standard deviation (7.3) degrees, and the relative mathematical weight 
reached (64.5%), and this indicates that the level of psychological hardness 
among workers in the anti-drug police in the Gaza Strip Gaza is high. 

- The mean of the positive mean scores for employees of the anti-drug police in 
the Gaza Strip reached (115.1), with a standard deviation (21.3), and the 
relative computational weight reached (75.8%), and this indicates that the 
level of positive thinking among workers in the anti-drug police in the Gaza 
Strip Gaza is high. 

- It was found that there is a direct correlation with statistically significant 
(α<0.05) between the overall degree of the trend towards risk and 
psychological hardness among workers in the anti-drug police in the Gaza 
Strip, and this indicates that the higher the level of trend towards risk, the 
higher this level of psychological hardness Among the staff of the anti-drug 
police in the Gaza Strip and vice versa. 

- It was found that there is a direct relationship with statistical significance 
(α<0.05) between the overall degree of the trend towards risk and positive 
thinking among workers in the anti-drug police in the Gaza Strip, and this 
indicates that the higher the level of trend towards risk, the higher the level of 
positive thinking. Among the staff of the anti-drug police in the Gaza Strip 
and vice versa. 

- It was found that there was a direct relationship with statistically significant 
(α<0.05) between the overall degree of psychological hardness and positive 
thinking among workers in the anti-drug police in the Gaza Strip, and this 
indicates that the higher the level of psychological hardness, the higher the 
level of positive thinking among workers. Anti-drug police in the Gaza Strip 
and vice versa. 

The most important recommendations: 
- We recommend the Palestinian government and the Ministry of Interior to 

pay attention to members of the anti-drug police, to conduct scientific, 
religious and psychological courses to maintain the level of psychological 
rigidity and to promote positive thinking to reduce the trend towards risk. 
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 آية قرآنية 
 
 

ِالرِ ِِالّل ِِِمِ سِ ب ِ ِحيمِ الرِ ِِنِ ح 
ِ

ِهِِ" ِالل  وتهواِال ع ل َمِِيَر فَع 
ه
َِواَّل  يَنِأ م  ِاَّل  يَنِآَمنهواِم نكه
ِب َماَِتع َملهوَنَِخب يِر ه َِِۚوالل   "َدرََجاٍت

 
 (11 :سورةِالمجادلة)
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 إِلهَدْاءا
متواضع إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة، ونصح األمة، إلى نبي الرحمة ونور  هدي الأهدي ج

   ..العالمين
 .. عليه وسلمسيدنا محمد صلى هللا

 رض فلسطين....أمن روي بدمائهم الطاهرة  ىلإ
 سالم.. إخي أقلبي إلى روح الشهيد الحبيب  ىلإ

 روح الشهد القائد خالي عبد العزيز األشقر.. إلى 
 روح الشهيد القائد خالي محمد األشقر.. إلى

 . .برارشهدائنا األ إلى 
  . .إلى من كلله هللا بالهيبة والوقار

 .  .مني العطاء بدون انتظارإلى من عل
 الغالي( لدى )وا. .إلى من أحمل أسمه بكل افتخار

   . .إلى مالكي في الحياة
  . .إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني

   وجود..حياة وسر الإلى بسمة ال
 )أمي الحنونة( إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب.. 

   حملت معي مشاق الحياة وصعوبة العيش..من تإلى 
   من وقفت بجانبي في مسيرتي العلمية..إلى 

   إلى نصفي االخر..
 )زوجتي الغالية(  شريكة حياتي..إلى 

   ال بهم..إ من ال تطيب الحياةإلى 
  يأوالد إلى  وال يكون للعيش طعما اال بوجودهم..

 حمد(أسالم، تاال، إسيل، محمد، حنين، أ)
 الذين كانوا ومازالوا شموعًا ينيرون لي طريق العلم...  إخوانيلبي وسندي إلى مهجة ق

 على قلبي الالتي حرصن على رفع معنوياتي حفظهم هللا. أخواتي العزيزاتإلى 
 .. م الشهداء(أ)م خالد األشقر أ  لغاليةجدتي اإلى 

 قاربي.. أخوالي وخالتي وبني عمومتي وجميع أعمامي وعماتي و إلى أ 
 ن نبراسًا لحياتي ومسيرة علمي أصدقائي األحباب..إلى من كا 
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 شكٌر وتقدير
 

ِِ﴿  :قال تعالى َِولََعَ ن َعم َتِلََعَ 
َ
ِأ ِت 

َرِن ع َمَتَكِال  كه ش 
َ
ِأ ن 
َ
ِأ ز ع ِن  و 

َ
ِأ اًِِدلىَِِوِاَرّب  َمَلَِصاِل  ع 

َ
ِأ ن 
َ
َوأ

 [.15﴾ ]األحقاف: تَر َضاههِ

 الشكر هلل أواًل وأخيرًا، على حسن توفيقه.. 

بقبولها التي تفضلت علي   المشرف علـى هـذه الرســالة ـورة ختام إسماعيل السحاروللدكت
علي  توجيهي طول فترة االشراف ولم تبخل في ما ادخرت جهدا   ياالشراف علي رسالتي والت

 في اخراج هذه الرسالة في احسن صورها.بخبراتها وعلمها 

 ،  "مناقشًا داخليًا" عاطف عثمان األغا /ولعضـوي لجنـة المنـاقشة الدكتـور

 "مناقشًا خارجيًا"   خالد عوض المونس والدكتور/

 على جهودهما في إثراء الرسالة بمالحظاتهم.. 

 من أجل إسعـادي.. ثم الشكر لوالدي الحبيب الذي ما ادخر جهدًا 

 . وألمي الغالية وهي سر نجاحي في الحياة

 فهم سندي في الحياة. والدي واخوتي واقربائي وأولزوجتي 

 شرطة مكافحة المخدرات الذين تكرموا بتسهيل إجراءات الدراسة..أفراد ولقيادة و 

 وللدكـاترة الكــرام الذيـن تفضلـوا بتحكيـم مقـاييـس الـدراسـة..

 لنفس بالجامعة اإلسالمية..ي قسم علم اوألساتذتي ف

 ) الجامعة اإلسالمية بغزة( ولجامعتي الحبيبة الي قلبي  

 إنجـاح هذه الرسـالة.. ولكل من سـاهم في 
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 ل والفصل األ 

 العام للدراسة  اإلطار
 مقدمة الّدراسة 1.1

بالمخاطر، فتجده ئ يتجد كل حياته مل  منذ والدة االنسان وحتي نهاية رحلته الدنيوية، ة 
ويقات علي    ليكافح  البقاء  اجل  رحلته  من  وتبدء  بالمفاجأت  المليئ  الكوكب  المخاطر  هذا  مع 

البداية والوالدته وتنتهي مع نهاية اجله ا  لحظة   اللوح المحفوظ، وما بين  نهاية  لمكتوب له في 
ك المخاطرة  فتكبر  والمخاطرة  بالمخاطر  مليئة  حياة  بالعمر هناك  االنسان  تقدم  مع    لما  وتتدرج 

 . منذ صغره سلم فتري االنسان قد تعود علي المخاطرالصعد ه ياالنسان وكأن 
مخاطرات  باتخاذ  رهن  ،نسانيةاإل كينونته تحقيق وأيضاً  وتطوره  اإلنسان نمو أن كما   

ة، الحيا مجاالت  في اإلنشاء دائمة اجحة الن المخاطرات  من سلسلة إال هي  ما فالحياة دورية،  
بد  ال األمنيات  تداعبه فحينما ،الفرد  مستقبل في ري وه وج نفسي استثمار إال هي ما والمخاطرة  

سكون  من عليه  هو  ما على  يبقى أن يفضل حينما أما ة، حيا كأسلوب  المخاطرة يتخذ   أن من له  

  اطرة مخال  اتخاذه  دون   وتحول  نموه  سبيل  في  عائقاً   تقف  التي  المشكالت   أمام  عاجزاً   يقف  فهو
 . (221:2001 ،العدل)

يو   من ان  المخاطر  نفهذه  ويجد  االنسان  محتل  لد  وطن  في  علي  سه  ويتربي  فيكبر 
المسلوبة حقوقه  استعادة  في  الضائع  الكفاح  الم  ووطنه  المهدومة  سجونة  وحريته  بيوته  وبناء 

شهدا وذكريات  الجرحي  ال  الذين  ؤهومداواة  وطنهم  لتحرير  هللا  سبيل  في  بأنفسهم  ذي ضحوا 
فتجد  ،حقوق ال بد ان تسترد بر وعرف ان هناك وتزداد المخاطرة كلما كتصب من يهود العالم غا 

سبعون عاما يقاتل من    ، منذ اكثر منمجاهد ينتزع حقوقه بالقوةشعب مكافح    يالشعب الفلسطين
 .اجل حقوقه المسلوبة 

ل اإلسرائيلي، بل  هذا الجيل الذي لم يستسلم لكل ألوان الظلم واإلجحاف من قبل االحتال
ثائرًا مخاطرُا بحياته   ليعيد للحياة قيمتها ومعناها وداللتها، فهو يواجه ويتحدى ويستشهد  تحرك 

كل قوة وعزيمة، فهو يحترق ليضيء لآلخرين  كي توهب له ولشعبه الحياة، فهو يواجه الخطر ب
 .(33:1991مستقبلهم ويثرى حياتهم ويجعلها أكثر امتالء وأعمق داللة )أبو اسحق، 

وال    م صعبة جدًا في حياته  اً ات غزة ظروفمن الفلسطيني في محافظاأل  لالقد عاش رج 
يعانمنيزا األ  ون ل  قدمت  فقد  اللحظة،  هذه  األحتى  الشجهزة  من  العديد  عملهم  أ هداء  منية  ثناء 
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وواجبهم الوطني وال يزالون يقدمون التضحيات الجسام في خدمة الشعب الفلسطيني ومما ال شك 
نوعاً أفراد  ن  أفيه   يعانون  المخدرات  مكافحة  والخوف  ال  من  شرطة  الرسمية  أقلق  مهامهم  ثناء 

العمليةأو  لشدة خطورة مواقعهم  عائالته   ،ثناء عملهم  تركوا  م وزوجاتهم من  فهم جنود مجهولين 
الوطني والمهني محافظين على  أ تأدية واجبهم  التلوث األأجل  الشعب من  المتمثل  بناء  خالقي 

  ،خطر جداي  اإلنسان و ل الوطني  هذا العم  حيث أن  ،و مروجيهاأرات سواء متعاطيها  في المخد 
ذه جل الحفاظ على الشباب الفلسطيني خصوصًا في هأمن    دفعهم لالتجاه نحو المخاطرة  مما  

واح األ انقسام  من  الفلسطيني  شعبنا  بها  يمر  التي  العصيبة  اقتصادية  توقات  وظروف  الل 
الشب جعلت  صعبة  لإلواجتماعية  قابل  هشة  فئة  الفلسطيني  واالنحاللاب  ف  ،نحراف  ن إلذلك 

من   وألبنائه  للشعب  الساهرة  العين  هي  المخدرات  مكافحة  التماسك  أشرطة  على  الحفاظ  جل 
 .  في محافظات غزة والنسيج االجتماعي

 جهاز   في  عمله  أثناء  ومشاق  مخاطر  من  له  يتعرض   ما  مدى  تماماً   رجل الشرطة  يدرك
  إلى   إضافة  ، المتدربين  بعض   ة بحيا  تودي  قد   التي  الشاقة   الشرطية  التدريبات   من  ابتداء  الشرطة

 فرض   في  سواء  الشرطي  لعمله   تأديته  أثناء  به  يحدق  الذي  الخطر  تماماً   يدرك  الشرطة  رجل  أن
 المشاكل   فض   في  أو  ،عليهم  والقبض   ،والمخالفين  المجرمين   الحقة   م  أثناء  أو  القانون،  وتطبيق

  غزة،   قطاع  في   خصوصاً   عمله  رأس  على  يظل  الشرطة  رجل  أن  جانب   إلى  ،والمشاجرات 
  ونقاطهم   ومراكبهم  الشرطة  ومراكز  مقرات   من  جعل  الذي  الصهيوني  أثناء االستهداف  وخاصة

  أفراده   من  ارتقى  غزة  قطاع  في  الفلسطينية  الشرطة  إن  حيث   ،وقنابله راتيجية لصواريخهإست  أهدافاً 
 (. 4:2011اليازجي، م)2008عدوان   في يد شه مائتي من واحد أكثر يوم في ا

ة ومدروسة بكل نواحيها فالبد لنجاح المهمة اطرة هي عبارة عن مخاطرة محسوبمخالو 
ببعضها  تربطها  ثم  المعلومات  تجمع  وتبني    ان  تحللها  ثم  ومن  وبالتالي  البعض  عليها  الخطة 

تكن مقامرة   االئجها و يكون هناك مخاطرة في تنفيذها ولكن تكون محسوبة ومدروسة ومتوقع نتا
 وال يحمد عقباها. 

والرصد لو  التحليل  تعتمد على  ولكنها  أو حدث غير منظم  المخاطرة ضربة حظ   يست 
  ومن ناحية أخرى فإن   ، م اإلقدام على التنفيذ من ناحيةودراسة الموقف ودراسة قدرات اإلنسان ث 

  ستفادة من اول اإلنسان االالمخاطرة تتضمن هجمات متوالية ومحاوالت مستمر ة، وأثناء ذلك يح
  وكلمة المخاطرة تجعل اإلنسان متحفزاً   ،حديد المسار وتحقيق الهدف ت السابقة لت أخطاء المحاوال

الوقت  نفس  في  بالفطر وربما    ،ومتحفظًا  الجديد  يقاوم  اإلنسان  أن  ذلك  في  السبب  أو يكون    ة، 
 (. 122:2002)عبد الحميد، يخاف ويتوجس مما يجهله وال يعرفه
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واخالبة  الصال ديني  وازع  من  ناتجة  واالرتقاء  النفسية  العمل  الدامة  للفرد  ومهني  قي 
ما التوجد مخاطرة،  وهي عنصر أساسي يرتكز عليه المخاطر فبدون الصالبة النفسية لرب  بالذات 

النفسية  الصالبة  ذو  الفرد  فتجد  الحياة  مناحي  كل  في  للفرد  أساسي  داعم  النفسية  والصالبة 
بالمرتفعة ناجحا   ل تجده ينهض ليكمل ما بدؤه ويحقق  في حياته ال يقف عند عثرة او سقطة 

 مبتغاه. 

للتجا للفرد  المعرفي  التقييم  بين  الوسيط  دور  في  يتمثل  الصالبة  الضاغطة فتأثير  رب 
المواجهة  وبين باستراتيجيات  والتجهيز  يفترض    ،االستعداد  اآللية  كمية    أنهافتلك  تخفض 

لتعامل  بة النفسية الفرد على اكما تساعد الصال  ،الفرد   يمر بهاتي  للتجارب ال  النفسية  الضغوط
 (. 2010 ،بفاعلية )عباس  الضغوط مع

هانتون    وقد  يتمHanto أشار  الذي  الفرد  أن  التقييم  إلى  يستخدم  النفسية  بالصالبة  تع 
بفاعلية المواجهة  النفسي   ،وإستراتيجيات  الثقة  الفرد مستوى عالي من  ذلك  يشير أن لدى  ة  وهذا 
الم يقدر  الفرد  ذلك  فإن  أكثر  وهكذا  شيء  إلى  بناءه  يعيد  ثم  تهديًدا،  أقل  بأنه  الضاغط  وقف 

 .(175:2010  ،)عباس ةإيجابي
في رار ع بقدر كاف من الصالبة النفسية يساعده على االستم رجل الشرطة الذي يتمت أن 

إلى موق بالرضا، والنظر  أثر الضغوط والشعور  التوافق والتخفيف من  بنوع إعادة  المخاطرة    ف 
وال الفضول  وااللتز من  الفرد    ،امحماسة  به  يلتزم  النفسي  التعاقد  من  نوع  هو  نفسه  االذي  تجاه 

والصالبة النفسية تزيد من قدرة الشرطي على مواجهة الخطر وقيمه واآلخرين من حوله،    وأهدافه
 . (4:2011)اليازجي،التحدي والثبات  بروح

 نعم هللا عليه بالتفكر او بالتفكير    عن سائر المخلوقات   موميزه   والجنل هللا االنس  قلقد خ
ِ  ىلقوله تعالض  ر السماوات واالفي خلق    التدبرو  ر ض 

َ
َِواأل َمَوات  ِالَسّ ق 

َِخل  ِِف  ِِإَنّ ي ل 
ِاللَّ ت الف  َِواخ 

ِِ َاب  ْل 
َ
ِاأل ِل  و 

ه
آليَاٍتِأل ِِِ*َوالََّهارِ  وًداَِولََعَ عه ِق َياًماَِوقه َ وَنِالَلّ ره كه رِهاََّلّ يَنِيَذ  َِوَيَتَفَكّ نهوب ه م  ِِِجه ق 

َِخل  وَنِِف 
ب حَِ سه اًلِ بَاط  َهَذاِ َتِ َخلَق  َماِ َرَبَّناِ ِ ر ض 

َ
َواأل ِ َمَوات  ِاالَسّ َعَذاَبِ فَق َناِ   -  190]آل عمران:    لَّار ِانََكِ

ِ ى:  وقال تعال  [191
ّ ن َهاراًَِوم نِكه

َ
َِوأ َ ر َضِوََجَعَلِف يَهاَِرَواِس 

َ
ِاأل َوِاَّل  يَِمد  َِجَعَلِف يَهاَِِوهه ِاثل َمَرات 

ونَِ ره َِذل َكِآَليَاٍتِّل َقو ٍمَِيَتَفك  ِِف  ِالل ي َلِال َهاَرِإ ن  ِيهغ ِش  ِاث َنْي   فكل شيء يدعو    [3رعد:  ]ال  َزو َجْي  
الي التفكر والتدبر في خلق هللا ومن هنا نجد ان التفكير في أي شيء للوصول الي الحقائق  

ِهَكذَِ  ى:لقوله تعال الَلّ ِ ه َبْي ّ يه مِهل َكِ ونَِِِِلَكه ره َتَتَفَكّ ِ م  ِلََعلَّكه والتفكير عبارة    [219  ]البقرة:  اآليَات 
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بعضها    عن مترابطة مع  عقلية معقدة  تقف  عمليات  مفقودة  درجة  بالتدريج واي  البعض مرتبة 
 فتجد عملية التفكير تدور في سلسلة متتالية .  عندها عملية التفكير

لدائرة لذا أطلق عليها )الدائرة الفكرية( مراحل تشبه الية التفكير تمر بويرى الوقفي أن عم
أن تفسياإلنسان التفكير    حيث  وصف،  هي:  رئيسة  وظائف  أو  مهام  خمس  ينجز  تقرير،  ي  ر، 

تخطيط، تنفيذ. وتظهر هذه الوظائف كما لو أنها متصلة ببعضها البعض، فالفكر يبدأ فعالياته  
ا أو  للمعلومة  ويبالفكرية بوصف  الدماغ  يستقبله  الذي  المعلومة    اإلنساندأ  لمنبه  بهذه  بالتوسع 

واء عليها  وتفسيرها بأن يضيف لها مما في ذاكرته من خبرات ومعارف إللقاء المزيد من األض
هذه  تجاه  فعله  يجب  ما  تقرير  إلى  ذلك  بعد  الفكر  وينتقل  بنتائجها،  التنبؤ  أو  أسبابها  وتبين 

ًا بشأن منبه جديد كما في الشكل، العمل وتوجيهه، وقد يتخذ قرار   المعلومة، فيضع خطة لتنفيذ 
 حميد وآخرون، ب ت(. )

خصية السوية المتوافقة التي  يجاد الشإيساعد على  اإليجابين التفكير  أومما ال شك فيه 
الواقعي   دراكيجابية مثل الراحة النفسية والطمأنينة والكفاية في العمل واإلإتتمتع بمظاهر سلوكية 

ومسل بلقدرات  والثقة  الطموح  واإل توى  واالستقاللية  والحرص  والتفاؤل  واإلالنفس   دراكيثار 
ا على  والقدرة  الضغوط  مع  التوافق  على  والقدرة  واألاالجتماعي  ضبط  لتحمل  على  والقدرة  مل 

القدرة على تحمل اإلأالذات وتحمل المسؤولية والثبات االنفعالي والمالئمة     نصاري حباط )األو 
 .(112 ،م2008، ن وآخرو 

هو الوسيلة التي يستطيع بها رجال شرطة مكافحة المخدرات   اإليجابير  التفكي  حيث أن
همات للوصول الي األهداف باقل الخسائر وافضل في التخطيط والتفيذ لجميع المن يرتقوا بها  أ

بدون    الن كل عمل مخطط له في الغالب يكتب له النجاح وال يمكن للتخطيط ان يكتمل  ،النتائج
 بيا لكي يمكن برهنته علي ارض الواقع.ون التفكير إيجاوال بد من ان يكالتفكير 

 مشكلة الدراسة 1.2
الشرطي و   عملمن خالل   المجال  عباء مهنية وفكرية نحو  أ شعوره بوجود  الباحث في 

المخدرات   تهدد حياة وعمل رجال مكافحة  التي  اليومية  المخاطر  أثار فضول التعامل مع  مما 
تفاصيلالبا في  للخوض  رجال    حث  جوانب مهنة  بعض  على  ذلك  وتأثيرها  المخدرات  مكافحة 

البحث  ،  همحيات مشكلة  في  التعمق  الباحث  على  والبد  ا  إليجاد كان  ترنو  بعض  التي  لحلول 
 لمساعدة رجال األمن في تخطي هذه المشكلة. ةاإليجابيفكار بعض األ  إلضافة
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و المخاطرة  اه نحاالتجما عالقة    لتالي:الرئيس االتساؤل  لذلك تتمثل مشكلة الدراسة في  
 في قطاع غزة؟ شرطة مكافحة المخدرات  ىلد اإليجابيالتفكير بالصالبة النفسية و 

 بتحديد تساؤالت الدراسة التالية: وعليه قام الباحث  
 ما مستوى االتجاه نحو المخاطرة لدى شرطة مكافحة المخدرات؟ .1
 المخدرات؟ مكافحة ةشرط لدى الصالبة النفسية مستوى  ما .2
 المخدرات؟ مكافحة شرطة لدى  اإليجابي تفكيرلا مستوى  ما .3
دالة   .4 عالقة  توجد  المخاطر إحصائيهل  نحو  لالتجاه  الكلية  الدرجة  في  والصالبة  ًا  ة 

 لدى عينة الدراسة؟  اإليجابيالنفسية والتفكير 
لمخاطرة  في االتجاه نحو ا( 0.05α>ة عند مستوى )إحصائيهل توجد فروق ذات داللة  .5

م  إلى  "الرتبتعزى  العسكريةتغير  التعليمي  ،المحافظة  ،ة  االجتماعية  ،المستوى    ، الحالة 
 العمر"؟

  النفسية   الصالبة  في(  0.05α)>   ى مستو   عند   ةإحصائي   داللة   ذات   فروق   توجد   هل .6
 العمر"؟ ،الحالة االجتماعية ،المستوى التعليمي  ،المحافظة  ،"الرتبة العسكرية إلى تعزى 

ف .7 توجد  د هل  ذات  مستإحصائي اللة  روق  عند  ) ة  التفكير  (  0.05α>وى    اإليجابي في 
 العمر"؟ ،الحالة االجتماعية ،المستوى التعليمي  ،المحافظة  ،تعزى إلى "الرتبة العسكرية

 فروض الدراسة: 1.3
داللة   .1 ذات  عالقة  توجد  مستوى  إحصائيال  عند  بين    (0.05α>)ة  الكلية  الدرجة  في 

وا المخاطرة  نحو  والتفكير  االتجاه  النفسية  مكافحة   ابياإليجلصالبة  شرطة  لدى 
 . المخدرات 

في درجات االتجاه نحو  (  0.05α>ة عند مستوى )إحصائيتوجد فروق ذات داللة    ال .2
العسكريةالمخا )الرتبة  التالية:  الديمغرافية  للمتغيرات  تعزى  المستوى    ،المحافظة  ،طرة 

 . (العمر ،الحالة االجتماعية  ،التعليمي
توجد  .3   االتجاه   درجات   في(  0.05α)>   ى تو مس   عند   ةإحصائي  داللة  ذات   فروق   ال 

النفسية  العسكريةالتالية  الديمغرافية   للمتغيرات   تعزى   الصالبة  )الرتبة   ، ظةالمحاف   ،: 
 .(العمر ،الحالة االجتماعية ،المستوى التعليمي
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داللة    ال .4 ذات  فروق  ) إحصائيتوجد  مستوى  عند  التفكير  (  0.05α>ة  درجات  في 
الديمغرافي  ابياإليج للمتغيرات  العسكريتعزى  )الرتبة  التالية:  المستوى    ،المحافظة  ،ةة 

 . (العمر ،الحالة االجتماعية  ،التعليمي

 الدراسة  أهداف 1.4
 رف على مستوى االتجاه نحو المخاطرة لدى شرطة مكافحة المخدرات.التع .1
 التعرف على مستوى الصالبة النفسية لدى شرطة مكافحة المخدرات. .2
 لدى شرطة مكافحة المخدرات. بياإليجا رف على مستوى التفكير تعال .3
والتفكير   .4 النفسية  والصالبة  المخاطرة  نحو  االتجاه  بين  العالقة  على    ي اإليجابالتعرف 

 لدى  شرطة مكافحة المخدرات.
اإل .5 الداللة  ذات  الفروق  عن  تعزى  حصائيالكشف  المخاطرة  نحو  االتجاه  مستوى  في  ة 

 .العمر( ،الحالة االجتماعية ،تعليمي المستوى ال ،المحافظة  ،لعسكريةللمتغيرات )الرتبة ا
داللة   .6 ذات  فروق  عن  للمتغيرات إحصائي الكشف  تعزى  النفسية  الصالبة  مستوى  في   ة 

 .العمر( ،الحالة االجتماعية ،المستوى التعليمي ،المحافظة ،)الرتبة العسكرية
داللة   .7 ذات  عن فروق  التفكيإحصائي الكشف  للمتغيرات   اإليجابير  ة في مستوى  تعزى 

 .العمر( ،الحالة االجتماعية ،المستوى التعليمي ،المحافظة ،رتبة العسكرية)ال

 أهمية الدراسة  1.5
العلمية في الصحة بعد اطالع الباحث ع النفس والدراسات  التربوي في علم  لى االدب 

الباحث صياغة   تبلورت لدى  المجالأ النفسية  لدراسته في هذا  الهام وانبثقت هذه    همية خاصة 
 حورين هامين سيتم سردهما كما يلي:خالل م همية مناأل

 مية النظرية والتطبيقية ه األ 1.5.1
من  أ تكمن   الدراسة  المتغأ همية  العينة  همية  ووفق  بالعنوان  الموجود  الترتيب  وفق  يرات 

تطبق عليها   مكاإالتي سوف  تناولت عينة شرطة  دراسات  الدراسة حيث ال توجد  فحة  جراءات 
الدرا الحاليةالمخدرات مع متغيرات  الدراسة  يعد   ،سة مع  الدراسة هي األولى وهذا  تعد هذه  لذا 

ناول هذا الموضوع على رجال شرطة مكافحة  إسهام من جانب الباحث في إجراء دراسته التي تت
استفادة  والتطبيقي  النظري  المستوى  على  العلمي  البحث  وتكسب  غزة  المخدرات في محافظات 

جداً كبي  الدراسة  رة  هذه  تساعد  در   وقد  إجراء  على  عالقة  الباحثين  ذات  مشابهة  أخرى  اسات 
 همية هذه الدراسة:أ يد من  عينة الدراسة وقد يستفأفراد خرى من أبالموضوع وعلى مستويات 
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 رجال شرطة مكافحة المخدرات في محافظات غزة.  .1
 ن بالمجال النفسي. و يين والمهتمانن النفسو األخصائي .2
 بعة لها.ب النفسي والعيادات التاات الطمستشفي .3
 المكتبة الفلسطينية باعتبار الدراسة إضافة نوعية.  .4
المعنية   .5 المدني  المجتمع  ومؤسسات  الحكومية  مجتمعية الوزارات  خدمات  خالل    من 

 مخصصة لهذه الشريحة. 

 مصطلحات الدراسة 1.6

أو ظروف خطر،   ثأحدا"ميل لدى الفرد نحو توريط نفسه في    االتجاه نحو المخاطرة: -
بالضر  تصيبه  بمكقد  أو  بحياته  يقامر  وكأنه  هذا ر،  سبب  يكون  وقد  بماله،  أو  انته 

أو دوافع الشعورية كالرغبة الملحة في االتجاه نحو المخاطرة عاماًل ال شعوريًا وعناصر  
 تأكيد الذات وإثباتها أو إيذائه ا، أو عاماًل شعوريًا كالظهور أو الفخر، وغالبًا ما تكون 

 (.م1993 ،الحالتين" )طه
اإلالتعر  الى   جرائي:يف  الفرد  ميل  هو  إجرائيـًا  المخاطرة  نحو  االتجاه  الباحث  ويعرف 

و شخصيته  أيجاب لتعزيز مكانته  و اإلأبالسلب  في سبيل تحقيق هدف معين  المغامرة  
النفع مادياً أ السلوك أل  ىجبر عل أوربما    و اجتماعياً أ  و  ة  نه ال يوجد طريقاختيار هذا 

لتحقيق   المنشود  بديلة  األأالهدف  للفت  له،  و  يحصل   وهينظار  سوف  التي  الدرجة 
 عليها المفحوص في مقياس االتجاه نحو المخاطرة. 

النفسية - لد   هي  :الصالبة  عام  عل   ىاعتقاد  وقدرته  فعاليته  في  كل   ىالفرد  استخدام 
بفاعلية   ويواجه  ويفسر  يدرك  كي  المتاحة  والبيئية  النفسية  الحياة    داث حأالمصادر 

 (.274: م2009 ،)تفاحة الضاغطة
النفسية   الباحث الصالبة  للفرد   بأنها:  جرائياً إويعرف  السمات الشخصية  مجموعة من 

عن   فرد  بها  قادراً اآلويتميز  تجعله  األ  ىعل  خر  في  والعوائق  الصعاب  زمات تحدي 
في   النتائج  بأفضل  الظروفأويخرج  عليسوأ  يحصل  التي  الكلية  الدرجة  ها  وهي 

 الصالبة النفسية. خدرات في مقياس المفحوص من شرطة مكافحة الم
على  يجابية  إ هو الوعي بأهمية استعمال العقل بطريقة فعالة تضفي  :  اإليجابيالتفكير   -

الشخصية   العملية  أالحياة  األأو  طاقاته  و  بكل  البشري  العقل  استعمال  وهو  سرية، 
وضع  إو  دون  من  إ ية  أمكاناته  سلبية  شعور  أ   فكارأعاقات  )العريفي، أو  تصرف    و 

 (. 60م،  1978
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النتائج  أ استعمال    وهو تركيز  من  اإليجابيو  وحيد  بناء  هو  ما  على  الفرد  لعقل  جل أ ة 
األ من  االتخلص  األألهدامة  فكار  محلها  ولتحل  السلبية  والمشاعر  و   ةاإليجابي فكار 

Seligman   (2003  ،160م) . 
جة المشكالت التي يستعملها الفرد لمعال  ليب ساوهو ذلك التفكير الذي يمثل االنشطة واأل

قناعا للتفكير، ولتدعيم  باستعمال  الذاتية  بناءة وباستعمال استراتيجيات القيادة  ت عقلية 
نساق عقلية منطقية ذات طابع تفاؤلي أنظمة و أي النجاح من خالل تكوين  ثقة الفرد ف

 . (5 ،م2007 )العنزي،
الباحث   باالتبأنه:  ـاً إجرائي  اإليجابيالتفكير  ويعرف  ذهني  عصف  اإليجابي  عملية  جاه 

لتعطينا    بمساعدة األفكار  بأفضل  للخروج  وتحليلها  المعلومات  بجمع  الخمس  الحواس 
و  النتائج  مكافحة ال  هيأفضل  شرطة  من  المفحوص  عليها  يحصل  التي  الكلية  درجة 

 المخدرات في مقياس التفكير اإليجابي. 
المخدرات: - مكافحة  مدني  شرطة  هيئة  ذات  هي  نظامية  تقوم  ة  عسكري  بواجبات  طابع 

من داخل الدولة وأي تكاليف يحددها القانون وتختص بالمخدرات حفظ النظام العام واأل
 .(66،م2013 )مهنا،

 حدود الدراسة  1.7

 تم تطبيق الدراسة في مكاتب شرطة المكافحة بمحافظات غزة.  الحد المكاني: -
وعددهم يقدر   ة المخدرات ملين في إدارة مكافحالدراسة  كافة العا  ت تناول  الحد البشري: -

 ( ضابط وضابط  صف وشرطي.150حوالي )
 م. 2020-2019تم إجراء الدراسة خالل العام  الزماني:الحد  -
بالصالبة    الموضوعي:الحد   - وعالقته  المخاطرة  نحو  االتجاه  على  الدراسة  اقتصرت 

 ت.رجال شرطة مكافحة المخدرا ىلد  اإليجابيالنفسية والتفكير 
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 الثاني الفصل 

 اإلطار النظري للدراسة 
 االتجاه نحو المخاطرة األول:المبحث  2.1

المخاطرة بشكل عام يعتبر طريق صعب محفوف بالمخاطر، خاصة عندما    االتجاه نحو
ال الفلسطيني  كالمجتمع  مجتمع  في  المخاطرة  نحو  االتجاه  عن  كلها نتحدث  حياته  تعتبر  ذي 

صراعات مع العدو بكافة أشكالها، كما أن الخوض فيه البد من قرار حاسم وجرئ  مواجهات و 
ال بالمخاطرة بفعل  إ الهدف ال يتحقق    ناً ا حيأفي حياته، و   ن قويم في هذه الدنيا له هدفانسإفكل  

ن هدف الي هدف خر ومن مهنة إلى مهنة ومإلى آالمخاطرة من فرد    ى و بقرار، ويختلف مستو أ
التجاه نحو المخاطرة  واألمني يمتاز من بين االعمال كلها بالمخاطرة ويعتبر اعسكري  والعمل ال

 أساسًا من أسس هذا العمل. 

 يف االتجاه من الناحية النفسية تعر  2.1.1
من   االتجاه  النفس    همأ يعتبر  علم  مجال  في  في  عنها  غنى  ال  التي  النفسية  المفاهيم 

بعض التعريفات نالحظ أنه ال يوجد   النفس االجتماعي ومن خالل سرد   وبالخصوص في علم
 تعريف واحد لالتجاه وهناك بعض التعريفات: 

ب  Thurstoneستون  ر ث  عرف الشعور    هأناالتجاه  المرتبط    اإليجابي"درجة  السلبي  أو 
 (. 213:  م1981ببعض الموضوعات السيكولوجية" )عيسوى،  

أهب العصبي والنفسي، ه "حالة من االستعداد أو التأن االتجاه ب  Alportعرف ألبورت    كما
في استجابة الفرد لجميع   دينامين خالل خبرة الشخص، وتكون ذات تأثير توجيهي أو  منتظم م

 (.418:  م1984ضوعات والمواقف التي تستثير هذه االستجابة" )بلقيس ومرعى،  المو 
ما يمر به يتكون بناًء على  ه "استعداد نفسي  أنفقد عرف االتجاه ب   warran  ناأما ور 

يمكن  الش خبرات  من  إلى    أنخص  األمر  نهاية  في  االتجاه"    أحداث تؤدى  مجال  في  تغييرات 
 (. 15: م1992 )البرميل،

عرفه   نحو  كما  سلوكه  في  تتمثل  كما  الفرد  استجابات  مجموع  يعكس  مفهوم  أنه  حسين 
استجابات   نحوها  تختلف  التي  االجتماعية  والمواقف  هذه  فراد  ألا الموضوعات  أن  بحكم 

أيالموضوعات   جدلية  تكون  الفرد    والمواقف  استجابات  وتتسم  النظر،  وجهات  فيها  تختلف 
 (. 16م، 2002  ،وآخرون  )حسين ت متباينة أيضاً بالقبول بدرجات متباينة أو بالرفض بدرجا
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التعريفات  العاطفة  الباحث أن    ى ير   السابقة لالتجاه  من خالل  االتجاه يعمل على توجيه 
ت واألفكار تختلف من شخص آلخر فهي أيضا تحدد االتجاه  نحو موضوع ما، كما أن المعتقدا

 سلبية في الحياة تحدد االتجاه.ة والاإليجابيه، وكذلك الخبرة الماضية والمواقف وتساهم في

 مكونات االتجاهات   2.1.2
وخ اجتماعي  وتفاعل  اجتماعية  تنشئة  )من  ثقافي  اجتماعي  نتاج  االتجاهات  برات  إن 

التي مر بها كل فرد وطبيعة مجتمعه، ولالتجاهات مكونات ثالثة  سابقة…( فضاًل عن الظروف 
 رئيسة هي: 

شاعر الشخص ورغباته حول قضية اجتماعية  المكون العاطفي )االنفعالي(: يعود إلى م .1
تكون  قد  أي  منه،  نفوره  أو  عليه  إقباله  في  إما  ما،  موضوع  أو  معينة،  قيمة  أو  ما، 

إلى الجانب العاطفي لكل إنسان، وأحيانًا يكون ة سلبية أو إيجابية وهذا يرجع  االستجاب
يكون  قد  الكره  أو  والحب  الرفض،  أو  فالقبول  منطقي،  غير  الشعور  مسوغ    هذا  دون 

 واضح أحيانًا. 
المكون المعرفي: يشير إلى المعلومات والحقائق والمعارف واألحكام والمعتقدات والقيم   .2

ترتب التي  ما واآلراء  مقدار  أي  االتجاه،  بموضوع  االتجاه،   ط  موضوع  عن  الفرد  يعلمه 
هر كان اتجاهه واضحًا أكثر، فالطالب الذي يظ أكثر  فكلما كانت معرفته بهذا الموضوع  

استجابات تقبلية نحو الدراسات االجتماعية مثاًل قد يملك بعض المعلومات عن طبيعة  
الحياة االجتماعية، الدراسات ودورها في  جتمعية  حياة م  نجازوضرورة تطويرها إل  هذه 

 أفضل، وهي أمور تتطلب الفهم والتفكير والمحاكمة والتقويم. 
ه موضوع االتجاه بطريقة ما، قد تكون المكون السلوكي: يتمثل في استجابة الفرد اتجا .3

الفرد،   التي مر بها هذا  التنشئة االجتماعية  يعود إلى ضوابط  إيجابية، وهذا  أو  سلبية 
حيوتتباي  من  الثالثة،  المكونات  هذه  فقد ن  واستقالليتها،  شيوعها  وشدة  قوتها  درجة  ث 

( لكنه ال يشعر المكون المعرفي)  يكون لدى الفرد معلومات وحقائق كافية عن مسألة ما
 المكون االنفعالي( تؤدي به إلى اتخاذ أي عمل حيالها )  برغبة أو ميل عاطفي تجاهها

  اطفي تجاه موضوع ما لمعاكس ربما يكون هناك تفاٍن ع)المكون السلوكي(، وفي الوجه ا
الموضوع  هذا  عن  كافية  معلومات  يملك  ال  أنه  من  الرغم  على  االنفعالي(    )المكون 

   .(م2012،  )صديق ي()المكون المعرف
ن المكونات الثالث السابقة أو أي مكون منهما يؤثر في االتجاه وبشكل أالباحث    ى وير 

 كبير. 
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 ةمفهوم المخاطر   2.1.3

 . ما يخٌطٌر في القلب من تدبيٍر أو أمرٍ  :والخاِطرُ  :رمخاطرة من خط :المخاطرة لغةً 

تبختر    : يقالُ   ،المتبختر  :والخاِطرُ  إذا  يخِطُر  ه ل ك ةٍ   :خط رُ وال  ، خطر  على   ،اإلشراف 
اِطرُ  ُيخ  بنفسه  ُملكٍ   :وخاط ر   نيِل  أو  ُهلٍك  ط ِر  خ  على  بها  اطر  ،أشفى  ط    ،الم راقى  :والمخ  ر وخ 

ط ر الدّ  ر ب  الّدهُه كما يقال  انهُر خ  ر بض    ، والُجنُد ي خِطرون حول  قائدهم يُرون ُه منُهُم الجد    ،هُ انُر ض 
 .(1197 ،س –ح  ،العرب  انلس) وكذلك إذا احتشدوا في الحرب 

اصطالحاً  الجماعة  :  المخاطرة  مخاطرة  وكفافى  جابر    Group Risk Takingعرف 
ونتائج سلبية، وفى مقابل االعتقاد لمزالق  خاذ قرار يتضمن التعرض  ها: "استعداد جماعة التأنب

ب القائل  قرارات    أنالتقليدي  اتخاذ  إلى  دائمًا  تميل  من  أكثر  الجماعات  نجد  فراد األمحافظة   ،
تبين   التجريبية  تطرف    أن الشواهد  إلى  تميل  الجماعية  القرارات  أكبر  القرارات  من  ومجازفة 
 (. 1454: م1990الفردية" )جابر وكفافى،  

المخاط  عرفهو  بصبري  نسبية  أن رة  اجتماعية  "قيمة  فيها   Arelative Valueها:  يتسم 
ال لها  الجماعة  فقيم  دون أخرى،  أو جماعة خاصة  والضغط في  مجتمع  المخاطرة انقوة  حراف 

 (. 212: م1994نحو المجازفة أو التحفظ" )صبري، 
ن المخاطرة بدون ضرورة  نمط مها: " أنب  Risk-Takingجابر وكفافى المخاطرة    وعرفه

بحاجات ماز وكية ويتضمن    –عادًة على المستوى الالشعوري -  لك، والذي قد يكون مدفوعاً لذ 
ت خرافية كما في حال المقامر الذي يقامر بكل نصيبه مقامرة قائمة  ًا اتجاها انأخذ المخاطرة أحي

 (.3310:  م1995على الحدس أو التخمين" )جابر وكفافى،  

 الباحث أن المخاطرة:  يرى السابقة للمخاطرة لتعريفات من خالل ا
 الحدث والتخمين. على أن المخاطرة تتمحور  .1
 .المخاطرة هي ناتج سلبي لهدف ما .2
 و بالفعل.أ (اتخاذ قرارات )بالقول  ن تكون أ المخاطرة ممكن  .3
 . المخاطرة فيها نسبة مجازفة ومقامرة بدرجة كبيرة .4

 االتجاه نحو المخاطرة مفهوم   2.1.4
إبر  المخعرف  نحو  االتجاه  التقييمات  أنب   اطرةاهيم  من  نسبيًا  ثابت  "نظام  ة  اإليجابيه: 

ل إصابته الجسمية نتيجة اإلهمال،  للحرية غير المسئولة، وللمجازفة والتقليل من خطورة احتما
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ة  ية اإلصابة الجسمية، الشعور بالقو انفعالية لهذا االتجاه، عدم القلق من إمكنب االانوتشمل الجو 
الخوف وعدم  الخطر،  مواجهه  الجو   في  أما  العدوى،  أو  لإلصابة  التعرض  احتمال  ب انمن 

اإلهمال المتعمد لشروط الوقاية دفاعية و نالنزوعية فتشمل النزوع للتصرف بحرية دون قيود، اال 
 (. 59: م1992الصحية" )إبراهيم، 

  أحداث ط نفسه في  ه: "ميل لدى الفرد نحو توري أنكما عرف طه االتجاه نحو المخاطرة ب
ته أو بماله، وقد يكون سبب  ان ه يقامر بحياته أو بمك أنرر، وكقد تصيبه بالض  أو ظروف خطرة،

كالرغبة الملحة    -أو عناصر أو دوافع ال شعورية-  شعورياً هذا االتجاه نحو المخاطرة عاماًل ال  
الف أو  كالظهور  شعوريًا  عاماًل  أو  إيذائها،  أو  وإثباتها  الذات  تأكيد  يكون  في  ما  وغالبًا  خر، 

 (. 25: م 1993معًا" )طه، الحالتين 
ه: "قرار يتخذه الفرد بناًء على عوامل نفسية  أنوعرف عبد الحميد االتجاه نحو المخاطرة ب

يحققه،    أنأو اجتماعية، ويحقق به من المكاسب المادية واالجتماعية ما ال يمكن لقرار آخر  
ك مخاطر انوإذا  سميت  اجتماعية  المكاسب  كت  إذا  أما  اجتماعية،  ماديانة  سميت ت  مخاطرة    ة 

 (.420: م1995اقتصادية" )عبد الحميد، 
ب المخاطرة  االتجاه نحو  العدل  ثابت نسبيًا  أنوعرف  "نظام  التقييمات  ه:  ة أو اإليجابي من 

ية مع أو ضد موضوع اجتماعي معين، والمخاطرة هي استعداد انالسلبية، ومن المشاعر الوجد 
ب للقيام  اتخاالفرد  أو  المألوفة،  غير  النتائج  األعمال  من  التام  التحقق  بدون  الصعبة  القرارات  ذ 

بب عدم توفر المعلومات التي  المستقبلية بس   حداث األالمترتبة، وقد يرجع ذلك إلى صعوبة توقع  
 (. 122: م2001يعتمد عليها الفرد عند إقدامه على المخاطرة" )العدل، 

 الباحث:يرى  تجاه نحو المخاطرة ومن خالل التعريفات السابقة لال
 ثبات الذات.إ االتجاه نحو المخاطرة قرار يتخذه الفرد بناًء على عوامل نفسية ومنها  .1
 االتجاه نحو المخاطرة.  تؤثر العوامل االجتماعية في  .2
االتجاه نحو المخاطرة قد يكون الفرد مدفوعا لها )مكره على فعلها( وقد يجد نفسه في  .3

 هدف ما.  نجازطرة إل موقف ال بد من المخا
 و على كليهما. أو على الجسد أخاطرة على النفس اه نحو الميؤثر االتج .4
 االتجاه نحو المخاطرة قرار صعب. .5

االتجاه   الباحث  إجرائيـاً ويعرف  المخاطرة  الفرد    نحو  ميل  سبيل    المغامرةلى  إهو  في 
  و اجتماعياً أ  اً ع ماديو النف أو شخصيته  أ ته  ان و االيجاب لتعزيز مكأتحقيق هدف معين بالسلب  
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و للفت ألتحقيق الهدف المنشود    طريقة بديلة يوجد    نه ال اختيار هذا السلوك أل  ىجبر علأوربما  
 .ي سوف يحصل عليها المفحوص في مقياس االتجاه نحو المخاطرةوهو الدرجة الت له،األنظار 

 النظريات النفسية المفسرة للمخاطرة  2.1.5

 ة:النظرية التقليدية للمخاطر  -
التقليدية الت  النظرية  المخا قامت  تفسير  القرار على  يتخذه خاذ  أفضل قرار  باعتبارها  طرة 

"الفرد المتكامل" والذي يتميز  الشخص لزيادة مكاسبه وتقليل خسارته، وقد قامت على اف تراض 
سية بقدرته على اتخاذ قراراته بناء على المعرفة التامة بما أمامه من اختيارات ونتائجها، والحسا

البدائ بين  للفروق  و المطلقة  المنطقي،  االختيار  في  التمييز  حسن  من  يمكنه  بما  جميع    أنل، 
للفرد المقدرة والوقت    أنافرة، ويفترض كذلك  جميع المعلومات متو   أنالبدائل متاحة أمام الفرد، و 

النموذج   هذا  يفترض  لذا  حلول،  من  يالئمه  ما  التأ  أنالختيار  من  كاملة  حالة  في  كد الفرد 
 (. 56م:  1992 ،صفوت هذا االفتراض ) طرة في ظلدور المخا  وبالتالي ال يظهر

ضه تحديدًا جيدًا يحدد المشكلة التي تعتر   أنه ال يتسنى للشخص  أن كما يؤكد عبد الحميد  
إال بجمع معلومات عن الظاهرة، وبقدر وفرة تلك المعلومات يكون تحديد المشكلة على نحو جيد 

 (. 423م: 1995 لمشكلة )عبد الحميد،لومات وتصنيفها من أجل تحديد اثم يقوم بتحليل المع
على    يثبت قدرته   أن ليس للمخاطرة وجود في ظل هذا االفتراض، وهذا النموذج لم يستطع  

يتخذها   التي  بالقرارات  فقدرة    اإلنسانالتنبؤ  قليلة،  النتائج    اإلنسانإال في حاالت  على حساب 
  جود محك ثابت لقياس النتائج ية تحقيق النتائج، أو عدم و ان كمحدودة بسبب عدم التأكد من إم

غم المتوقعة من كل اختيار حيث أطلق صبري على الدافع وراء التصميم على سلوك المخاطرة ر 
 (.212م: 1994 الوعي بخطورته على حياته باالتجاه نحو المخاطرة بالحياة )صبري،

 :النظرية المعرفية للمخاطرة -
م من خالل عملية منطقية خالصة تسمى  ذكرها إبراهي فية للمخاطرة كما  تتم النظرية المعر 

القرا أو  )اتخاذ  قأنر(  لذلك  عديدة،  بعوامل  متأثرة  معرفية  عملية  خالل  تتم  النظرية  ها  امت 
لزيادة  الشخص  يتخذه  قرار  أفضل  باعتبارها  المخاطرة  "تفسير  على  القرار  اتخاذ  في  التقليدية 

وق خسائره،  وتقليل  افترامكاسبه  على  النظريات  هذه  قامت  "د  والذي    اإلنسانض  االقتصادي" 
و  الكاملة،  بالمنطقية  أمامه  أنيتميز  بما  التامة  المعرفة  على  بناًء  قراراته  يتخذ  اختيارات  ه  من 

ونتائجها، الحساسية المطلقة للفروق بين البدائل بما يمكنه من حسن التمييز بينها، المنطقية أي  
ل الخسائر، ويتصور النموذج التقليدي في  ائمًا إلى زيادة المنفعة وتقليقرارات الشخص تهدف د 



www.manaraa.com

16 


ت متوفرة، ويفترض جميع المعلوما  أنجميع البدائل متاحة أمام الشخص، و   أن االختيار المنطقي  
:  م 1992للشخص القدرة والوقت على حساب النتائج المترتبة على كل بديل" )إبراهيم،    أنكذلك  

56 .) 

 : للمخاطرةة النظرية الدافعي -
ي تجنب الفشل، انالنجاح والث نجازوهما االتجاه إلاتجاهين متقابلين  ىعلاعتمدت النظرية 

 ين: وتكمن نتائج هذه النظرية في الفرضين اآلتي

أصحاب الحاجات العالية يرغبون في أداء جيد، ويسيطرون علي المهام بصورة  فراد  األ .1
  دخول معهم هم عند الانويتفوقون علي اقر   ،مستقلة، ويؤدون المهام المختلفة بسرعة ودقة

المنخفض يتجنبون األداء في المهام    نجاز أصحاب اإلفراد  األ بينما  ،في موقف المنافسة
 قدراتهم. ى لتي تتناسب مع مستو و االتي تتسم بالتحدي 

خفاض وعلي ذلك  نعند الذكور في العام الخامس من العمر إلى اال  نجاز تميل حاجة اإل  .2
 (.145م:  2002 البلوغ )الخولي، الفارقة ترتبط بالعمر في فترة نجازفميول اإل

ها الباحث أن النظريات فسرت االتجاه نحو المخاطرة تناولتيرى  من خالل العرض السابق 
ب منها القدرة على اتخاذ القرار أو البعد المعرفي للمخاطرة أو الدافع الذي يحرك  انمن عدة  جو 

على للحصول  المخاطرة  نحو  األ   الفرد  وتحقيق  عدم  هدافالنجاح  للفشل،  المخاط  أو  تجنبًا  رة 
 هذه. وبعد هذا العرض فقد اعتمد الباحث على النظرية المعرفية والدافعية للمخاطرة في دراسته 

 االتجاه نحو المخاطرة في اإلسالم 2.1.6
توصف وقد   أنمن أكبر  هللا عليه وسلم(صلى )ت روح المخاطرة على زمن رسول هللا انك

ألصحابه من بعده ولعل أوضح صور المخاطرة بالحياة    وسلم(  هللا عليهصلى  )  لمها رسول هللاع
على شجاعة أصحاب رسول هللا وهى خير شاهد    هللا عليه وسلم(صلى  )على زمن رسول هللا  

وسيد    ان فهو رائد الشجع  هللا عليه وسلم(صلى  )   بن أبى طالب   يهو عل  هللا عليه وسلم(صلى  )
" عليه  يفما قام به "عل  هللا عليه وسلم(صلى  )  قاذ حياة رسول هللاانته من أجل  من خاطر بحيا 

والدفاع عنه يدل على   سلم(هللا عليه و صلى  )السالم من التضحية والتفادي في سبيل رسول هللا  
ال يدخل الخوف قلبه    أنه ال يمكن لبشر  ن أل  ،على بشر قط  أن تكون قلبه وأعصابه ال يمكن    أن

ية وغيرها التي تحول  ان نب الحياة، حب الذات، األصابه، وال تستولي عليه غريزة حوال تتوتر أع
هللا عليه  صلى  )اة رسول هللا  وما يريد، قد بات على فراش المخاطرة استمرارًا لحي  اإلنسانبين  

ي  عل  انبياء، فقد كنفهي المواساة الفريدة من نوعها في تاريخ اإلسالم بل وفى تاريخ األ  وسلم(
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القوم يريدون الهجوم    ان يعرفوه، وك  أنوفًا من  م وال يتكلم خيتلوى من األل   هللا عليه وسلم(صلى  )
أبو  لهب يمنعهم خوفًا    انولكن ك  عليه وسلم(هللا  صلى  )على البيت لياًل، ليقتلوا الرسول الكريم  

آخر تقع يد خاطئة على نساء بنى هاشم وبناتهم، فيكون ذلك مسبًة وعارًا عليهم إلى    أنمن  
صغرانالزم من  الرغم  وعلى  عل  ،  وسلم(صلى  )ي  سن  عليه  منه    هللا  طلب  عندما  قال  فقد 

مبيتي هناك يا نبي هللا! قال: نعم، المبيت في فراشه، أو تسلمن ب  هللا عليه وسلم(صلى  )الرسول  
بأه به رسول أنضاحكًا وأهوى إلى األرض ساجدًا شاكرًا لما    هللا عليه وسلم(صلى  )ي  فتبسم عل

أول من سجد هلل   هللا عليه وسلم(صلى  ) ي  عل  ان، فكالمتهمن س  هللا عليه وسلم(صلى  )  هللا
هللا صلى  )مة بعد رسول هللا  شكرًا، وأول من وضع وجهه على األرض بعد سجدته من هذه األ

يكون روحي لروحك وقاًء ونفسي    أن، فلما رفع رأسه قال له: يا رسول هللا رضيت  عليه وسلم(
هذه المخاطرة التي قام    .ب فداء أخ لك أو قرييكون روحي ونفسي    أن ، بل رضيت  لنفسك فداءً 

بياء، ن بل وفى تاريخ األالفريدة من نوعها في تاريخ اإلسالم،    هللا عليه وسلم(صلى  )ي  بها عل
فقد وقع هذا العمل العظيم وقع اإلعجاب والتقدير واإلكبار من أهل السماوات قبل األرض، هذا  

نرى ما قاله الكاتب المسيحي جورج جرداق في   لم يشيد به المسلمون فحسب، بل  األمر العظيم 
أمره يوم غامر في  أعجب    نابن أبى طالب فما كي  ية( "أما علاإلنسانكتاب: )صوت العدالة  

سبيل عقيدته التي هي عقيدة محمد بن عبد هللا، وفى سبيل الحق ورعاية الشرف واإلخاء، هذه 
يعر  لم  التي  وأدالمغامرة  وأقوى  منها،  أجل  التاريخ  وعظيم ف  عظيم  بين  الذات  وحدة  على    ل 

 (. 29م: 2002 )السحار،

م  1948ل فلسطين عام  الباحث أن الشعب الفلسطيني شعب التضحيات منذ احتاليرى  و 
واالن باال  اً ومرور  االولي  الثنتفاضة  صابرا  ان تفاضة  الشعب  تجد  األخيرة،  الثالثة  بالحروب  و  ية 

أوالدهم ونفوسهم في سيبل هللا وكل هذا ينم اء في الخيرات مضحين بأمواله و علي البالء معط
والذي يجاهد األعداء   الشعب الفلسطيني الذي هو متدين ومحافظ بالفطرة  لدى علي الوازع الدين  

اثن أكثر  منذ   وسبعون عاما ويقدم الشهداء واألشالء والمصابين في سبيل تحرير الوطن    ان من 
ها بالطبع تميل  نإسطيني وعاشت الويالت فاسة هي جزء اصيل من الشعب الفلوبما أن عينة الدر 

أصبحت   ألنها  المخاطرة  المؤسجزءًا  إلى  عمل  علي  عكست  وبالتالي  حياتها  الشرطية  من  سة 
ون ويتاجرون  انها تتعامل مع أناس خارجين عن القحيث أن  وكما أن المكافحة عمل خطير جداً 

المخدر  ترويج  في  الناس  الفئةبأرواح  هذه  تأبه  ال  وبالتالي  بأرواح    ات  وال  الناس  أفراد بأرواح 
المخاطرة في  العينة وبالتالي البد من  أفراد  شرطة المخدرات مما تعمل علي زيادة الخطورة علي  

 . ون علي ارض الدولة وحماية الشعب من هذه الفئةانسبيل القبض علي المجرمين وسيادة الق
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 لمخاطر السمات الشخصية للشخص ا 2.1.7

 :عيسوى الشرطة كما ذكرها أفراد  متع بهاالتي يتالسمات الشخصية 
 والتقوى والورع والخشوع. انسمات روحية أو دينية كاإليم -
 ة. انم واإلخاء والطاعة والصدق واألمسمات خلقية الكر  -
 ية. انسمات اجتماعية كاالحترام والوقار والوطنية والمشاركة الوجد  -
 والحزم والصبر والطموح.سمات نفسية كقوة اإلرادة  -
 (.16: م1986المهارة والسرعة والدقة )عيسوى، ملية ك سمات ع -

الع المشاعر  وحدة  هي  طه  ذكرها  كما  العربية  الشخصية  سمات  مواجهه ومن  في  ربية 
، فالخطر عادة يوحد األمة كعامل يقويها في مواجهته والتغلب عليه، فاالعتداء انالخطر والعدو 

فسي الذي يعم كافة البالد العربية، ويدفع  ل يكون له رد فعل من الغضب النالذي تقوم به إسرائي
نعود بالذاكرة إلى الجو  أنتصار عليه، ويكفى  ن هذه البالد نحو التنسيق لمالقاة هذا االعتداء واال

الثالثي    اناألمة العربية وقت معركة الكرامة، وقبلها وقت العدو أفراد  النفسي المشحون والذي عم  
الظيونيو، وبعدها    صر، ووقت كارثةعلى م العربية في مثل هذه  أكتوبر، فاألمة  روف  معركة 

 (.187: م1979)طه،  ها أسرة كبيرةأنفعالها وكانها ويتوحد انينبض قلبها ويتأثر وجد 
العمل في جهاز    انالباحث من خالل اطالعه على األدب النفسي وخبراته في ميد يرى  و 

 تمتع بها:من سمات يالشرطة أن لرجل األ

 ر خيره وشره.باهلل والقد  انااليم .1
 تقوي هللا والخوف منه في تأدية واجبه الوطني في كل صغيرة وكبيرة.  .2
 الجرأة والشجاعة.  .3
 ء.الفطنة والذكا .4
 الحكمة في تقدير األمور.  .5
 المبادرة والعمل بروح الفريق الواحد.  .6

 المخاطرة وسمات الشخصية  2.1.8

أي سلوك مخالف للطبيعة    نأل  ك ارتباطًا كبيرًا،رتبط بالسلو المخاطرة ت  أنمما ال شك فيه  
بد و  استع  أنال  أو  مياًل  إذًا  فالمخاطرة  الخوف،  تعرف  ال  قوية مخاطرة  دادًا ينبع من شخصية 

علماء الشخصية الذين توصلوا إلى    أبرزكاتل من    انسلوكيًا، فهي أيضًا سمة للشخصية، فقد ك
المخاط   أن هو  الشخصية  عوامل  مقابل    Adventureرة  "أحد  و واإلقدام،  والحرص   أنالخجل 
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دفاع، مقابل الدرجة المنخفضة  نالدرجة المرتفعة على هذا المقياس تعنى المخاطرة واإلقدام واال
واالا والحرص  الخجل  تقيس  واالنلتي  هذه  نعزال  في  للوراثة  هامًا  دورًا  كاتل  وجد  وقد  سحاب، 

ال  أنكما  .السمة ( ففي دراسة م1980شخصية كما ذكرها جيلفورد )المخاطرة سمة معرفية في 
لحامد العبد ومحمد مصطفى أجريت على موضوع المخاطرة، وقاما باستخدام مقياس كاتل في 

خاطر من وجهه نظر طالب وأساتذة البحرين الجامعية وبعض المعلمين في  تحليل صفات الم
يتسم بالجرأة والسيطرة كما  اد  فر األ"المخاطر من وجهه نظر جميع    أنالبحرين، حيث تبين لهما  
المتقدمين في    أناتخاذ المخاطرة ينحدر مع زيادة العمر و   أنفعالي، و نيتسم بالذكاء والنضج اال 

 (. 54:  م1992اعية للمخاطرة من غيرهم من صغار السن" )إبراهيم، السن يكونون أقل طو 
واآلخر عقلي،    بين أحدهما شخصيانذلك يتضمن ج  انفاتخاذ الشخص قرارًا بالمخاطرة ف

ها عملية تقدير االحتماالت، فالشخص يتخذ قراراته حسبما يدرك، نية، أل إدراك  المخاطرة عمليةف
ا  أنكما   في  تتدخل  ذاتية  عوامل  والمعتقداتدراكإلهناك  القيم  من  بناء  لديه  فالشخص   ،  

خصائص  ه نتاج تنشئة اجتماعية وخبرات سابقة، ويمتلك سمات و أنواالتجاهات، باإلضافة إلى  
فالمخاطر شخص مثابر، يتمتع بقدر كبير من  .  ناًء نفسيًا منفردًا  شخصية متميزة عن غيره وب

احتماالت نجاحها بسيطة    أنف على الرغم من  يضع نفسه في مواق  أن الجرأة واإلقدام، فهو يقبل  
 (.423: م1995)عبد الحميد، 

يمتل المشكالت  حل  على  قدرتهم  في  بقوة  يثقون  الذي  في فاألشخاص  عالية  كفاءة  كون 
ال اتخاذ تفكيرهم  إلى  تحتاج  والتي  المعقدة،  المواقف  في  التصرف  ويستطيعون  والخاص،  عام 

سلوك المخاطرة، بينما يكون النقيض من ذلك هؤالء الذين  ولديهم استعداد التخاذ قرارات صعبة، 
طرة، ال بد من  وحتى يتمكن الشخص من اتخاذ قرار المخا  ،ون من شكوك في فعالية ذواتهمانيع
النفسية، والعوامل االجتماعية التي تتعلق بالشخص صاحب بعض الخصائص  تبدأ معرفة    أن

معل صورة  في  وتنتهي  المخاطرة،  التخاذ  سوف القرار  الذي  للقرار  عالمات  بمثابة  تكون  ومات 
ه ثمرة  يتبناه الفرد ويقدم على تنفيذه، ليتحول من مجرد اختيار إلى واقع ملموس، ويجنى من وراء

ببلوغ   وينتهي  سترنر القرار،  ويصنف  المخاطرة،  جراء  من  المنشود    م( 1990)  الهدف 
 المخاطرة على النحو التالي:التحليل والتنفيذ لمواقف  ياستراتيجيات االختيار على بعد 

 يتميز المحافظ بالتحليل المحدود والتنفيذ المحدود. -
 . يتميز المجازف بالتحليل المحدود والتنفيذ الكثير -
 ثير والفعل المحدود. يتميز المتجنب بالتحليل الك -
 تتميز المخاطرة المدروسة بالتحليل الكثير والفعل الكثير   -
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المخاطرة   موقف  يواجه  حين  قرار انففالشخص  اتخاذ  على  السابق  الموقف  يدرك  ه 
قراره )عبد المخاطرة، بيئته بما فيها من قيم وعادات وآخرين يتأثرون بقراره، النتائج المترتبة على  

وأكد العدل على وجود تشابه كبير بين اتخاذ المخاطرة وحل المشكلة،   ،(422: م1995الحميد،  
يريد   الذي  ينبغي    أنفالفرد  ما  مشكلة  )العدل،    أنيحل  المخاطرة  التخاذ  استعداد  لديه  يكون 

 (.125:  م2001

الش مشاركة  خالل  من  الفلسطيني  الشعب  عند  المخاطرة  نحو  االتجاه  باب  فظهر 
، فنراه يشعر بالقلق والتوتر الذي قد يسبب لهم ضغوط نفسية، لمباركةتفاضة ان الفلسطيني في اال

القلق والتوتر الذي يعتبر مؤشر ع   أنغير   ند الجميع على سوء التوافق، باستثناء الشعب هذا 
القلق والتوتر، تعبيرًا عن  نالفلسطيني، فكلما زادت اال عب ياة الشتفاضة حانتفاضة اشتعااًل زاد 

مخاطرة بالحياة إلثراء الحياة وإثراء فض االستسالم، هذا القلق يؤدى إلى الالفلسطيني، الذي ير 
ع  يبحثون  دائمًا  فالمخاطرين  المخاطرة  داللتها،  موقف  إلى  مستمرة  بحاجة  فهم  االستثارات،  ن 

ة )الفرماوى والتحدي متى يتوافق رتم الحياة مع طبيعتهم، حتى ال يتعرضوا لضغوط نفسية شديد 
 .(129:  م1993،  مخيمروأبو 

فالتوتر والقلق الذي يوجد عند هذا الشعب وخاصة شبابه ال يعتبر دلياًل على سوء توافقهم  
تفاضة  ان، فهو دليل على توافق نفسي عالي، فهو قلق وتوتر ضروري الستمرار  بل العكس تماماً 

وليس   الو انالحياة  هو  والتوتر  القلق  فهذا  الموت،  االتفاضة  يزيد  الذي  اشتعنقود  ااًل،  تفاضة 
باب الفلسطيني يخاطر بحياته تلبيًة لنداء هللا عز وجل، فهي ليست عفوية ودون تخطيط،  فالش

وبة ومدروسة، فالهدف واضح وهو تحرير فلسطين أو الشهادة دون ذلك،  بل هي مخاطرة محس
ونجد هذا واضحًا عند   (.2002) السحار،ليعبد لآلخرين طريق الشهادة حتى تحرير فلسطين،

مبدأ اشتهاء المثير هو المبدأ األساسي الذي يخدم غرائز الحياة    أن( فيعتبر  م1980مخيمر )
أفراد  مخاطرة بالحياة إلثراء داللتها، وذلك ما يحدث طواعية مع  فالتوافق ينطوي بالضرورة على ال

بعدو  مهددًا  الوطن  يكون  عندما  الحية،  بقيم  انالشعوب  يطيح  وبأرضهم  واحتالل  ذواتهم  ة 
ة حقًا ال  اإليجابي الشعوب التي تتسم ب   انثم بكل داللة لحياتهم، ومن هنا أيضًا ف   عرضهم، ومنو 

الظلم واالضطهاد واإلجحاف من حكامهم، بل تتحرك ثائرة في    انتستسلم في سلبية إلى كل ألو 
هن بالموت توهب لك مخاطرة بالحياة لتعيد للحياة قيمتها ومعناها وداللتها )اطلب الموت واست

ة بالموت، طالما أن المحافظة الحقة على  اناسته  حياة بمعنى الكلمة، وال توافق دون  الحياة( فال
 (. 33:  م1991عبر المخاطرة بالحياة )أبو اسحق، إال   أن تكون الحياة ال يمكن 



www.manaraa.com

21 


نحو  يرى  و  االتجاه  أن  الدراسة  عينة  وعلي  سبق  ما  علي  االطالع  خالل  من  الباحث 
بد مالمخاط إلىنها ألن أي عمل متهور غير محسوب قد  رة هي مخاطرة مدروسة وال   يؤدي 

الخارجين  فراد  األي في  الشرطة وعامة الناس وحتأفراد  خسائر في األرواح واألموال وخاصة من  
يميل   ولذك  القانون  ال أفراد  عن  والمدروسة  المحسوبة  المخاطرة  إلى  المخدرات  مكافحة  شرطة 

 هورة. إلى المخاطرة المت
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 بة النفسية لصال: ايانالمبحث الث 2.2

 نشأة مفهوم الصالبة النفسية  2.2.1
أثناء    Kobasa Sozanne  اكوباز   اننشأ مفهوم الصالبة النفسية على يد األمريكية سوز 

األمريكيةإعداد  المتحدة  بالواليات  شيكاغو  بجامعة  الدكتوراة  لدراسة  استطاعت    ،ها    ا كوباز حيث 
ال سلسلة  خالل  أجرتهمن  التي  عن دراسات  بالكشف  يساعد   ا  متغير  كونه  النفسية  الصالبة 

دوره    أثبتت و   ، الضاغطة  حداث على االحتفاظ بصحته النفسية والجسمية عند تعرضه لأل  اإلنسان
ها تشارك إلى حد كبير في  أنو   ،اإليجابيالشاقة وتفسيرها على النحو    حداث األ  إدراكالفعال في  

اال  ونضجه  الفرد  مواجهةعفنارتقاء  في  خبراته  وزيادة  الشاقة  الي  إلقاء    ،المشكالت  يجب  لذا 
تكوينه وكيفية  النفسية  الصالبة  مفهوم  نشأة  على  أن  ،الضوء  ق  حيث  الباحثين  أعطوا معظم  د 

أهمية كبيرة للعوامل الخارجية في تكوين هذه السمة ونموها وارتقائها عبر مراحل العمر المختلفة  
األ  األسرةبداية من   اريكسون    ،انقر وحتى  عنها  تحدث  الدور    م1983عام  فقد  أهمية  موضحًا 

الوالد  يلعبه  الذي  السمة  اناألساسي  هذه  تكوين  األس  ،في  للحاجات  إشباعهم  خالل  اسية  فمن 
الث للحاجات  إشباعهم  إلى  باإلضافة  الصغر،  منذ  والحن  ،ويةانللطفل  الحب  إلى    ان فالحاجة 

باألم  الطفل  يشعر  بالدفء  بالنفسلقيوا  انوالشعور  وبالثقة  الذاتية  مراحله    اآلخرينوب  مة  في 
 (.278م: 1996 ،العمرية التالية )مخيمر

ي أكد على أراء اريكسون وأضاف والذ  Lazarousثم جاء االتجاه المعرفي عند الزاروس 
الطفل منذ الصغر ووضع مستوى مناسب من التواصل   آلراءاحترام الوالدين    أنمشيرًا إلى  إليها  

و  تقديرهما    باإلضافة بينه  بينهم  أداء   اتهنجاز إلالى  عند  نفسه  على  االعتماد  البسيطة وتشجيعه 
 (. 40م:  2002 ،)جودةمتطلباته الشخصية 

راء من سبقه من العلماء والدارسين فيما يخص منشأ سمه آ  Maccobyيد ماكوبي  أوقد  
ية في  سر البيئة األبهدف معرفة دور    م1980الصالبة وذلك من خالل دراسته التي اجراها عام  

شارت نتائج هذه الدراسة  أوقد    معها،المشقة والتعايش    إدراكعند    الصالبة فيما بعد تكوين سمة  
والقبول واالهتمام بالطفل والثقة فيه واالحترام والتقدير   ئبالدفتتسم ية التي سر العائالت األ أنلى إ

ه  ه ومجهوده ومدى مثابرته وتحديخبرات النجاح والفشل ترجع لعمل  أنله تنمي لديه االعتقاد ب
 .(23م: 2002 ،)حمزةالشاقة التي تحيط به  حداث لأل

ي حالة نمو مستمرة ومع الصالبة النفسية تكون ف  أبعاد   أن  Colerickفيما يرى كوليريك  
فهو يتعلم كيفية التعامل    صالبته،فكلما تقدم الشخص في العمر زادت درجة    العمر،التقدم في  
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ا  ،الحياة  أحداث مع   ماط من  ن أل  لنجاح والفشل فضاًل عن تعلمهويتم ذلك من خالل محاوالت 
 (. 31م:  2007 ،)الدبورالسلوك تتراكم مدى الحياة 

 الباحث:يرى ابقة للصالبة النفسية ومن خالل التعريفات الس
 أن الصالبة تبدأ منذ الطفولة من خالل عملية التنشئة االجتماعية.  .1
 نمية الصالبة عند األطفال.الوالدين لهم دور أساسي في ت .2
بالعمر زادة نسبة الصالبة النفسية  صالال .3 تقدم الفرد  بة تمر بمراحل عمرية كثيرة فكلما 

 لديه.
 كتسبة. الصالبة النفسية صفة م .4
 من الدوافع األساسية التي تقوي الصالبة النفسية لديه.  اإلنسانالفشل في حياة  .5

لغةً  النفسية  الب    :الصالبة  الشيُء ص  ُلب   و ص  ِلـيٌب  فهو ص  وُص ـًة  وصلبُصْلب  أ ي  )  ل ب 
 ، ) ابن منظور، لسان العرب( (شديد 

 : النفسية اصطالحاً تعريف الصالبة 

مصدر من المصادر الشخصية لمقاومة   ه:أنب  (15م:  2008)  ويعرفه المفجري وآخرون  -
 .االثار السلبية لضغوطات الحياة والتخفيف من اثارها على الصحة النفسية والجسمية 

خصلةاهأنب  (366م:  1992)فنك    هويعرف - تكوينها    :  على  تعمل  الشخصية  في  عامة 
 .وتنمية الخبرات البيئية المتنوعة والمعززة المحيطة بالفرد منذ الصغر

محمد   - ذات   :هأن ب  (35م:  2003)ويعرفه  الشخصية  الخصال  من  متكاملة  مجموعة 
يراها    والتحكم(ام والتحدي  الطبيعة النفسية االجتماعية وهي خصال فرعية تضم )االلتز 

ها خصال مهمة له في التصدي للمواقف الصعبة أو المثيرة للمشقة النفسية  أنفرد على  ال
 بنجاح. في التعايش معها 

و الضغوط النفسية  أالفرد وتقبله للتغيرات    إدراكها  أنب  (391م:  2003) البهاص    عرفهوي -
والنفسية للضغوط وتساهم في التي يتعرض لها فهي تعمل كوقاية من العواقب الحسية  

وتنتهي  تع بالضغوط  تبدأ  التي  الدائرية  العالقة  مرحلة   هاكنباالديل  باعتباره  النفسي 
 الضغوط. متقدمة من 

كوبايو  - وظيفتها    :هأنبمKobasa  (1983  )زا  عرفه  الشخصية  خصائص  من  مجموعة 
 والتحدي.حكم مساعدة الفرد في المواجهة الفعالة للضغوط وهي تتكون من االلتزام والت
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بنز  يو  - كل   :هأنب   Pinesعرفه  استخدام  على  وقدرته  فاعليته  في  الفرد  لدى  تام  اعتقاد 
ويف يدرك  كي  المتاحة  والبيئية  النفسية  بفعالية  المصادر  ويواجه  الحياة    أحداث سر 

 الضاغطة. 
متغير نفسي يساعد الفرد على تحمل الضغوط واالحباطات   :هأنب   Cozziعرفه كوزي  وي -

 (.13م: 2011 ،)مخيمر فهداا بنجاح حتى يتم تحقيق األومواجهته
بحدوث    : هأنب  Wiebeويب  عرفه  وي - الفرد  الضاغطة ورؤيتها كمواقف   حداث األاعتقاد 

 (. 355م: 2005 ،)الشربينيالتحكم فيها شديدة يمكن 
ها اعتقاد عام لدى الفرد في فاعليته وقدرته على استخدام أن ( بم2005)  انعرفه دخيو  -

المصاد  ك كل  المتاحة  والبيئية  النفسية  بفاعلية  ر  ويواجه  ويفسر  يدرك  الحياة    أحداث ي 
 (.373م:  2005 ،واخرون  ان)دخالضاغطة 

التعريفات   خالل  الصالبة  الباحث  يرى  ومن  مكونات النأن  من  أساسي  مكون  فسية 
ه  ي يقوم ب ذ ختالف الثقافة والمجتمع وطبيعة العمل الإخر بالشخصية للفرد وتختلف من فرد آل

 .هدافجل تحقيق األأحمل ضغوط الحياه وتحدي الصعاب من حيث تساع الفرد علي تالفرد 

اجرائيًا   تعريفًا  الباحث  عل  بأنها:ويعرفها  الفرد  قدرة  مواجهة  هي  عباء  واأل  حداث األى 
الحياتية والضغوط النفسية الذي يعيشه الفرد مع محاولة تغيير الواقع لألفضل وهي الدرجة التي 

 ة النفسية.يها المفحوص علي مقياس الصالبسيحصل عل

 أهمية الصالبة النفسية  2.2.2
النفسية  تعد   األأالصالبة  تحسين  في  الشخصية  في  األساسية  العوامل  أهم  من داء  حد 

وقد أشارت العديد    ،ة والبدنية وكذلك المحافظة على السلوكيات الصحيةيالنفسية والصحالناحية  
ويرى   ،مة ضد الضغوط واألزمات بة النفسية كأحد عوامل المقاو من الدراسات إلى أهمية الصال

(Holahan & Moos, 1990  )يجب    أن الضغوط  مجال  في  البحث  الى   أنمسار  تحول 
ى متغيرات المقاومة التي تجعل األشخاص يحتفظون بصحتهم الجسمية والنفسية رغم  التركيز عل

مثل  دراسة المصادر النفسية    ل إلى يتحو   أنفمجال الدراسة يجب    ،الضاغطة  حداث تعرضهم لأل
والمصادر االجتماعية التي تجعل الفرد يقيم    ( الصالبة النفسية والضبط الداخلي وتقدير الذات )

و  تقيمًا  تجعله  أنكما    ،اقعياً الضغوط  مواجهتها.  نجاحاً أكثر  ها  في  أنوفعالية  الصالبة    حيث 
اتية ثار الضغوط الحيآمن  اإلنسان النفسية مركب مهم من مركبات الشخصية القاعدية التي تقي

كما وتعمل   الضاغطة، مرونة وتفاؤاًل وقابلية للتغلب على مشاكله  أكثر  وتجعل الفرد    المختلفة،
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النفسي من  الصالبة  حماية  كعامل  النفسية  أالجسدية    األمراض ة  االضطرابات    ، )راضيو 
 (. 51م:  2008

يت ر جأ   م1979كوبازا عام  قامت بها  ولى التي  ه منذ الدراسة األأن  وتايلور:وذكرت شيلي  
األ من  )العديد  التي  Kobasa, et al, 1981-1989بحاث  النفسية    أنظهرت  أ(  الصالبة 

الجسمية   الصحة  من  بكل  النفسية  ترتبط  والصحة  كوبازا    الجيدة،الجيدة  اشارت   أنلى  إفقد 
اغطة على  لضا  حداث األالصالبة النفسية ومكوناتها تعمل كمتغير سيكولوجي يخفف من وقع  

وال الجسمية  وال  كثر  األفراد  األف  ،انسنلإلنفسية  الصحة  للضغوط  يتعرضون  يمرضون  صالبة 
 (. 276م:  1997 مخيمر،)

الباحث   مويرى  البد  الالزمةأنه  النفسية  الصالبة  توافر  األل  ن  من  رجال  عام  بشكل  من 
حد    إنجازجل  أ على  والمتنوعة  المختلفة  قدرتهم  إضافة  إ  سواء،مهامهم  التعاملى  مع على  ل 

مر الذي يجعل للصالبة  األ  عائالتهم،أفراد  بالشكل الصحيح وال سيما تعاملهم مع  جميع المواقف  
 والمواقع.شتى الميادين من في همية لدى رجال األ أ النفسية  

عدة تفسيرات توضح السبب الذي يجعل الصالبة  (  م1979)    Kobaza  ،قدمت كوبازا
من خالل فحص   تلك العالقةويمكن فهم    ،اإلنسانتي تواجه  النفسية تخفف من حدة الضغوط ال

الضاغطة    حداث األوفي هذا الخصوص ترى كل من مادي وكوبازا    ، اإلنسانثر الضغوط على  أ
لى سلسلة من اإلرجاع تؤدي إلى استشاري الجهاز العصبي الذاتي وبضغط الزمن يؤدي إ  تقود 

بعد   جسدي إفيما  أمراض  من  يصاحبه  وما  اإلرهاق  نفسيةلى  واضطرابات  يأتي  ،ة  دور    وهنا 
بة النفسية في تعديل العملية الدائرية والتي تبدأ بالضغط وتنتهي باإلرهاق ويتم ذلك من  الصال

 : متعددة وهي كالتاليخالل عدة طرق 
 وطأة. وتجعلها اقل  حداث األ إدراكتعمل على تعديل  -
 عادي.لى  إو تنقله من حاد أمواجهة نشطة  أساليب لى إ تؤدي -
على  ؤ ت - بطريق  أسلوب ثر  منالمواجهة  مباشرة  غير  الدعم    ة  على  تأثيرها  خالل 

 االجتماعي. 
غذائيإتقود   - نظام  اتباع  مثل  الصحية  الممارسات  في  التغير  وممارسة   لى  صحي 

اإلصابة    الرياضة، من  يقلل  بالطبع  اللطيف،  )حمادةالجسيمة    األمراض بوهذا   وعبد 
 (.237م:  2002
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وك مادي  من  كل  وقال  االشخ  Made & Kobasaوبازا  كما  الأن  ذوي  صالبة  اص 
مواجهتهم للضغوط بحيث تفيدهم    أساليب قدرة على االستفادة من  أكثر  النفسية المرتفعة يكونون  

الضاغطة من خالل رؤيتها من منظور واسع وتحليلها الى مركباتها    حداث األض تهديد  في خف
 (.76م: 2010 )عودة،الجزئية ووضع الحلول المناسبة لها 

الخصائص النفسية كالصالبة مثاًل تؤثر    أنوالزاروس في    انممع فولك  اكوباز حيث تتفق  
وصحته النفسية   ألمنهعليه من تهديد  في تقييم الفرد المعرفي للحدث الضاغط ذاته وما ينطوي  

ا  التي يواجه به  ساليب المواجهة وهي األ  ساليب ألكما تؤثر ايضًا في تقييم الفرد    لذاته،وتقديره  
البحث    –تحمل المسؤولية    –التجنب    –الهروب    –المشكالت    )مواجهةالضاغط  الفرد الحدث  

 (.276: م1996  ،مخيمرالذاتي( )التحكم   –دة االجتماعية  انعن المس
أن الفرد الذي يتمتع بصالبة نفسية هو الشخص الناجح التي ال تؤثر فيه  ويرى الباحث  

وعدم الهروب من المشكالت   النفسية تجعله يتمتع بالمواجهالمحن وال األعباء الحياتية والصالبة  
 و تجنب تحمل المسؤولية. أومن الواقع 

 خصائص الصالبة النفسية  2.2.3

 يلي:خصائص الصالبة النفسية فيما ( 261م:  1995)  Taylor لقد حصر تايلور
 خراط في أي مستجدات تراجعهم.نو النية لدفع النفس لالأاالحساس بااللتزام  .1
ب  انيماإل .2 نفسه  أن بالسيطرة  الح  الشخص  سبب  و هو  حياته  في  حدث  الذي   أندث 

 بيئته.يؤثر في   أنالشخص يستطيع 
في   .3 األ  أحداث الرغبة  تمثل    شطةنالتغيير ومواجهة  للنماء  أالتي  فرص  بمثابة  تكون  و 

 . (91م:  2011)مخيمر، والتطوير

أساسي  يرى  و  مكون  النفسية  الصالبة  أن  سبق  ما  خالل  من  مكونات الباحث  من 
اثبات ذاته في تحد الصعاب والمخاطر لتحقيق    قادر علي  ها تجعل الفرد الشخصية والتي بدور 

   .الحياة في احسن صورها المنشودة وتحمل ضغوط الحياة لمواصلة هدافاأل
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 خصائص ذوي الصالبة النفسية  2.2.4

 وتنقسم خصائص ذوي الصالبة النفسية إلى قسمين هما:

ذوي   .1 االشخاص  الخصائص  النفسية  سلسلة صلتو   :مرتفعةالصالبة  في  كوبازا  ت 
لى أن إ  م1998خرون عام  آوكذلك مادي و   م1979  ،م1982  ،م1983دراساتها عام  

 يلي: بة النفسية المرتفعة كما  أهم خصائص ذوي الصال
اال - في  الوقوع  من  يقيهم  لديهم  ديني  قيمي  نظام  و  أ   األمراض و  أحراف  نوجود 

 . اندماإل
 بها. تبطون ي يتمسكون بها وير انومع  ياتهمفي ح أهدافوجود  -
 عند الحاجة.  خرينلآلدة انااللتزام والمس -
 والنشاط. المبادأة  -
 الضغوط.والعمل تحت  المثابرة وبذل الجهد والقدرة على التحمل -
 واالبداع.  نجازالقدرة على اإل  -
 للقيادة. الميل  -
 القدرة على الصمود والمقاومة. -
 ة. الحيانحو  اإليجابيالتفاؤل والتوجه  -
   (.91م:  2011 ،لصحة الجسمية )مخيمرا -

عليرى   االطالع  خالل  من  النفسية    ىالباحث  الصحاب  خصائص  هناك  ان  سبق  ما 
هللا  بتقوي  يمتازون  انفسهم  المرتفعة  من  واثقون  فتجدهم  وشره  خيره  بالقدر  وااليمان  وارتفاع   

تحديد   الحياة وتحقيقها فتجدهم مبادرون  أهدافوقادرون علي  في االعمال، وتجد عندهم هم في 
االتفؤ  واتخاذ  ذاتهم  في  التحكم  علي  قادرون  المستقبل،  في  واالمل  بالحياة  في  ل  السليم  لقرار 

 الذكاء والفطنة وسرعة البديهة والجرأة والمثابرة.  الوقت المناسب، وتجد عندهم

وتتمثل خصائص االشخاص :  خصائص االشخاص ذوي الصالبة النفسية المنخفضة  .2
 بالتالي:بة المنخفضة ذوي الصال

 . فسهمنألهدف  شعور بعدم ال -
 بإيجابية.ال معنى لحياتهم وال يتفاعلون ببيئتهم  -
 الضاغطة المتغيرة.  حداث األ يتوقعون التهديد المستمر والضعف في مواجهة -
 الحياتية.  حداث األيفضلون ثبات  -
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 واالرتقاء. ليس لديهم اعتقاد بضرورة التجديد  -
 بيئتهم.مع  هم سلبيون في تفاعلهمأن -
 (. 42م:  2008 ،)راضيالضاغطة  حداث لألالثر السيء عاجزون عن تحمل ا  -

المنخفض يرى  و  النفسية  أصحاب  خصائص  من  ان  سبق  ما  خالل  من  عدم    ة،الباحث 
تحديد   عن  عاجزون  شأنها،  من  والتقليل  الذات  يتوقعون أهدافتقدير  المستقبل،  من  خائفون  ه، 

معهم تجدهم مشتتو الفكر  أي احد وال يثقون ممن يعملون  التهديد في كل زمتن وكل مكان ومن  
 . طون مكتئبون ضعيفو التواصل مع الخارج سلبيون فس آراءهم ال يكملون مشروعا بدأوه، محب

 الصالبة االدوار التي يؤديها متغير  2.2.5

 ،ذا ما تم رؤيتها على نحو غير واقعيإاليومية    حداث لألالمعرفي    دراكلإلتغيير الصالبة  
 حداث األالحياتية ومن ثم فهم يرون    حداث األ  فايتهم في تناولذو الصالبة في كفراد  األد  عتقفي

السلبي   دراكالناتج عن اإل   باإلجهاد شعور  تخفف الصالبة من الو   تفاؤلية.اليومية الشاقة بصورة  
اإل  حداث لأل لحالة  الفرد  وصول  دون  طاقاته.وتحول  باستنزاف  وشعوره  المزمن  ترتبط  و جهاد 

بطرق الص ال  البة  التكيفي  التجنبي    ،فعالالتعايش  التعايش  استخدام  اعتياد  عن  و  أ وتبتعد 
 للموقف.سحابي ناال
حيث   الواقية،دة االجتماعية بوصفها من المتغيرات  انخرى كالمس أتدعم الصالبة عمل متغيرات  و 

لداعمة عند لى التوجه نحو طلب العالقات االجتماعية اإالذين يتسمون بالصالبة  فراد  األيميل  
باستخدام  رتبوت  للمشقة،التعرض   بدورها  العالقات  هذه  التك   أساليب ط  والتوافقي  ي التعايش  في 

Kobasa, Puccetti, 1983: 216)). 

انها تجعل الفرد ينظر احث أن الصالبة النفسية تلعب دورا مهما في سلوك الفرد حيث  ويري الب
وتس وتفاؤل  بإيجابية  المستقبل  تخطي ا الي  علي  وال  عده  اليصعاب  العقبات  الهدف   والوصول 

 وتجعل الفرد واثق من افعاله وتصرفاته. شود وكما وتقلل من الشعور بالدينونة المن

 فسية الصالبة الن أبعاد 2.2.6
أساسية للصالبة النفسية    أبعاد بعد االطالع على االدب النفسي فقد تبين أن هناك ثالث  

 وهى كالتالي: 
  اآلخرينه وقيمه و أهدافجاه نفسه و زم به الفرد تعاقد النفسي يلتوهو نوع من الت  االلتزام: .1

 من حوله. 
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الفرد    التحكم: .2 اعتقاد  مدى  إلى  فيم  أنه  انبإمك  أنويشير  تحكم  له  من يكون  يلقاه  ا 
 المسئولية الشخصية عما يحدث له. ، ويتحملأحداث 

ر مثير  ب حياته هو أمانما يطرأ من تغيير على جو   أنوهو اعتقاد الشخص    التحدي: .3
البيئة  كونمن  أكثر  للنمو    وضروري  واستكشاف  المبادأة  على  يساعده  مما  تهديدًا  ه 

بفاعلية  لى مواجهة الضغوط  ومعرفة المصادر النفسية واالجتماعية التي تساعد الفرد ع
 (. 144م:  1997 )مخيمر،

االااللتزام:  بعد    أواًل: على  ويعرف  اأنه  لتزام  به  يلتزم  النفسي  التعاقد  من  تجاه  نوع  لفرد 
 (. 14م:  2000  ،ي)علمن حوله  اآلخرين  ه وقيمةأهدافنفسه و 

و  بها،  وتمسكه  محددة،  وأطراف  ومعتقدات  ومبادئ  لقيم  الفرد  تبني  هو  تحمله  اإللتزام 
ومجتمعه نفسه  اتجاه  للفرد    ،المسئولية  النفسية  الصالبة  مستوى  يعكس  م:  2010  عودة،)وهذا 

68 .) 
بالمبادئ والمعتقدات  ارتباطًا    الصالبة النفسية  أبعاد أكثر  ن  بعد اإللتزام م  ويري الباحث أن

 . داخل المجتمع تطبيق االحكام والقوانينالفكار التي يتبناها الفرد لتحقيق أهدافه في االدينية و 

 أنواع اإللتزام:
 ه يضم كاًل من: أنبعد االلتزام الشخصي حيث رأت   Kobasaتناولت كوبازا  

وعرفت .1 الذات  نحو  بااللتزام  معرفةأن ه  نحو  الفرد  اتجاه  وتحديد    ه  وقيمه  أهدافذاته  ه 
 .اآلخرينة على نحو يميزه عن اإليجابيالخاصة في الحياة وتحديد اتجاهاته 

  ، ه اعتقاد الفرد بقيمة العمل وأهميته سواء له أو لآلخرينأنوعرفته ب  ،جاه العملااللتزام ات .2
 وضرورة تحمله  ،عمله  إنجازفي    دماج في محيط العمل وكفاءتهنواعتقاده بضرورة اال 

 .مل وااللتزاممسئوليات الع

 ب هي: انوقد تناول أبو ندى االلتزام وصنفه في ثالثة جو 
الديني .1 التزام  :االلتزام  يم   وهو  اإل  بعقيدة  سلوكه   انالمسلم  على  ذلك  وظهور  الصحيح 

 هى هللا عنه.انم انتهاء عن إتين بممارسة ما أمر هللا به واال
 . االستمرار في عالقاته الشخصيةد الفرد بضرورة قي: وهو اعتقاااللتزام الخل .2
الق .3 تلك   :ونيانااللتزام  طبيعة  محددات  وميزت  المهن،  ببعض  طبيعته  ارتبطت  والذي 

 (. 21م: 2007 ،بو ندىأ)مهن ال
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الباحث  واألخالقي    ويرى  الديني  االلتزام  القانوني،  أكثر  أن  االلتزام  من  الفرد  على  تأثيرًا 
 بهذه الجوانب مجتمعة. خص ذو الصالبة النفسية يتمتع كما أن الش

التحكم:انث بعد  ب  يًا:  الفرد  اعتقاد  بوصفه  كوبازا  إليه  الحياة     أنأشارت  وظروف  مواقف 
ويحتوي  لمتغ عليها  والسيطرة  بها  التنبؤ  ويمكن  متوقعة  أمور  هي  الفرد  لها  يتعرض  التي  يرة 

 : يسية هل رئياأربعة أشك م(2003) رفاعيلالتحكم وفقًا 
 ين البدائل المتعددة. رارات واالختيار من ب القدرة على اتخاذ الق .1
 لحدث الضاغط. التحكم المعرفي "المعلوماتي" واستخدام العمليات الفكرية للتحكم في ا .2
 نجازلإلالتحكم السلوكي وهو القدرة على المواجهة الفاعلة وبذل الجهد مع دافعية كبيرة   .3

 والتحدي. 
وطبيعته   اتجاهاته السابقة عن الموقفوالذي يرتبط بمعتقدات الفرد و  سترجاعياالالتحكم  .4

 (. 31م: 2003 ،)الرفاعي

الباحث  بقرا  أن  ويرى  الفرد  تحكم  في  يكمن  التحكم  و بعد  استخدام أراته  خالل  من  فعاله 
 . التحدي والتي ترتبط بمعتقدات الفرد واتجاهاته السابقة نجازالمعلومات والعمليات الفكرية إل

  أن ه اعتقاد الفرد بأنالتحدي على  مKobasa  (1983  )عرفت كوبازا    د التحدي:: بعثالثاً 
من كونه أكثر    ،نه الرتقائهالحياة هو أمر طبيعي بل حتمي ال بد م  أحداث التغيير المتجدد في  

 . تهديدًا ألمنه وثقته بنفسه وسالمته النفسية
أن الشخص    حيث  جو   أناعتقاد  على  تغيرات  من  يطرأ  حيانما  مثير  اته  ب  أمر  هو 
للنمو البيئةأكثر    وضروري  واستكشاف  المبادأة،  على  يساعده  مما  تهديدًا  كونه  ومعرفة   ،من 

تس  التي  واالجتماعية  النفسية  بفاعليةالمصادر  الضغوط  مواجهة  على  الفرد    ، مخيمر)اعد 
 (. 14م:  1997

ي تنفيذ ما بعد االطالع علي أن التحدي يكمن في صالبة الفرد النفسية فويرى الباحث  
 ل الصعوبات ليصل إلى هدفه المنشود بشتي الوسائل المباحة. هو معتقد به رغم ك
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 اإليجابي الثالث: التفكير المبحث  2.3
هللا   خلق  وخلق  لقد  الحياة  عليها  وخلق  المخلوقات ه  وخص  اإلنساناألرض  باقي  عن 

ِِ  :ومنها حسن الخلق لقوله تعالى  كثيرة،بصفات   َنا َِخلَق  و يمٍِِِساِنِناِللََقد  َتق  ِ َسن  ح 
َ
أ ِ   التين: ]  ِف 

ِِِِنِ إ ِ  :تعالىومن هذه الصفات التأمل والتدبر والتفكير في خلق هللا لقوله    ، وأيضاً [4 ق 
َخل  ِ ِف 

ِِالسِ  َاب  ِاألْل  وِل 
ه
آلَيَاٍتِأل ي لَِوال َهارِ 

ِالل  ت اَلف  َِواخ  َِواألر ض  وَنِالَلِق َياماًِِِ*َماَوات  ره كه وداًِِِِاَّل  يَنِيَذ  عه َوقه
نهوب ه ِ جه ِ

ب حََِولََعَ سه بَاط الِ َهذاِ َتِ َخلَق  َماِ َرب َناِ ِ َواألر ض  ِ َماَوات  الس  ِ ق 
َخل  ِ ِف  وَنِ ره َوَيَتَفك  ِ فَق ِاِنم  نَاَِِكِ

أنفسنا  بالتفكر والتدبر في خلق  تعالى  مرنا هللا  أولقد    ، [191-190:  انآل عمر ]  ال ار َِعَذاَبِِ
ِ  :تعالىلقوله   كِهَِِوف  س  فَِأنفه

َ
ِأ ونَِالِِم  ه عن سائر    اإلنسانز هللا  ميّ ولهذا    ،[21  ات:اريالذ ]  تهب ِص 

 . مرنا هللا عز وجل بالتدبر في آياته وفي خلقهأالكائنات بالتفكير و 

 تعريف التفكير  2.3.2
ه: عملية عقلية أو سلسلة من النشاطات العقلية يقوم بها  أنب  (135م:  2008)قاسم  عرفه  

في الموقف أو   معنى يتم البحث عن ال  لة ما أو موقف مشكل وعن طريقهالفرد عندما يواجه مشك
الة الغموض يتم إز   حتىالخبرة بحيث تنظم وترتب األفكار وتدرك العناصر بين أجزاء الموقف  

 المشكلة.عن الموقف أو حل 

تقوم    ، بأنه: عملية عقلية معرفية ديناميكية هادفة  (9م: 2006)  خرون آويعرفه الخزندار، و 
رموز  ىعل من  نعرفه  ما  تنظيم  جدي  إعادة  أنماط  في  وتصورات  اتخاذ  ومفاهيم  في  تستخدم  دة 

 .القرارات وحل المشكالت وفهم الواقع الخارجي

سعادة،   القول   (93م:  2003)ويعرفه  تسبق  عمليات  من  الذهن  في  يجول  ما  بأنه: 
نراه   ،والفعل نتذكره أو ما  به أو ما  بفهم ما نحس  تبدأ  تقييم مثم نعمل ع  ،بحيث  نفهمهلي    ، ا 

 .التي تعترضنا في حياتنا اليومية ل المشكالت محاولين ح
حبيب   وجد   (37م:  1995)ويعرفه  عقلية  عملية  وتؤ انبأنه:  تبني  عليا  علية    ى سس 

كاإل األخرى  النفسية  العمليات  والتخيل  دراكمحصلة  العقلية  ،واالحساس  العمليات  ، وكذلك 
رد  جا من المحسوس إلى الماتجهن  وكلما ،واالستداللوالمقارنة    كالتذكر والتجريد والتعميم والتمييز

 .اً تعقيد أكثر  ن التفكير اكلما ك
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وآخرون   منصور  ع  (189م:  2003)ويعرفه  نشاط  فيه  بأنه:  يعكس  راقي    اإلنسان قلي 
 .دراكالواقع الموضوعي بطريقة مختلفة عما يحدث في اإلحساس واإل

وم بها الدماغ العقلية التي يق  من النشاطات   بأنه: سلسلة  (40م:  2007)  انويعرفه جرو 
 باله عن طريق الحواس الخمس.عندما يتعرض لمثير يتم استق

عن   بحث  عملية  التفكير  قوله  ظاهراً أالموقف    في  معنىوتابع  يكون  قد  الخبرة  و  أ  و 
 . ى من فترة ألخر  غامضاً 

زيتون   العق  (6م:  2006)ويعرفه  والمهارات  التعليمات  من  مجموعة  التي  بأنه:  لية 
عند   الفرد  لسؤال  يستخدمها  إجابة  عن  لمشكلة  أالبحث  حل  بناء  أو  إلى  أ  معنىو  التوصل  و 

العأنواتج   وهذه  ذلك  قبل  له  معروفة  تكن  لم  خالل صلية  من  للتعلم  قابلة  والمهارات  مليات 
 معالجات تعليمية معينة. 

ية واقعية معقدة انوجد فكير عملية عقلية و ت الباحث من خالل التعريفات السابقة أن اليرى  و 
ا المفكر الواقع بموضوعية مجردة بمساعدة الحواس الخمس في جمع المعلومات ومن هيعكس في

 بالنتائج.  ثم تحليلها واتخاذ القرار والخروج

 اإليجابي التفكير  2.3.3
نتائج أفضل عبر أفكار إلى  ه: قدرة الفرد الفطرية للوصول  أنب (49م: 2003)عرفه دبليو  

 إيجابية. 

( الكشكي  بأنه:م2018ويعرفه  ا  (  علقدرة  اإلدارية  فيها    ىلفرد  والتحكم  أفكاره  تقديم 
يم حل المشكالت من خالل أنظمة  من توقع األشياء السيئة وتدع  وتوجيهها وجهة إيجابية بدالً 

 للوصول لحل المشكلة. ىوأنساق عقلية ذات طابع تفاؤلي تسع
اته وتصرفاته ة من سلوكيورغبته في االستفاد بأنه: قدرة الفرد    (م2018ويعرفه السلمي )

 كاديمي. األ  ى علي المستو  وناجحاً  بحيث يكون المخرج العام إيجابياً 

تفاع بقابلية العقل الالواعي لالقتناع  ن( بأنه: االم2011)Vera Peifferويعرفه فيرا بيفر  
 بشكل إيجابي. 

 اآلخريننحو نفسه ونحو  ات دقيقة من الفرد  إدراك( بأنه:  م2016) واخرون  ويعرفه علة  
أي هو مجمل ردود الفعل تجاه مواقف مختلفة من الحياة حيث تظهر الكفاءة ،  لمستقبلونحو ا
 . اآلخرينديدة واالستمتاع بالحياة مع نفسه ومع واكتساب الخبرات الج نجازفي اإل
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لتفكير  يرى  و  السابقة  التعريفات  خالل  من  التفكير    اإليجابيالباحث  ية  عمل  اإليجابيأن 
ية والعقلية والنفسية للخروج بنتائج تلبي مطالب  ان بمكوناته الوجد   ننسااإلقلية راقية تدار داخل  ع

ج خالل  من  المنشود  الهدف  إلى  وتصله  من  الفرد  بجملة  والخروج  وتحليلها  المعلومات  مع 
 .رض الواقعأالمقترحات واختيار األنسب لتطبيقها علي 

  ية عصف ذهني باالتجاه إجرائيـًا بأنه: عمل  اإليجابيوبعد االطالع يعرف الباحث التفكير  
وتحليلها    اإليجابي المعلومات  بجمع  الخمس  الحواس  لتعطينا  بمساعدة  األفكار  بأفضل  للخروج 

ضل النتائج وهو الدرجة الكلية التي يحصل عليها المفحوص من شرطة مكافحة المخدرات في أف
 .اإليجابيمقياس التفكير 

 اإليجابي ر فوائد التفكي  2.3.4
 العاملين في كل المجاالت. ىاألفضل لد يبعث على استنباط  .1
 بداع واالبتكار. يحفز على اإل  .2
 فتاح والصدق والثقة.ن يعزز بيئة العمل باال .3
 قوي روابط العالقات الشخصية الداخلية التي تعتبر األساس في إتمام االعمال. ي .4
 يوفر الكثير من األموال والجهد.  .5
 .(26: 2003)سكوت دبليو عمالأل األساس في كثير من ا .6

  اإليجابي للتفكير  بعد االطالع والبحث في هذا الموضوع تبين للباحث العديد من الفوائد  
الفر  نفسية  من  تعزز  ومن  والتي  نفسه  من  واثق  وتجعله  اتخاذ    اآلخريند  في  معه  المشاركين 

ال وطريقة  التفكير  في  االفاق  ويفتح  والتي  مداويوس   اإليجابيفكير  تالقرار  وقدراته ع  الفرد  رك 
تطبالعلمي الفرد  يسهل علي  والعملية مما  بالنفس  نإيقها و ة  الثقة  تعزز  بدورها  والتي  العمل  جاح 

 .النفسية وتجعل المجتمع متحضر يرتقي بنفسه بين األمم األمراض و والتي تحميه من االكتئاب 

 اإليجابي استراتيجيات وقواعد الكتساب التفكير  2.3.5
مر أالتفكير في    إلى أن  اإليجابي بالتفكير    هل المعرفةأ لألمور: يذهب    ابياإليجالتوقع   .1

 أن ،  و إيجابياً أ  لباً س  اإلنسانين الرئيسية في توجيه حياة  انما والتركيز عليه هو أحد القو 
تفكيراً  فيه  نفكر  في  مركزياً   ما  ويندمج  ينغرس  الواعي  عقلنا  ، )تريسي  خبراتنا  في 

 (.230م:  1992
عن    اإلنسانة الذهنية التي يحملها  ت هي الصور هوية الذا  للذاتية: ة  اإليجابيبناء الهوية   .2

فكر  إو   نفسه، تحديد  في  الكبير  األثر  وللهوية  بذاته  وسلوكه، و   اإلنسانحساسه  قيمته 
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الشخص    ونظراً  تصورك  دائمنإف  لذاتك،لقوة  سلوكاً   اك  تؤدي  مع    خارجياً   ما  يتفق 
 (.33: م2002 )الحريري، صورتك لذاتك داخلياً 

واأل .3 ويقصد التفاؤل  وتوقعاً اإليجابيبالنتائج    انااليم   بالتفاؤل  مل:   أصعب في    حتى  ة، 
ه متحكم  أنو   وقوته،لمتفائل بسلطته  يشعر ا  أنومن ثمراته    والتحديات،المواقف واألزمات  

 (. 23:  2003سكوت دبليوفي حياته بحكمة وذكاء في مواجهة المشكالت المختلفة )

خاليرى  و  من  ه الباحث  أن  سبق  ما  استرا ل  قواعد  للتفكير  ناك  ال    اإليجابيتيجية  والتي 
رة  للمستقبل  الشخصية إيجابية في ذاتها ومستقرة في نفسها والنظ  أن تكون ال بإ يمكن أن تكتمل  

 لألمور. اإليجابيمل والتوقع أبتفاؤل و 

 يجابياً إسمات الشخص المفكر  2.3.6
ذوى    اك مجموعة من السمات لألشخاص نه وبعد االطالع علي كثير من الدراسات وجد  

 يلخصها الباحث فيما يلي:  اإليجابيالتفكير 

المرن   .1 التفكير  معرفة  نإ ف  اإليجابيصاحب  إلى  ويتوق  للحق  ُيذعن  من  ه  الجديد 
 موافًقا أو مخالًفا لها.  انالمعلومات سواء ك

لعطاء، قادر تتمتع بالمرونة قابلة لألخذ وا  لغته ومفرداته  نإ ف  اإليجابيصاحب التفكير   .2
مناقشات وحوارات مثمرة ومفيدة    ، قادر على الدخول فياقشة العلميةالحوار والمن  على

 ولآلخرين. بالنسبة له
 حيث مفاهيمه ومقوالته منطقية وقابلة للتعديل  بالسمو والرقي  مداخالته وطروحاته تمتاز .3

 والتغيير إذا اقتضت الحاجة لذلك. 
التفكير   .4 بقدر   اإليجابيصاحب  كالمه    تهفيتصف  اختيار  على  يجرح  الفائقة  ال  بحيث 

 على شكل نقد بناء ومفيد. وال يستهزئ بهم، ويقدم نقده ومالحظاته لآلخرين  اآلخرين
مستنير وقادر على إبداء الرأي مع احترام    الذي يتصف بفكر  يجابياإل صاحب التفكير   .5

وع النقاش للموقف أو موض  خر، ويستخدم ما يناسب من مفاهيم ومصطلحات اآل  الرأي
 خر. اآل وبالتالي يكون حديثه مناسب للموقف ومقنع للطرف ،انزيادة أو تقص دون 

طبيعي وواقعي عن ذاته  إعطاء تصور    اناالمك  فيحاول قدر  اإليجابيصاحب التفكير   .6
وبشكلاآلخرينأمام   بشفافية  لآلخرين  نفسه  ويقدم  أل  ،  يدرك  نمتواضع،  المثالية    أنه 

بما ال يفيد وال    ع شخصيتهالي ال حاجة إلى تقنيشر وبالت صفات الب  والكمال ليست من
 يلزم.
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التفكير   .7 صاحب  التطور   ساليب أل  بامتالكه  اإليجابي يتمتع  تناسب  وجديدة  مبتكرة 
حلول ناجعة وفاعلة    المبدعين القادر على إعطاء فراد  األبذلك يعتبر من    اصل، فهوالح

 للمشكالت المحيطة له ولغيره.
التفكير   .8 أصحاب  معه  ال  أنب  اإليجابييحرص  ذلك  عيحدث  ويساعدهم  ذلك  م  لى 

تساعدهم على تجنب مثل هذه   ناصية من الفكر والثقافة والمرونة الفكرية التي   امتالكهم
 المحرجة.  المواقف

إيجابياً يرى  و  المفكر  سمات  أن  سبق  ما  خالل  من  والمرونة   الباحث  بالسهولة  تتصف 
ن الخيال وقادر أساس علمي وعملي صحيح خالي م   ى ه في التفكير جديدة ومبتكرة، علأساليبو 

قناع بما هو صحيح ألنه واقعي فيكون  غمن خالل ال  اآلخرينتغيير في نفسه وفي    أحداث   ىعل
وال يجرح    اآلخرينابداء رأيه بوضوح حيث ال يستهزء بآراء    ىطبيقه وهو قادر علمن السهل ت

 حد فيكون محبوب متقبل عند الجميع. أبآراءه 

 اإليجابي امل التي تؤثر على التفكير عو ال 2.3.7

 كالتالي: يوهفراد األعند  اإليجابيهناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في التفكير 

االجتماعية   .1 تواجهها:التنشئة  التي  عالمنا    والتحديات  في  االجتماعية  التنشئة  تواجه 
داخلي أحداهما  التحديات:  من  نوعين  اليوم  واإلسالمي  أ   العربي  نابع بمعنى  من    نه 

وأنظ ذاته  واآلخرالمجتمع  المختلفة،  ونسقه  ومعاييره  مصدره  مته  أنه  بمعنى   خارجي، 
تدخل   التي  بالمتغيرات  المتمثل  المجتمع  الثقافات خارج حدود  من  المجتمع  ثقافة  على 

   .(م2003، )الحمادي اإليجابيالسلبي أو  األخرى نتيجة للتفاعل

عدد قليل ومحدود من   يمجتمعات التقليدية محصورة فت التنشئة االجتماعية في الانلقد ك
ه د هذ انبحيث تس والمدرسة والجماعة والمسجد والجيرة، األسرةالمؤسسات التربوية واالجتماعية، ك

والمنافسة    المؤسسات بعضها البعض لتحقيق تنشئة متوازية سليمة، بعيًدا عن التناقض والتصارع
بين   المأهداففيما  تطور  ولكن مع  أها،  إلى د راأفو بعض  جتمعات وهجرة األسر  الريف  ها من 

الفيديو    المدن موجود،  هو  ما  إلى  إضافة  لتشتمل  االجتماعية،  التنشئة  وسائط  تعددت  الكبيرة 
ترنت والقنوات الفضائية، والتي  نوالمسرح والصحافة والكمبيوتر واال  نما يوالس  تلفزيون واإلذاعةوال

حيث  من  بينها  فيما  ه  ساليب واأل  هدافاأل  تتعارض  وينعكس  والتصارع والوسائط،  التناقض    ذا 
التنشئة عملية  على  المؤسسات  هذه  على    بين  ذلك  كل  فينعكس  مشوشة،  فتصبح  االجتماعية 

 (.م1996، )حبيب  المختلفة رد ونفسيته فيصاب باالضطرابات النفسيةشخصية الف
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التي   أنكما   والكمالية  األساسية  العصرية ومتطلباتها  الحياة  منها    تعقد  األخيرة  أصبحت 
له األسرية    ذانتيجة  العالقات  اضطراب  إلى  أدى  مما  الحاالت،  من  كثير  في  أساسية  التطور 

ايًضا انوتفككها، وهذا   التنشئة االجتماعية وتجسد ذلك في االضرابات  سلًبا ع  عكس  لى عملية 
الزوجات، كل ذلك  أو الخالفات الزوجية، أو تعدد    فصال أو الطالق،نالعالقة بين الزوجين، واال

  ان البيت، وغياب أالم العاملة وفقد   خيمة على األطفال بسبب غياب الوالد عنئج و نتا  يؤدي إلى
األسرية إضافة إلى   جيه والتدبير، فهذا الواقع الجديد للحياةوالتو   اناألوالد مصدر العطف والحن

أسهم في    ستقرار، كل ذلكاالجتماعية وعدم اال  األسرة حراف معايير  انالمادي و   األسرة تدني دخل  
 (. م2004العوضي،  ؛م2002، )أيوب في عملية التنشئة االجتماعية  األسرةدور  تقليص 

التفكير    ىمل من العوامل األساسية التي تؤثر عل الباحث أن التنشئة االجتماعية عا يرى  و 
جتماعية  و سلبي كما أن التنشئة االأوالطريقة التي يفكر بها الشخص مما تجعل تفكيره إيجابي  

ن المجرم ينشأ في  أ  ةً عاد   ى حاسيسه وانفعاالته وتفكيره فتر أوبناء    اإلنسان  ناءلب   ىولهي اللبنة األ
 .مر ليس بالمطلق األ جرام ولكن هذااإل ىمجتمع اعتاد عل

ويقع    الحروب: .2 الكبار  يصنعها  الحروب  بأن  المجال  هذا  في  المشهور  القول  لعل 
هذه الحروب على المعنوي والنفسي ل  دى التأثير تعبير عن مأكبر  ضحيتها الصغار هو  

النفسية على أن أخطر آثار الحروب   من الدراسات والبحوث األطفال، حيث تؤكد كثير  
وظهور الكثير من    التوازن النفسي لديهم،   اناألطفال من حيث فقد   هي التي تظهر على 

والعدو  والتعاسة  والفزع  الشديد  كالقلق  النفسية  والعانالمشكالت  النية  وغير  صاب  فسي 
أ  ذلك، "أن خصائية  وتقول  المجال  هذا  في  البدراوي  نعمة  والعقلي  النفسي  الطب 

الطفل لها  يتعرض  التي  من  أقسى    اإلنسانبفعل    الصدمات  له  يتعرض  قد  مما  وأشد 
ويزداد األمر صعوبة إذا تكررت هذه   رسوًخا في الذاكرةأكثر  جراء الكوارث الطبيعية و 

غي والخبرات  فترات الصدمات  في  السارة  ف  ر  هذهمتقاربة،  الطفل   تتراكم  لدى  الخبرات 
لم إذا  بخاصة  واجتماعية عميقة  نفسية  أو   والشاب على شكل مشكالت  يتمكن األهل 

المشكالت،  المجت هذه  تجاوز  على  الطفل  مساعدة  خالل  من  الحاالت  هذه  احتواء  مع 
ل والشاب خالل الحرب: الحاالت النفسية واالجتماعية التي يتعرض لها الطف  ومن أهم
الت التشرد،سوء  المرض،  أعمال   غذية،  ارتكاب  العنيفة،  المشاهدة  بسبب  الفواجع  اليتم، 

 م(.2003 )البدراوي، العنف، العجز واالتكالية

في حالة    اإلنساننه تجعل  ؤثر بالتفكير أل تن الحروب من العوامل التي  أ الباحث  يرى  و 
، خاطئاً   يفكر تفكيراً   بعد الحرب بمرض نفسي فتجعله   ناإلنسا من الحزن واإلحباط وربما يصاب  
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ثناء الحرب أ، لما تعرض لصدمات  اآلخرين  ىعل  و يشكل خطراً أدي بحياته  ؤ ن يأمن الممكن  
 ى في الحياة واإلصرار عل   اإليجابين تؤدي الحروب إلى التفكير  أفي المقابل من الممكن    ولكن

وذلك يرجع   ياً وفكر   اليابان حيث نهضت علمياً تغيير الواقع لألفضل بعد الحرب كما حدث في  
 في حل المعضالت.  اإليجابيإلى التفكير 

تستطيع أن تلعب الدور   ال يوجد هناك من المؤسسات أو الهيئات التي  المناخ األسري: .3
تلعبه   حياة  األسرةالذي  األسري فراد األ  في  المناخ  لهذا  المميزة  السمات  أهم  ومن   ،

 (. م2003ي، البدراو  ،م1991، )الطواب 
الحوار والنقاش والتفاهم   أسلوب لتفكير واتباع  االستقاللية في ا  تشجيع األبناء على.أ

ء، وذلك من خالل ما تقدمه من الطاعة العميا  أسلوب األوامر و   إلقاء  أسلوب وليس  
 للطفل. انشعور باألمن واالطمئن

من  .ب  أمكن  ما  والتهديد    أساليب التخلص  كالقسوة  السوية  غير    يخ،توبوالالتربية 
أو التذبذب   واإلهمال،والنبذ    الزائد،أو التدليل    والمعنوي،  ني والسخرية والعقاب البد 

 األبناء.معاملة  أسلوب وعدم الثبات في 
لديهم لالختيار  توفير مثي .ت  الفرصة  أمام األبناء إلتاحة  رات متنوعة ومختلفة وعديدة 

 قدراتهم وميولهم واتجاهاتهم.  من بينها ما يناسب 
حب .ث  وتعزياالستطال  تنمية  األبناء  عند  العقليع  قدراتهم  تطوير  أجل  من  لديهم  ة  زه 

 واإلبداعية. 

  منذ الصغر وتؤثر فيه تأثيراً   هي النواة في تربية الفرد فهي تربيه  األسرةن  أالباحث  يرى  و 
 :الحسن البصري  الطفل الصغير يكون مستعد كل االستعداد للتعلم وكما قال حيث أن مباشراً 

 ي الصـــــــــــــــــــــــــغرالعلـــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــطلــــــــــــــــــــــــب 
 

ــر  ــي الحجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــالنقش فــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 (. 139:1971)الدينوي،

 : حافظ ابراهيم كما قال الشاعر وأيضاً 
 األم مدرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًة إذا أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددتها

 

ــب األعـــــــــــــــــــراقِ   ــعبًا طيـــــــــــــــــ ــددت شـــــــــــــــــ  أعـــــــــــــــــ
 

ــتاذ  ــاتذةاألم أســـــــــــــــــــــــــــ ــى األســـــــــــــــــــــــــــ  األلـــــــــــــــــــــــــــ
 

 شـــــــــــــــــــــغلت مـــــــــــــــــــــآثرهم مـــــــــــــــــــــدى اآلفـــــــــــــــــــــاق 
 

 (. 31:2017)أبو شهاب،
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عل   األسرةف لد   ىقادرة  بالنفس  الثقة  وت  ى تعزيز  قدراالفرد  والعملي طوير  العلمية  بل  تهم  ة 
إلى اإل تفكيره  تدفعه  به وتطوير  باالهتمام  المناخ األ  اإليجابيبداع  يؤثر  التفكير  ذللك  سري في 

 . اإليجابي

وهي   مدرسة:ال .4 مًعا  والتربية  التعليم  بعمليات  تقوم  وتربوية  اجتماعية  مؤسسة  المدرسة 
تكاد  بوظيفتين  تكونتقوم  األ  انأن  هما:  المتناقضتين  بنقل  تتعلق  والمحولى  افظة تراث 

 . ية تتعلق بالتغير ومواكبة التطورانعليه، والث

بين، ولقد نشأت المدرسة انلجوالنظام التعليمي الجيد هو الذي يستطيع التوفيق بين هذين ا
وأصبحت    عندما تطورت  وتعددت  المعارف  تحمل    األسرةالمجتمعات وتعقدت  قادرة على  غير 

الوظائف   هذه  د   بمنفردها،أعباء  سياسة  مع  واوتمشًيا  التعلم  معظم يمقراطية  عمدت  لتعليم 
بناؤها العلوم  أ يها  مؤسسات تعليمية رسمية يتلقى ف  لى توفيرإالمجتمعات المتقدمة منها والنامية  

المدرسة قد سلب المؤسسات التربوية التقليدية    قيام  أنوالمعارف المختلفة والمتطورة، وبالرغم من  
حوال، وبقيت تلك المؤسسات  األ  أي حال منحلها بتحل م  أنامها، لكنها ال يمكن  كثيًرا من مه

 . (م1995م، ان غ)مع المدرسة  ي تعمل في خط متواز   األسرةوبخاصة 

درسة هي المؤسسة التربوية الرسمية الوحيدة التي يمكنها تقديم خدمات تربوية متوازنة والم
التعلها تمتاز عن غيرها من المؤ أنبمعنى    ،فراد لأل بتقديم الخدمات  ة والتربوية بشكل  يمي سسات 

حسب  ومنظم  بأيٍ   مخطط  متوفر  غير  وهذا  للتلميذ،  والعقلي  الزمني  المؤسسات   العمر  من 
مثلها مثل المؤسسات المختلفة، تتكون من مجموعة    ،عام  هميتها، والمدرسة بشكل خرى على أ األ

بعضها  مع  تتكامل  التي  االساسية  العناصر  بنا   من  وتتسالبعض  للحفاظ  انئًيا  وظيفًيا  على  د 
هذه اطار  استمرارية  في  تتفاعل  العناصر  وهذه  وبقائها،  نظام    المؤسسة  أو  كمؤسسة  المدرسة 

 .(م2003 ،البدراوي ) دد ما يطلق عليه فاعلية المدرسة اجتماعي، وهي التي تح
علأالباحث  يرى  و  التأثير  في  كبير  دور  للمدرسة  فا  اإليجابيالتفكير    ى ن  لمدرسة للفرد 

الفرد كل  يت فيها  المستقبل، ألاسأعلم  الحياة وصناعة  بالعلم فسيات  البشري  العقل  ن  إ نها تغذي 
 .يجابياً إصلح التفكير وكان صلح المنهاج وما يتغذي عليه العقل البشري 

بالنقص   .5 الفرد  تؤثر في   والدونية:شعور  التي  المهمة  العوامل  العامل من  ويعتبر هذا 
سباب تؤدي  أابًيا أو سلبًيا، وهناك عدة  جيإ  رد فتجعله تفكيًرالدى الف  التفكير  أسلوب نمط و 

 حساس الفرد بالنقص والدونية أهمها:إلى إ
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التربية والتنشئة الخاطئة لها    أنم علماء النفس على  يؤكد معظ  التربية غير السوية:.أ
ن  إفالفرد النفسي واالجتماعي وتوجيه سلوكه توجيًها سوًيا،    تأثير خطير في تكوين

نها إفعال والصراع الدائم والمتكرر، فنواال  ى الخوف والتوترقامت التربية والتنشئة عل
لدى  إتؤدي   مضطربة  شخصية  بلورة  ينعكفراد  األلى  فيوهذا  وفي    س  سلوكه 

ف  األمراض ب  لإلصابةاستعداده   لذا،  والعقلية،  توفير  إالنفسية  من  بد  ال   أساليب نه 
وتتقبل   ة تحترم الفرد ، وتوفير تربياألسرةأفراد    ينب   انالتعاطف والحن  تربوية يسودها 

 . (252:2016رزوقي واخرون،)مشاعره واتجاهاته 
جتمعاتنا ومنذ الطفولة المبكرة لنظم ينشأ الفرد في م  والقيود االجتماعية:  انالحرم.ب 

فقد يكون    انشكال هذا الحرمأوالسيطرة، وتتعدد    انعلى الحرم اجتماعية قمعية تقوم
بداء إمن    اً ان والمركز االجتماعي، أو حرم  ةانمن المك  اً انأو يكون حرم  ًيا،ماد   اً انحرم

التفكيرأالر  الفرد على ممارسة  المثمر،   بياإليجا  ي بحرية، كل ذلك يحد من قدرة 
 .(م2003البدراوي، )ضطراب الفكري والتطرف فيه ويجعله عرضة لال

رجعية المتخلفة تسعى  أن األنظمة السياسية ال المتخلفة:هيمنة النظم السياسي .ت 
حتى يبقى هؤالء المواطنين   والنقص،بالعجز والضعف   لى إشعار مواطنيهاًما إدائ

يفكرون بغير إشباع حاجاتهم   مسلوبي اإلرادة وبحاجة إلى هذه األنظمة، وال
المتخلفة   ن هذه األنظمة الحاكمةإاألساسية في الحياة وال يطالبون بحقوقهم، وبذلك ف

رية ويبقى تفكيره سلبي وفي حدود الفكمام ممارسة الفرد لحريته تصبح حجر عثرة أ
 م(. 2003)البدراوي،  األنظمة وما تسمح به ما تقبله هذه

والشعور بالنقص والقهر تقلل الثقة بالنفس وتحد من الصالبة    ن الدينونةأالباحث  يرى  و 
تحقيق هدفه بالحياة    ىمجريات التفكير مما تؤثر عل   ىوعل  التفكير  ىفتؤثر بالسلب علالنفسية  
 النفسية. األمراض باالكتئاب و  اإلنسانيصاب   وبالتالي
وسائل    المختلفة:  اإلعالموسائل   .6 على  اإلقبال  حجم  بأشكالها المتطور   اإلعالمأن  ة 

بعض الدراسات  أثبتت متسارع، فقد  المختلفة يتضاعف تقريًبا كل عام وكل شهر وبشكل
المشاهدين،   روالبث الفضائي على سلوك وتفكيأن هناك تأثير مباشر وملحوظ للتلفاز  

ومدى تقبلهم وقدرتهم على  فراد  األ كما وجد تأثير ملحوظ للمشاهدة التلفازية في مبادئ  
مع االجتماعية  الم  التكيف  الوصول  إ.عايير  سهولة  جًدا إن  الغزيرة  المعلومات  لى 

فراد األ لى ركون  إي  ترنت العالمية، تؤد نمتناول الجميع كشبكة اال   باستخدام تقنيات في
الوساإ والتقلى  يستخدمئل  أن  دون  ال  نيات  أن  يجب  وهنا  هذه   تفكره،  محاربة  يفهم 
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و  ومقاطعتها،  بإالتقنيات  استخدامها  يجب  وأن نما  والهدف،  الغرض  يؤدي  الذي  القدر 
على   الفرد  يركن  أساليبيعتمد  ال  وأن  والبحث  التفكير  في  وسماته  سهلإه  ما هو  .لى 

 م(. 1990)جبسون، 
ما سيرى  و  تؤثر    اإلعالمن وسائل  أبق  الباحث من خالل  والمقروءة  والمسموعة  المرئية 

فرد بالثقافات والحضارات التي  التفكير حيث يتأثر ال  ىبشكل كبير وفعال وفي وقت قصير عل
ويسمع كبيرهيشاهدها  بشكل  ويقرأها  خيراً   ا  كان  فإن  ثقفه  ما  تقليد  في  بالتفكير  فيكون    فيبدأ 

 ن التفكير سلبي. ن كان غير ذلك فيكو إإيجابي و  التفكير
مجريات التفكير    ىالباحث من خالل كل ما سبق أن هناك عوامل كثير تؤثر عليرى  و 

 وهي: اإليجابي
يجاب فجعلت من المبدعين  التفكير بطريقتين بالسلب واإل  ىعلأثرت  روب والحصار  الح .1

وأيضاً  البدائل  في  لنفكر  جعلنا  مما  الموارد  منجعل  لنقص  المستسلمين  ت  السلبيين  ا 
  .يأسلل

التفكير حيث    رلها دور كبي   اإلعالم وسائل   .2 يتأثر بما يسمعه ويراه    اإلنسانفي طبيعة 
 . ويعايشه

ت .3 العمل  عل طبيعة  تفكيره  طريقة  يختلف  فالمدرس  التفكير  على  وكذلك   ىؤثر  الشرطي 
 المهندس غيرهم الختالف العمل والمخاطرة الموجودة في المهنة.

 فرد طاقم العمل.ة العالق .4
 الصعب.قتصادي الوضع اال .5
 طبيعة عالقة الفرد بمرؤوسيه. .6
 .التنشئة االجتماعية والمجتمع الذي يعيش فيه الفرد  .7
األ .8 ف  األسرة حيث  سري  المناخ  الفرد  لحياة  االولي  النواة  عل  األسرةهي  تؤثر   ى المتدينة 

 في خلق هللا.  الفرد في التفكير ألن ديننا الحنيف يحث علي التفكر والتدبر
 . صبح العالم بحلوه ومره بين أيديناأعملية التفكير حيث  ى ثر عل أ وجي التطور التكنول .9

علناال .10 مما    ىفتاح  معلومات  أالحضارات  مجر كسبنا  من  غيرت  وتقاليد    ى وعادات 
 . تفكيرنا

فأن صلح المنهاج فراد  وهي الملقن األول للتعليم لأل  األسرةالمدرسة أساس التربية بعد   .11
 التفكير. صلح 

 .ة والنقص شعور الفرد بالدينون  .12
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 الرابع: عينة الدراسةالمبحث  2.4

 إدارة مكافحة المخدرات 2.4.1
سب من العاملين في الشرطة الفلسطينية، يتولى  منت  350دارة تخصصية تتكون من  إهي  

ة في  تبر   ىعلأ قطاع غزة ويكون    ى مدير اإلدارة العامة للمكافحة المخدرات مسئوليتها علي مستو 
ال وهو  العامة  ااإلدارة  اإلدارة  تمثيل  عن  األول  المخدرات  مسئول  لمكافحة  الجهات   مماأ لعامة 

و  واألأالحكومية  الداخلية  وزير  الوطنمام  الفلسطينية  يمن  الشرطة  شراف  اإل  ىويتول  ،وقائد 
عل  و   ىالمباشر  مركزية  دوائر  من  المخدرات  لمكافحة  العامة  اإلدارة  مكونات  و أكافة  فروع  قسام 

وينا  ى مستو   ىلع غزة  منقطاع  الكثير  به  المجال   ط  هذا  في  واسعة  صالحيات  وله  المهام 
)إدارة  تنفيذها  ىشراف علالسنوية واإلرسم السياسة العامة لإلدارة العامة ووضع خطتها    ىويتول

 .(2020وحدة المخدرات،

 المخدرات  2.4.2

اصطالحاً  نباتية    :تعريفها  مواد  تأأهي  لها  كيميائية  والبو  العقلي  علثيرها  من    ى دني 
من    طاها،يتعا حالة  إلى  وتؤدي  عقله  وتغطي  نشاطه  وتشل  والخمول  بالفتور  جسمه  فتصيب 

  فسد طبعه وتغير حاله وساء مزاجه )مهنا،   ه لو امتنع عنها قليالً حيث أنعليها ب   اإلدمان والتعود 
 (.7م:  2013

القانوني اإل:  التعريف  تسبب  التي  المواد  من  مجموعة  النفسي  هي  )االعتماد  دمان 
تداولها    (نيوالبد  المركز ويحضر  العصبي  الجهاز  ال ألغراض  إو تصنيعها  أو زراعتها  أوتسم 

 (. 7م: 2013 )مهنا،  بواسطة من يرخص له بذلكالإيحددها القانون، وال تستخدم  

 إدارة المخدرات أهداف 2.4.3
والمال .1 الضبط  عمليات  في  وتتمثل  للمخدرات  العرض  من  لمجرمي الحد  القانونية  حقة 

 ت من مهربينوتجار ومروجين ومتعاطين ومزارعين ومصنعين. المخدرا
 طلب المخدرات.  ىالحد عل .2
ع .3 المتعاطين  فطام  طريق  عن  و العالج  المخدرات  في إن  ودمجهمة  وتأهيلهم  صالحهم 

 . المجتمع
للعدالة. .4 وتقديمهم  المخدرات  لمكافحة  بالنسبة  القانون  الخارجين عن  إدارة )القبض عن 

 (.2020وحدة المخدرات،
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 الثالث الفصل 

 سابقة دراسات 
 المقدمة  3.1

وعة من الدراسات التي تناولت متغيرات الثالثة  سوف يعرض الباحث في هذا الفصل مجم
التفكير   النفسية،  الصالبة  المخاطرة،  أساسيةاإليجابي)االتجاه نحو  وفيما  ( في ثالث محاور   ،

 ي استطاع الباحث الحصول عليها.  ات التيلي عرض للدراس

 المخاطرةالدراسات التي تناولت االتجاه نحو  3.2

التأثيرات السببية البنائية  إلى  دفت الدراسة للوصول  حيث ه  :(م2015دراسة القطراوي ) .1
 ىية لد بين االتجاه نحو المخاطرة والتفكير االبتكاري والعوامل الخمسة الكبرى للشخص

طالب وطالبة بطريقة عشوائية    600ن  نية، وتم اختيار عينة م طالب الجامعات الفلسطي 
، وتم  0.391ف معياري  عاما وانحرا  20.082طبقية من كلية التجارة بمتوسط عمر  

الباحث   إعداد التحقق من فروض الدراسة باستخدام مقياس االتجاه نحو المخاطرة من  
ب الباحث، واختبار عريوت  م1999ى للشخصية لجولدبيرج  وقائمة العوامل الخمسة الكبر 

االرتباطي   المنهج  استخدام  وتم  هللا،  خير  سيد  تعريب  االبتكاري  للتفكير  تورانس 
باستخدام باالستعانة   المقارن،  السببي  المنهج  وكذلك  البنائية  المعادلة  نمذجة  بمنهجية 
اإل   spssوال    liserlبرنامجي   احصائيللمعالجة  للتحليل  ومعاة  االرتباط  لعاملي  مل 

التباين المتعدد المتدرج وتحليل االنحد وتحلي تأثير    ،ار المتعدد ل  النتائج وجود  وأظهرت 
والج الجنس  بين  وللتفاعل  في  للجنس  تأثير    أبعاد امعة  وجود  وعدم  االبتكاري  التفكير 

 ،مخاطرةاالتجاه نحو ال أبعاد التفكير االبتكاري وعدم وجود للجنس في  أبعاد للجامعة في 
االندفاعية واالقدام وحب االستطالع، وعدم وجود تأثير   أبعاد في  ووجود تأثير للجامعة  

القرار اتخاذ  بعد  في  ل  ،للجامعة  تأثير  وجود  في وعدم  والجامعة  الجنسين  بين  لتفاعل 
ا بين  إحصائياالتجاه نحو المخاطرة باستثناء بعد اتخاذ القرار، ووجود عالقة دالة    أبعاد 

اال البعدي  واتخاذ  واالتجاه  قدام  و قرار  المخاطرة  والعوامل    أبعاد نحو  االبتكاري  التفكير 
لشخصية تتنبأ باالتجاه كما أظهرت النتائج ان العوامل الخمسة الكبرى ل  ،الخمسة الكبرى 
وقد تم التوصل   ،كما ان االتجاه نحو المخاطرة يتنبأ بالتفكير االبتكاري   ،نحو المخاطرة

لل  جللنموذ  السالبنائي  الشخصتأثيرات  لعوامل  والتفكير ببية  المخاطرة  نحو  واالتجاه  ية 
 كاري. االبت
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2. ( يوسف  أبو  عل  إلىالدراسة  هذه  هدفت  حيث    (م2014دراسة  توى  مس   ىالتعرف 
مواجهة   أساليب أكثر  والتعرف على    االتجاه نحو المخاطرة والثقة بالنفس لدى المرابطين 

بالنفس من جهة المخاطرة والثقة    االتجاه نحووالكشف عن العالقة بين    الضغوط انتشاراً 
الدراسة استخدمت   أهدافمواجهة الضغوط من جهة أخرى ولتحقيق    أساليب لمخاطرة و وا

مقياس   ،الدراسة التالية: مقياس االتجاه نحو المخاطرة  أدوات و   صفيالباحثة المنهج الو 
بالنفس الضغوط  أساليب مقياس    ،الثقة  الدراسة  ،مواجهة  مكونة من عدد   وكانت عينة 

مرابطاً 115) الدراسة    (  لهذه  فعلية  وأبرزوكانت  كعينة  يلي:   أهم  ما  الدراسة  نتائج 
العينة من المرابطين  أفراد  مخاطرة لدى  ن مستوى االتجاه نحو الأأظهرت نتائج الدراسة  
ن مستوى  أأظهرت نتائج الدراسة  ، و وهو معدل مرتفع%  79.96في محافظة خانيونس  

ل بالنفس  المرابطينأفراد  دى  الثقة  من  محافظة    العينة  وهو  %  83.92خانيونس  في 
مواجهة الضغوط لدى أفرد عينة    أساليب ن مستوى  أأظهرت نتائج الدراسة  مرتفع.  معدل  

 . %73.7الدراسة من المرابطين في محافظة خانيونس 
م( حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى االستقالل 2011دراسة الديري ) .3

خاطرة لدى ضباط اإلسعاف في قطاع غزة، وعالقتها دراكي ومستوى االتجاه نحو الماإل
ونوع األسرة(  ، ببعض المتغيرات األخرى )الحالة االجتماعية، وعدد سنوات الخبرة

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وكذلك أدوات  
دراكي، وكانت عينة  لمخاطرة، مقياس االستقالل اإلالدراسة التالية: مقياس االتجاه نحو ا

( ضابط اسعاف بمحافظات غزة، وكانت أهم وأبرز نتائج  102الدراسة مكونة من عدد )
: أن مستوى االستقالل اإلدراكي عند المستقلين أعلى منه عند المعتمدين  الدراسة ما يلي

فعًا لدى ضباط اإلسعاف على المجال اإلدراكي ومستوى االتجاه نحو المخاطرة كان مرت
ع غزة. وجود عالقة ارتباطية بين االستقالل اإلدراكي واالتجاه نحو المخاطرة  في قطا

وجود فروق ذات داللة إحصائية في  لدى ضباط اإلسعاف في قطاع غزة، عدم 
 االستقالل اإلدراكي تعزى لمتغير الحالة االجتماعية. 

اليازجي   .4 اتجاهات  ة لمعر الدراسهذه  هدفت  حيث    (م2011)دراسة  حفظ   إدارةأفراد  فة 
الـشرطة فـي  والتدخل  النفسية،    النظام  المخاطرة  نحو  غزة  محافظات  في  الفلسطينية 
استخدم الباحث المنهج    هذه الدراسة  أهدافولتحقيق  لديهم.  وعالقتها بالصالبة النفسية  

طرة، مقياس الدراسة التالية: مقياس االتجاه نحو المخا  أدوات الوصفي التحليلي وكذلك  
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النفسية،   الدراسة مكونة من عدد الصالبة  إدارة أفراد    شرطيًا من  (280)  وكانت عينة 
للتعرف   وذلـك  غـزة،فظـات قطـاع  حفظ النظام والتدخل في الشرطة الفلسطينية في محا

  نتائج الدراسة ما يلي: ارتفاع   أهم وأبرزوكانت    على اتجاهاتهم نحو المخاطرة النفسية.
قطاع    نية فـي محافظـات في الشرطة الفلسطي  حفظ النظام والتدخلأفراد  هات  مستوى اتجا

حفظ النظام    أفراد ارتفاع مستوى الصالبة النفسية لدى  ،  %80بنسبة  غزة نحو المخاطرة  
فـي الفلسطينية  الشرطة  في  بنسبة    والتدخل  غزة  قطاع  عالقة   .%76محافظات  توجد 

النظام    حفظد  راأفلدى  اطرة والصالبة النفسية  ة بين االتجاه نحو المخإحصائيذات داللة  
 غزة.والتدخل في الشرطة الفلسطينية في محافظات قطاع  

تجاه نحو  ال قة بين االنوع الع  تحديد إلى  حيث هدفت الدراسة    (م2011حمد )أ  ،دراسة .5
المتمث تحريـريا  التفكير  عوامل  وبعض  )الطالقةـة  لالمخاطرة   ، االصالة  ،المرونة  ،في 

بينوكذلك    التفاصيل( الفروق  نـوع  عوامـل فالمخـاطرة    ومنخفضي  مرتفعي  تحديـد  ـي 
 أهدافولتحقيق    التفاصيل(  ،صالةاأل  ،المرونة  ،)الطالقةي  فة  لالمتمث  االبتكاري التفكيـر  

الدراسة التالية: مقياس االتجاه   أدواتوكذلك    ،الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي
المخاطرة ال  ،نحو  عوامل  مك  ،تفكيرمقياس  الدراسة  عينة  )وكانت  عدد  من  ( 50ونة 

عــدم نتائج الدراسة ما يلي:    أهم وأبرزوكانت    ،يعداد طالبة بالصف الثالث اإلطالب و 
ع دالــة  قالوجــود  ا  ةإحصائي ــة  التفكيـر البــين  عوامـل  مـن  وعدد  المخاطرة  نحــو  تجــاه 

والمتمثالا عالقة ينما  ب(  ـيلالتفاص  -صـالة الا  –المرونـة  )ـي  فـة  لبتكـارى  دالة   وجدت 
ا   ةإحصائي بين  الطالسالبة  وعامل  المخاطرة  نحو  كالتجاه  التفكير أقة  عوامل  حد 

المخاطرة    ومنخفضيالمخـاطرة    مرتفعي بـين    ةإحصائيالـة  ـروق د فوجـود    عدم،  بتكارى الا
اف التفكير  والمتمثالي بعض عوامل  بينمـا (  ـيلالتفاص-المرونـة-)االصـالةـي  فة  لبتكارى 

دالـف  ت وجـد  الطفالمخـاطرة    يمنخفضـ  حلصـال  ةإحصائي ة  ـروق  عامـل  حد أ ك  القةـي 
 .بتكارى ال عوامل التفكير ا

 النفسية  بالصالبة متعلقةال السابقة الدراسات 3.3

الصالبة النفسية وعالقتها    إلى التعرف علىهدفت الدراسة    (، م2019) ى  دراسة مصطف .1
عل  إدراكب التمواق   ىالشائعات  الطال  ىلد   اإللكترونيواصل  ع  والية  ب  في  جامعات 

من  البحث  عينة  تكونت  االرتباطي،  الوصفي  المنهج  الباحثة  استخدمت    الخرطوم، 
طالب 303)  )  (115)  ( )أنثى(  188ذكر،  و)224،  علمي  طالب  تم  أدبي(  79(   ،

تمثلت   الصدفية،  بالطريقة  النفسية    أدوات اختيارهم  الصالبة  مقياسي  في   د داإعالبحث 



www.manaraa.com

46 


و  مخيمر  من  الشائع   إدراكعماد  برنامج    إعداد ات  بواسطة  البيانات  تحليل  تم  الباحثة، 
  (t)اختبار    ة االتية:حصائيإلبالمعالجات ا  (spss)ة للعلوم االجتماعية  حصائيالحزم اإل

اختبار واحد،  تحليل   (t)لمجتمع  واختبار  بيرسون  ارتباط  معامل  مستقلتين،  لعينتين 
)ان األحادي  ا التباين  النتائج  الي  البحث  خلص  النفسية    التية:وفا(  الصالبة   لدىتتسم 

باالرتفاع الخرطوم  بوالية  الجامعات  بوالي  لدىالشائعات    إدراكيتسم    ،طالب  ة  طالب 
النفسية و  الصالبة  بين  ارتباطية  باالرتفاع، توجد عالقة  الشائعات علي    إدراكالخرطوم 

ذات وق  فر   د طوم، ال توجت بوالية الخر طالب الجامعا  لدى  اإللكترونيمواقع التواصل  
لمتغير   طالب الجامعات بوالية الخرطوم تبعاً   ىة في الصالبة النفسية لد إحصائيداللة  
طالب  لدىة في الصالبة النفسية إحصائيد فروق ذات داللة ج تو (، الأنثىذكر، )النوع 

لل تبعا  الخرطوم  بوالية  جداً مستوى  الجامعات  جيد  )ممتاز،  مقبول(،    ،االكاديمي  جيد، 
ذات   فروق  النفسية  إحصائيداللة  توجد  الصالبة  في  الجامعا  لدىة  بوالية    ت طالب 

ما عدا في بعد   دبيلصالح األ(  أدبيعلمي،  )الخرطوم تبعا لمتغير التخصص الدراسي  
 االلتزام ال توجد فروق.

بة  الصال  أن تكون هدفت الدارسة الحالية التحقق من إمكانية    (م2017دراسة، دحالن ) .2
من  ي  ف   طاً يوس   متغيراً   ة يلنفسا التحقق  مع  النفسي،  بالتوافق  النفسية  الضغوط  عالقة 

المباشر للضغوط النفسية   ريصحة النموذج المقترح من خالل فحص التأثير المباشر وغ
لدى النفسي  التوافق  طبيعة    نةي ع  على  وتحديد  ب  مسارالدارسة،    وقد.  نهماي العالقة 

، واستخدم  (2014) نية  من خرجي الجامعات الفلسطي  (417) من  الدارسة    نةي تكونت ع
عالقة   وجود  النتائج  أظهرت  وقد  الوصفي،  المنهج  من   نيب ارتباطية  الباحث  كل 

  ،الفلسطينيةالجامعات    خريجيلدى    والضغوط النفسية والتوافق النفسي  ةيالصالبة النفس 
اآلتي: النحو  على  ارتباط  وذلك  عالقة  داللة    ةيعكس  هي وجود    ن ي ب  ة صائيحإذات 

النفس النفسعاد بأو   ةيالضغوط  والصالبة  الجامعات   جييخر   لدىها  أبعاد و   ةيها 
 ني ها وبأبعاد و  ةيالبة النفس الص ني موجبة ب  ةيوجود عالقة ذات داللة إحصائ .ةين يالفلسط

الضغوط   ني ب  ةي ذات داللة إحصائ  ةي عكس  هي وجود عالقة ارتباط  ه.أبعاد التوافق النفسي و 
النفس  ني بو   هاأبعاد و   ةيالنفس النفس  ه.أبعاد و   ةيالتوافق  للصالبة  وللضغوط   ةي مساهمة 
ى النحو  وذلك عل  ة،ين يالجامعات الفلسط  جيي في التنبؤ بالتوافق النفسي لدى خر   ة يالنفس

وجو  النفس   د اآلتي:  للصالبة  خر   ةيمساهمة  لدى  النفسي  بالتوافق  التنبؤ    جييفي 
سي لدى في التنبؤ بالتوافق النف  ةيفسوجود مساهمة للضغوط الن  .ةي نيالجامعات الفلسط
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مًعا في   ةي والضغوط النفس  ةيان مساهمة الصالبة النفس  .ةي ني الجامعات الفلسط  جييخر 
النفسي بالتوافق  مساهمةأكبر    التنبؤ  بالتوافق    ني ر يالمتغ   من  التنبؤ  في  حده  على  كل 

في قوة   صائيحبعد العزل اإل  ةيالصالبة النفس  ر يلمتغ  ايً وجود أثر دال إحصائ   النفسي.
   .ةيني الجامعات الفلسط جييوالتوافق النفسي لدى خر  ة ي النفس غوطالض نيالعالقة ب

ا  (م2015نوار )  ،دراسة .3 الي  الدراسة  العالقة االرتباطية  حيث هدفت هذه  لكشف عن 
النفسية الصالبة  الصحيو   بين  الباحثتان    أهدافولتحقيق    ،السلوك  استخدمت  الدراسة 

وكانت عينة الدراسة  مكونة من    ،اطي ومقياس الصالبة النفسيةالمنهج الوصفي االرتب
نتائج    أهم وأبرزوكانت    ،فرد من مرضى السكري، اختيروا بطريقة قصدية   (205عدد )

يليال ما  دالة    :دراسة  ارتباطية  عالقة  السلوك إحصائيتوجد  النفسية  الصالبة  بين  ا 
ة في  إحصائيذات داللة    الصحي لدى المرضى المصابين بمرض السكري، توجد فروق 

االصالب النفسية  والجنس،  ة  المرض  مدة  حسب  السكري  مرضى  لدى  الصحي  لسلوك 
النفسية السلوك الصحي لدى المرضى    ا بين الصالبةإحصائيوجود عالقة ارتباطية دالة  

ة في الصالبة النفسية  إحصائي المصابين بمرض السكري و الي وجود فروق ذات داللة  
بينما كانت الفروق غير دالة    ى مرضى السكري حسب مدة المرض،السلوك الصحي لد 

 ا في الصالبة النفسية السلوك الصحي لدى مرضى السكري حسب الجنس. إحصائي
عالقة الصالبة النفسية    تعرف إلىإلى الهذه الدراسة    ت هدف  (،م2014)  دراسة، عيسى .4

خليل وبيت لحم. وان بضغوط الحياة لدى العاملين في المؤسسة األمنية في محافظتي ال
هناك   لمتغيرات كان  تبعا  الحياة  وضغوط  النفسية  الصالبة  متوسطات  في   فروق 

وال االجتماعية،  والحالة  العمل،  وسنوات  والرتبة، )المحافظة  والعمر،  العلمي،  مؤهل 
الدخل( ومستوى  السكن،  من    ومكان  الدراسة  عينة  من    (242)تكونت  وعاملة  عامال 

ا  العاملين في الالمؤسسة  الخليل وبيت لحم تم اختيارهم   فلسطينية في محافظتي ألمنية 
نسبته   لعينة الطبقية العشوائية تبعا لطبقتي الجهاز والمحافظة، وتشكل العينة مابطريقة ا

النفسية10) الصالبة  مقياس  الباحث  واستخدم  الدراسة،  مجتمع  من  ومقياس   ،%( 
الحياة بعرضهم  ،ضغوط  األداتين  صدق  من  التحقق  المحكمينوتم  من  عدد  على  . ا 

النوأظهر  بعد ت  ان  تبين  كما  مرتفعة،  بدرجة  جاءت  النفسية  الصالبة  درجة  ان  تائج 
بعد )التحدي(، ثم بعد )التحكم( وجميعها جاءت )االلتزام( جاء في المرتبة األولى، ثم  

بدرجة مرتفعة. كما تبين انه ال توجد فروق في متوسطات الصالبة النفسية تبعا لمتغير 
الحال العمل،  سنوات  والرتبة  المحافظة،  والعمر،  العلمي،  والمؤهل  االجتماعية،  ة 
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وجود فروق في بعد العسكرية، ومكان السكن على الدرجة الكلية للصالبة، بينما تبين  
االجتماعية   حالتهم  الذين  المبحوثين  لصالح  االجتماعية  الحالة  لمتغير  تبعا  )التحدي( 

ر المؤهل العلمي، لصالح  في بعد )االلتزام( تبعا لمتغي)أعزب / مطلق(. ووجود فروق  
العلمية )بكالوريوس فأعلى(، كذلك وجود فروق في درجات  المبحوثين الذين مؤهالتهم 

النفسية وبعد   الصالبة الكلية للصالبة  الدرجة  الدخل على  لمتغير مستوى  تبعا  النفسية 
أكثر شيكل، و   4000-2000ين  االلتزام فقط، لصالح المبحوثين الذين مستوى دخلهم )ب

درجة   4000من   وان  منخفضة،  بدرجة  جاءت  الحياة  ضغوط  درجة  وان  شيكل(. 
بد   )الضغوط األولى  المرتبة  في  جاءت  في االقتصادية(  جاء  حين  في  متوسطة  رجة 

المرتبة األخيرة بعد )الضغوط االجتماعية( بدرجة منخفضة جدا. كما تبين انه ال توجد 
داللة   ذات  الحياة  ائيإحصفروق  ضغوط  متوسطات  في  المحافظة، ة  لمتغير  تبعا 

وات العمل، والحالة االجتماعية، والمؤهل العلمي، والعمر، والرتبة العسكرية، مكان  وسن
كن، بينما تبين وجود فروق في بعد الضغوط الصحية تبعا لمتغير المحافظة لصالح  الس

فر  ووجود  الخليل،  محافظة  في  يعملوا  الذين  )الضغوط المبحوثين  بعد  على  وق 
على  االقتصادي  العلمي لصالح )ثانوي فما دون(، ووجود فروق  المؤهل  لمتغير  تبعا  ة( 

الرتبة لمتغير  تبعا  الشخصية(  )الضغوط  )جندي    بعد  لصالح  مساعد   –العسكرية 
أول(.كذلك وجود فروق في ضغوط الحياة تبعا لمتغير مستوى الدخل على الدرجة الكلية  

 شيكل(.   2000مستوى دخلهم )اقل من لصالح المبحوثين الذين    بعاد للضغوط وباقي األ 
 كذلك ال توجد عالقة بين متوسطات الصالبة النفسية وبين متوسطات ضغوط الحياة. 

التعرف  الدراسة  هذه  هدفت   حيث   (م 2014)  العوض  ،راسةد .5  العالقة  على  إلى 
 درجات   متوسطات   بين  الفروق   ومعرفة  المستقبل  وقلق  النفسية  الصالبة  بين  االرتباطية

  الوصفي   المنهج  الباحث   استخدم  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  ،الدراسة  عينةد  أفرا  طلبة
  مكونة   الدراسة  عينة  وكانت   ،المستقبل  لقق  ومقياس  النفسية  الصالبة  ومقياس  التحليلي

 الدراسة  نتائج  أهم وأبرز  وكانت   ،دمشق  جامعة  طلبة  من  وطالبة  طالب (  662)  عدد   من
( 0.05)  الداللة  مستوى   عند   ةإحصائي  داللة  ذات   عكسية  ارتباطية  عالقة  ود جو   :يلي  ما

 على  جاتهمودر   النفسية  الصالبة  مقياس  على  الدراسة  عينةأفراد    الطلبة  دراجات   بين
أفراد   الطلبة  درجات   متوسط  بين  ةإحصائي   داللة  ذات   فروق   وجود   ،المستقبل  قلق  مقياس 

  داللة   ت اذ   فروق   وجود   ،الذكور  لصالح   ية النفس  الصالبة  مقياس  على  الدراسة  عين
 الدراسة  عينةأفراد    الطلبة  درجات   متوسط  بين(  0.05)  الداللة  مستوى   عند   ةإحصائي
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  داللة  ذات   فروق   وجود   ،التطبيقية  الكليات   لصالح  سيةالنف   الصالبة  مقياس  على
 ةالدراس  عينةأفراد    الطلبة  درجات   متسوط  بين(  0.05)  الداللة  مستوى   عند   ةإحصائي

  مستوى  عند  ةإحصائي داللة ذات   فروق  وجود  ،االناث  لحلصا المستقبل قلق مقياس على
 قلق   مقياس  ى عل  البحث   عينةأفراد    الطلبة  درجات   متوسط  بين(  0.05)  الداللة

 .النظرية الكليات  لصالح المستقبل
  الصالبة   بين  العالقة   معرفة  الي  الدراسة  هذه  هدفت   حيث   (م2013)  زوراق  دراسة، .6

 المرتبط،   السكري   بداء  المصابين  المراهقين  لدى  المرض   تقبل  على  وأثرها  ة النفسي
 مقياس   الي  باإلضافة  التحليلي  الوصفي  الباحثة  استخدمت   الدراسة  أهداف  ولتحقيق
 الي  مقسمة  ومراهقة  مراهق(  48)  عدد  من  مكونة  الدراسة  عينة  وكانت   النفسية،  الصالبة

. ري السك  بداء  مصاب   غير  مراهق  21و   السكري   بداء  مصاب   مراهق  27:  هما  فئتين
  سنة  22  الي  16  من  لهم  العمري   المدى  يتراوح   القصدية   العينة  أسلوب ب  اختيارهم  وكان

 أهم وأبرز  وكانت   ،2.124  مقداره  معياري   وانحراف  نةس   18.22  قدره.   عمري   بمتوسط
  سية النف   الصالبة  متغير  مستويات   في  اإحصائي  دالة  فروق   توجد   :يلي  ما  الدراسة  نتائج
  االختبار   باستخدام  الفروق   هذه  داللة  بحساب   قمنا   حيث   رض بالم  اإلصابة   لمتغير   تبعا 

  عند   اإحصائي  دالة"    35.14  "المحسوبة "  ت "  قيم  نتائج  فكان  مستقلتين،  لعينتين   التائي 
  النفسية   الصالبة   مستويات   في  فروق   وجود   بمعنى  المرض   لمتغير  تبعا  47  الحرية  درجة

  بهذا   مصابين  الغير  والمراهقين  سولين باألن  المرتبط  السكري   بداء ينالمصاب   المراهقين  بين
 فروق   وجود   عدم  على  تنص   التي  البحث   فرضية  نرفض   األساس  هذا  وعلى  ،"المرض 

 .المتغير لهذا تبعا  اإحصائي ةدال
  الصالبة  مستوى   على   إلى التعرف  الدراسة  هذه  هدفت   حيث   (م2012)  العبدلي  ،دراسة .7

 على  التعرف  وكذلك  ،والعاديين  يادراس   المتفوقين  الثانوية  ةرحلالم  طالب   لدى  النفسية
 قة العال  معرفة  الي  الدراسة  هدفت   كما  ، النفسية  الضغوط  مواجهة  أساليب   استخدام  ترتيب 

  بين  فروق   وجود   من   التحقق  وكذلك  ،الضغوط  مواجهة  أساليب و   النفسية  الصالبة  بين
  ،سيةنفال الضغوط مواجهة أساليب  وفي النفسية الصالبة في والعاديين المتفوقين الطالب 
 باإلضافة   المقارن   االرتباطي  الوصفي  المنهج  الباحث   استخدم  الدراسة  أهداف  ولتحقيق 

 الدراسة  عينة  وكانت   ،الضغوط  مواجهة  أساليب   ومقياس  سيةالنف  الصالبة  مقياس  الي
  ، طبقيا  عشوائيا  اختيارهم  تم  ،الثانوي   التعليم  طالب   من   ( طالبا200)  عدد   من  مكونة

  مستوى   نأ  : يلي  ما   الدراسة  نتائج   أهم وأبرز   وكانت   ،والغرب  ق الشر   مكتبي  على موزعين
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  أظهرت  كما.  العاديين  لدى  منه  ىأعل  المتفوقين  الطالب   لدى  هاأبعاد و   النفسية  الصالبة
 عالقة  وجود   النتائج  أظهرت   المتفوقين،  لدى  ةاإليجابي   المواجهة  أساليب   شغل  النتائج

  النفسية  والصالبة  جهة  من  الضغوط  ةمواجه  أساليب   غالبية  بين  لةالد   ذات   ارتباطية
 وكذلك   المتفوقين  الطالب   لدى  أخرى،  جهة  من  التحدي  التحكم،  االلتزام،  هاأبعاد و 

  المتفوقين   الطالب   بين  اإحصائي  دالة  فروق   وجود   النتائج  وأظهرت   كما  العاديين.
 قين.المتفو   لصالح  للصالبة  الكلية  والدرجة  النفسية  الصالبة  أبعاد   درجات   في  والعاديين

  النفسية   الضغوط  مواجهة  أساليب   في  والعاديين  المتفوقين   بين   حقيقية   فروق   ووجدت 
 . االنفعالي التنفيس االستسالم، المسؤولية، تحمل  المنطقي، التحليل) باستثناء

 اإليجابي التفكير الدراسات التي تناولت   3.3

ركز ضبط  التفاؤل وم  تعرف إلى مستوى لل  هدفت الدراسة  (م 2018دراسة، القصاص ) .1
و الن ال  لدى،  اإليجابيالتفكير  مستوى  فس  الفلسطينية،  مستوى  طلبة  بالجامعات  الرابع 

، تبعا  اإليجابيالتفكير  مستوى  ومركز الضبط و   لالتفاؤ مستوى    والتعرف على الفروق في 
الباحث   استخدم  المعدل(.  الجامعة،  الدخل،  )الجنس،  التالية  مقاييس  للمتغيرات  ثالثة 

التفاؤل واخرون)  إعداد   مختلفة،  الضبط  1989ديمبر  ومقياس  (  1982روتر)  إعداد ( 
التفكير   ومقياس  كفافي،  الدين  عالء  بهدف   إعداد   من  اإليجابيتقنين  وذلك  الباحث 

مستوى  ( من طلبة كلية التربية ال389الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من)   أهدافتحقيق  
ا الجامعات  في  غ الرابع  بمحافظات  لعام  لفلسطينية  المنهج  ،م  2018زة  الباحث  واتبع 

أهمها،   كان  النتائج  من  مجموعة  الي  الدراسة  وتوصلت  التحليلي،  مستوى  الوصفي 
التشاؤم مستوى  %( و 80.13العينة الدراسة كان كبير جدا وبوزن عام)أفراد  ي  لد التفاؤل  

( نسبي  وبوزن  متوسطا  الداخلي  74.33كان  الضبط  ومركز  وبوزن %(  كبير  كان 
و 83.5نسبي)  بنسبة) %(  قليل  كان  الخارجي  الضبط  و 16.5مركز  التفكير  مستوى  %( 

%(، ومعامل االرتباط بيرسون  83.6العينة كان كبير وبوزن نسبي) أفراد    لدى  اإليجابي 
طردي بينما معامل االرتباط بيرسون بين التشاؤم والتفكير   اإليجابيبين التفاؤل والتفكير  

  اإليجابي ن مركز الضبط الداخلي والتفكير  ومعامل االرتباط بيرسون بيسي  عك  اإليجابي
والتفكير   الخارجي  بين الضبط  بيرسون  بينما معامل االرتباط  عكسي،   ياإليجابطردي 

التفاؤ   لدىوعدم وجود فروق   الجامعات في  الجنس، )  لمتغيرات تعزى  والتشاؤم    لطلبة 
الضبط  طلبة الجامعات في مركز    لدىق  ووجود فرو   ،، الجامعة، المعدل(األسرةدخل  
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طلبة الجامعات في التفكير   لدىلمتغير الجنس لصالح االناث، وعدم وجود فروق  تعزى  
 ، الجامعة، المعدل(. األسرةالجنس، دخل ) لمتغيرات تعزى   اإليجابي

لل  (،م2018)  الوهيبي  ،دراسة .2 الدراسة  إلىهدفت  المستقبل    تعرف  قلق  بين  العالقة 
وانما التفكير،  المهني  ال  لدىط  دبلوم  فيطلبة  العام  ضوء   تعليم  في  عمان  سلطنة 

الدراسية المواد  المنهج الوصفي(المتغيرات االتية )الجنس،  الدراسة  ولتحقيق   ،، واتبعت 
الدراسة تم استخدام مقياسين هما )مقياس قلق المستقبل المهني ومقياس انماط   أهداف

تم  اإليجابيالتفكير   عينة  علي  الحص  والسلبي،  بطريقة  ب حي  ،صيةاختيارها  لغت ث 
(1000( وطالبة  طالب  الذكور،  490(  الي   510من  الدراسة  وتوصلت  االناث(  من 

المستمستوى    :النتيجة االتية المهني  قلق  العام في سلطنة    لدىقبل  التعليم  دبلوم  طلبة 
( الكلي  الحسابي  المتوسط  بلغ  اذ  جدا،  نادرة  بدرجة  جاء  اشارت  2.18عمان  (.وقد 

الا التفكير  نمط  ان  الي  نمط    لدىسائد  لنتائج  هو  العام  التعليم  دبلوم   ،اإليجابيطلبة 
ذات   موجبة  ارتباطية  عالقة  وجود  النتائج  في  إحصائيأظهرت  المستقبل ة  قلق  بين 

مستوى  ة في  إحصائي ووجود فروق ذات داللة    ،والسلبي  اإليجابيالمهني وانماط التفكير  
وكذلك وجود فروق   ،ذكورقلق المستقبل وانماط التفكير يعزي لمتغير الجنس لصالح ال

طلبة    لدىقلق المستقبل المهني ونمط التفكير السائد  مستوى  ة في  إحصائيذات داللة  
العام   التعليم  ذات تعزى  دبلوم  الدراسية  المواد  فرع  طلبة  لصالح  الدراسية  المواد  الي 

االنساني با  ،الطابع  الي  وانه  استنادا  التفكير  بأنماط  التنبؤ  المستقبل    أبعاد إلمكان  قلق 
( وبقدرة تفسيرية بلغت 441.=  2ر)الطلبة حيث بلغ مربع معامل التحديد    لدىالمهني  

(44.1 .)% 
)د .3 اسليم  على    ( م2017راسة،  للتعرف  الدراسة  ،  اإليجابيالتفكير  مستوى  هدفت 

الفلسطينية، كما هدفت للتعرف على    خرجي الجامعات   لدىالتنظيم االنفعالي  مستوى  و 
التفكير   بين  وال  اإليجابيالعالقة  االنفعالي،  إلىوالتنظيم  في    تعرف  مستوى  الفروق 

و اإليجابيالتفكير   االمستوى  ،  )الجنس،  التنظيم  التالية  للمتغيرات  تبعا  مستوى  نفعالي 
الت األسرةدخل   مقياس  الباحث  استخدم  حيث  التراكمي(.  المعدل  الجامعة،  فكير  ، 

)  إعداد   اإليجابي )2013المنشد  من  االنفعالي  التنظيم  ومقياس  الباحث  تعديل   إعداد( 
لتحقيق   )  أهدافالباحث(  من  الدراسة  عينة  وتكونت  خر 364الدراسة.  من  جي ( 

( لعام  غزة  بمحافظات  الفلسطينية  المنهج  م2016  ،م2015الجامعات  الباحث  واتبع   )
ال الدراسة  التحليلي. وتوصلت  التفكير  الوصفي  النتائج كان أهمها. ان  ي مجموعة من 
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%، وان التنظيم االنفعالي 62عين الدراسة متوسط وبوزن نسبي عام أفراد  لدى اإليجابي
( نسبي  وبوزن  مرتفعا  التفكير  70.1كان  بين  طردية  عالقة  وتوجد    اإليجابي %(. 

التفكير   متوسط  في  فروق  توجد  وال  االنفعالي  التنظيم    ومتوسط  اإليجابي والتنظيم 
  األسرة يعزي لدخل    اإليجابيوال توجد فروق في متوسط التفكير    ،االنفعالي يعزي للجنس

هناك فروق  كانت  الحياة  عن  الرضا  بعد  كان  ،باستثناء  الفروق  التي  ان  بين االسر  ت 
لصالح االسر أكثر شيكل ف 2500شيكل وبين االسر التي دخلها  1500دخلها اقل من 

دخلها   االنفعالي   شيكل  2500التي  التنظيم  متوسط  في  فروق  توجد  ال  بينما  فأكثر، 
لدخل   التفكير  األسرةيعزي  متوسط  في  فروق  توجد  وال  التنظيم    اإليجابي،  متوسط 

التراكمي وان االنفعالي يعزي للجام التفكير يعزي للمعدل  عة. وتوجد فروق في متوسط 
المعدالت لصالح الخريجين  الفروق كانت بين الخريجين الذي معدلهم ممتاز وبين باقي  

وبين  جدا  جيد  بين  معدلهم  الذي  الخرجين  بين  الفروق  كانت  كما  ممتاز،  المعدلهم 
لهم جيد جدا، كما توجد فروق الخريجين المعدلهم مقبول وجيد لصالح الخريجين المعد

في متوسط الدرجة الكلية للتنظيم االنفعالي يعزي للمعدل التراكمي، وان الفروق للتنظيم  
الخريجين  ا المعدالت لصالح  باقي  وبين  ممتاز  المعدلهم  الخريجين  بين  كانت  النفعالي 

 المعدلهم ممتاز.
)   ،مطامر  ،دراسة .4 هذههـدفحيث    (م2017نغلي  الي    ت  وجـود  الدراسـة  مـن  التحقـق 

  مقياسعالقـة ارتباطيـه متعـددة بـين كـل مـن درجـات مقيــاس أســاليب التفكيــر ودرجــات  
بواليــة  التفك المدرســي  التوجيــه  مستشــاري  لــدى  العامــة  الذاتيــة  والفعاليــة  اإليجــابي  يــر 

هــذا   ولتحقيــق  الــدفلى،  الباحثتانماســتخد   الدراسة  أهدافعــين  الوصفي    ت  المــنهج 
التالية  أدوات وكذلك  ،  االرتباطي التفكير   ،التفكير  أساليب مقياس    :الدراسة  مقياس 

 ، ( مستشار50وكانت عينة الدراسة مكونة من عدد )  ،مقياس الفعالية الذاتية  ،بياإليجا 
إحصـائية  وجـود عالقـة ارتباطيـه ذات داللـة     :نتائج الدراسة ما يلي  أهم وأبرزوكانت  

مستشار  لدى  اإليجابي  التفكير  مقياس  ودرجـات  التفكيـر  أسـاليب  مقيـاس  درجـات  بـين 
المدرسي مقيـاس    وجـود  ..التوجيه  درجـات  بـين  إحصـائية  داللـة  ذات  ارتباطيـه  عالقـة 

 .المدرسي  التوجيه أسـاليب التفكيـر ودرجـات مقياس الفعالية الذاتية العامة لدى مستشار  
اإليجـابي  وجـود   التفكيـر  مقيـاس  درجـات  بـين  إحصـائية  داللـة  ذات  ارتباطيـه  عالقـة 

 .مة لدى مستشار التوجيه المدرسيودرجـات مقياس الفعالية الذاتية العا
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 طبيعة   عن   الكشف  الي  الدراسة  هذه  هدفت   حيث   (م2016)   كركوش  عيشوبة،  دراسة، .5
 الدراسة  أهداف  ولتحقيق  المتمدرس،  هق المرا   عند   الحياة  وجودة  التفكير  نمط  بين  العالقة
  لتفكيرا  مقياس  التالية:  الدراسة  أدوات   وكذلك  التحليلي  الوصفي  المنهج  الباحثان  استخدم

  على   تلميذ   (180)  عدد   من  مكونة  الدراسة  عينة   وكانت   الحياة،  جودة  مقياس  ،اإليجابي
 وجود  :يلي  ما  اسةالدر   نتائج  أهم وأبرز  وكانت .  التعليمية  المؤسسات   من   العديد   مستوى 
 المتمدرس   المراهق  عند   الحياة  وجودة  التفكير  نمط بين  وقوية  دالة  موجبة  ارتباطيه  عالقة

  اإليجابي  التفكير  أبعاد   بين  االرتباط  معامالت   وجاءت   ،α=0.01  اللةد   مستوى   عند 
 في  ارتفاع   يقابلها  التفكير  أبعاد   درجات   ارتفعت   كلما  انه  أي  وموجبة؛  دالة  الحياة  وجودة

  عند   الحياة   جودة  تحسين   على  تعمل   التفكير  نمط   أبعاد   ان  بمعنى   الحياة؛  جودة  درجات 
 عالقة  توجد   ال  انه  على  تبين  فقد   ة، اإليجابي  زفةالمجا  بعد   عدا  ما   المتمدرس  المراهق 

 بينهما   االرتباط  معامل  بلغ  إذ   متوقع  هو  ما  عكس  كان  ما  وهذا  الحياة،  جودة  وبين  بينه
  مستقبلية   أبحاث   نزكي  يجعلنا   الذي  األمر  وهو  وضعيفة،  دالة  غير  قيمة  وهي  -0.100

 . أخرى 
لدى طالبات جامعة   اإليجابيبمهارات التفكير    وعالقتها القيم    (م2014دراسة، خليل ) .6

القة القيم بمهارات التفكير على ع  إلى التعرفدفت الدراسة  حيث ه  ،الملك عبد العزيز
الدراسة استخدمت الباحثة    أهدافالعزيز، ولتحقيق  لدى عينة من طالبات عبد    اإليجابي

التحليلي، وكذلك  المنه التفكير   أدوات ج الوصفي  القيم، مقياس  التالية: مقياس  الدراسة 
)اإليجابي عدد  من  مكونة  الدراسة  عينة  وكانت  بطريقة   (85،  اختيارهن  تم    طالبة 

وأبرز وكانت  عشوائية.   وجود   أهم  يلي:  ما  الدراسة  دالة    نتائج  بين  إحصائي عالقة  ا 
نح   وبين  اإليجابيالتفكير   الدراسة االتجاهات  وجدت  ايضا  رئيسي.  كفرض  القيم  و 

 والتفاؤلة  اإليجابي وجود عالقة بين التوقعات    ومنهاالحالية صحة العديد من الفروض  
السالم    وبين دالله    عالقةد  وتوج  واالمان، قيمة  االنفعالي   ةإحصائيذات  الضبط  بين 

 .والتحكم في العمليات العقلية العليا وبين قيمة االنجاز
على العالقة   إلى التعرفحيث هدفت هذه الدراسة    (م2014د، الصاحب )دراسة، احم .7

  ولتحقيق   والدافعية االكاديمية الذاتية واالتجاه نحو مهنة التدريس.  اإليجابيبين التفكير  
وكذلك    أهداف التحليلي،  الوصفي  المنهج  الباحثتان  استخدمت  الدراسة   أدواتالدراسة 

مقياس الدافعية، مقياس االتجاه نحو مهنة التدريس، ،  اإليجابيالتالية: مقياس التفكير  
الدراسة مكونة من عدد   الصباحية من  ب( طال 344)وكانت عينة  الدراسة  ًا وطالبة من 
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https://platform.almanhal.com/Reader/Article/79900
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. لذا فقد تم  2013-2012بغداد والمستنصرية للعام الدراسي   كليات التربية في جامعتي
نتائج الدراسة ما يلي:   رزأهم وأبالبحث، وكانت  لتحقيق متطلبات    أدوات استخدام ثالثة  

التفكير  إحصائيوجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة   والدافعية االكاديمية    اإليجابي ًا بين 
وضعت  ذلك  من  التدريس.  مهنة  نحو  المقترحات   واالتجاه  من  عدد  الباحثتان 

 .والتوصيات 
)  ،دراسة .8 الدراسة    (م2013منشد  هذه  هدفت  التعرفحيث  التفكير   إلى  درجة  على 

والعالقة   ،التعامل مع الضغوط النفسية لدى المعلمين  أساليب و   ،لدى المعلمين  يجابياإل
التفكير   النفسية  أساليب و   اإليجابيبين  الضغوط  مع  الدراسة   فأهداولتحقيق    ،التعامل 

الدراسة التالية: مقياس التفكير    أدوات استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وكذلك  
الضغ  ،اإليجابي النفسيةمقياس  )  ،وط  عدد  من  مكونة  الدراسة  عينة  من  20وكانت   )

نتائج الدراسة   أهم وأبرزوكانت    ،معلمي مدارس المرحلة االبتدائية في محافظة الديوانية
يلي ا  :ما  التفكير  ان  من  عالية  بدرجة  يتمتعون  المعلمين    ،اإليجابيلمعلمين  ان 

جهة ضغوط الحياة في حين كان  مواجهة المشكلة لموا  أسلوب يستعملون بالدرجة االولى  
التعامل مع الضغوط النفسية    أساليب الديني والروحي بالمرتبة الثانية من حيث    سلوب األ

األ بقية  واطن  ساليب اما  بدرجة  تمارس  دالة  كانت  وغير  عالقة   ،اً إحصائية  وجود 
التفكير   بين  معنوية  داللة  ذات  ايجابية  المشكلة أسلوبو   اإليجابيارتباطية  مواجهة   ي 

 الديني والروحي. اإلسناد و 

 التعقب العام على الدراسات السابقة 3.4
ما تم تحصيله من دراسات سابقة ذات العالقة بمتغيرات   ىفي ضوء اطالع الباحث عل 

رجال شرطة مكافحة المخدرات    لدى  اإليجابينحو المخاطرة والصالبة النفسية والتفكير  االتجاه  
ال العربي  أالمحلي  مستوى  على  لمو  أو  الدراسة    األجنبي،  عينة  الباحث  مكافحة يغفل  شرطة 

والتي تكلمت عن الشرطة واألجهزة األمنية بشكل   قليلة جداً حيث وجد بعض الدراسات  المخدرات 
الناح  من  النفسيةعام  منها،  ية  أمور  عدة  لعرض  الباحث  عينة )  وسيتطرق  الدراسات،  هدف 

  تعرف إلى الدراسات( والإليها  تائج التي توصلت  الن  ،الدراسات، منهج الدراسات   أدواتالدراسات،  
 اتفاقها واختالفها فيما بينها.  ىمد 
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 :من حيث هدف الدراسة :أوالً  -
معرفة العالقة إلى  و المخاطرة فقد هدفت  الدراسات التي تتعلق باالتجاه نح مستوى    ىعل

لعوامل الخمس التفكير االبتكاري، ا)بين االتجاه نحو المخاطرة وبعض المتغيرات األخرى مثل  
 لدىي، عوامل التفكير االبتكاري(  دراكللشخصية، الثقة بالنفس، الصالبة النفسية، االستقالل اإل

 عينات مختلفة باختالف بعض المتغيرات.
بالنأ فقد  ما  النفسية  بالصالبة  تتعلق  التي  للدراسات  إلىسبة  بين    هدفت  العالقة  معرفة 

مثل )الرضا عن الحياة، الضغوط النفسية، التوافق الصالبة النفسية وبعض المتغيرات األخرى  
عينات مختلفة    لدىالشائعات(  إدراك النفسي، السلوك الصحي، ضغوط الحياة، قلق المستقبل،  

 رات.بعض المتغي   باختالف
تتعلقأ التي  للدراسات  بالنسبة  إلىفقد    اإليجابيبالتفكير    ما  بين    هدفت  العالقة  معرفة 

)التفاؤل، ضبط النفس، التنظيم االنفعالي، قلق  تغيرات األخرى مثل  الصالبة النفسية وبعض الم 
الدافعي  القيم،  المخاطرة،  نحو  االتجاه  الحياة،  جودة  الذاتية،  الفاعلية  المهني،  ة  المستقبل 

النفسية( الضغوط  التعليم،  مهنة  نحو  االتجاه  الذاتية،  مختلفة    لدىاالكاديمية   باختالف عينات 
 بعض المتغيرات.

 من حيث العينة: : ثانياً  -
تتعلق   التي  الدراسات  فعلى مستوى  العينة،  السابقة من حيث  الدراسات  باالتجاه  اختلفت 

تي تناولت عينة الطلبة دراسة )القطراوي، ال  ومنها  تنوعت العينةنجد أن الباحثين    نحو المخاطرة
)م2015 ودراسة  بينم2011  ،حمد أ(،  ومنها  م(  التالية  الدراسات  عينات  اختلفت  )أبو  ا  دراسة 
( تناولت الشرطة الفلسطينية  م2011  ،( تناولت فئة المرابطين ودراسة )اليازجيم2014  يوسف،

 ( تناولت ضباط اإلسعاف. م2011 ،ودراسة )الديري 
بالنأ نجد  ما  النفسية  الصالبة  تناولت  التي  للدراسات  بفئة  أسبة  اهتموا  الباحثين  معظم  ن 

د م2017دراسة )دحالن    الطلبة ومنها: )نوار، (،  )العوض،  م2015  راسة  دراسة  (،  م2014(، 
( اهتمت  م2013  ما دراسة )زوارق،أ(، و م2019  ،ى)مصطف   (، دراسةم2012  دراسة )العبدلي،

 من. ( اهتم برجال األم2014  بالمرضي ودراسة )عيسى،
التفكير  أ تناولت  التي  للدراسات  بالنسبة  بفئة  أنجد    اإليجابيما  الباحثين اهتموا  ن معظم 
)القصاص،    الطلبة دراسة  )الوهيبي،  م2018ومنها  دراسة  )عيشوبة  م2017(،  ودراسة   ،)

)خليل،م2016  وكركوش، ودراسة  الموظفين  و (،  م2014  (،  بفئة  اهتمت  دراسات  ومنها  هناك 
 (.م2014(، ودراسة )المشد، م2014حمد والصاحب، أ(، ودراسة )م2017دراسة )مطامر، 
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 المنهج:من حيث : ثالثاً  -
غلب الدراسات التي تداولها الباحثين  أ ن  أتجد  ل االطالع على الدراسات السابقة  من خال

حين   في  التحليلي،  الوصفي  المنهج  الو أ استخدمت  المنهج  استخدمت  دراسات  هناك  صفي،  ن 
المنهج   استخدمت  ودراسة  االرتباطي،  الوصفي  المنهج  الدراسات  بعض  استخدمت  بينما 

 االرتباطي. 
الحال  واتفقت  الوصفي الدراسة  للمنهج  باختيارها  السابقة  الدراسات  من  كبير  عدد  مع    ية 

دراسة  التحليلي )2011،اليازجي)  ومنها  دراسة  )  ،(201  ،الديري (،   ،(2014،عيسيدراسة 
2017)دراسة    ،(2018،  القصاص دراسة )  ،(2013،زوارق   دراسة )  ،(2014،لعوض ا)دراسة  

)   ،(اسليم كركوشدراسة  )در   ،(2016،عيشوبة،  )  ،(2016،يلخل اسة  الصاحب دراسة   احمد، 
 (. 2013،النشد دراسة ) ،(2014

 :دواتاألمن حيث  :رابعاً  -
ب الباحثون  قام  ما  آخرون  إعداد منها  باحثون  قام  ما  ومنها  استخدامها إعداد بها  وتم  ها 

  لمالئمتها مع طبيعة دراستهم أو لكونها في نفس البيئة ولكن في الدراسة الحالية اعتمد الباحث 
مقياس االتجاه نحو المخاطرة، مقياس الصالبة النفسية، مقياس التفكير  )التالية    اييسالمقعلى  

 .الباحث  إعداد وهي من  (اإليجابي

 ة: حصائياإل ساليبمن حيث األ :خامساً  -
ة المستخدمة في الدراسات السابقة وكانت حصائياإل  ساليب تنوعت األ  هدافاأللتنوع    نظراً 

التحليل   ،Tاختبار    التباين،تحليل    الحسابية،المتوسطات  )حساب    اً شيوع  ساليب األأكثر  من  
 االنحراف المعياري(.  االرتباط،معامالت ،العاملي

 النتائج:من حيث  :سادساً  -
، االتجاه نحو المخاطرة  :الحالية مع الدراسات السابقة في تناولها لمتغيرات تتفق الدراسة  

إال أن الباحث لم يعثر على أية  المخدرات  ة مكافحة  لشرط،  اإليجابيالتفكير  ،  الصالبة النفسية
عينة   على  مجتمعة  المتغيرات  هذه  تناولت  المخدرات دراسات  مكافحة  المتتبع  شرطة  وان   ،

جتمعية يجد نقصًا واضحًا في دراسة متغيرات الدراسة الحالية، ولهذه الندرة  للدراسات النفسية الم
  التعرف على لحالية لسد هذا النقص بهدف  الدراسة اوغياب مثل هذه الدراسة محليًا، فقد جاءت  

شرطة مكافحة   لدى  اإليجابياالتجاه نحو المخاطرة وعالقتها بالصالبة النفسية والتفكير  مستوى  
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الدراسات أبعاد حافظات غزة و في مالمخدرات   الحالية مع  الدارسة  الكلية، كما تتفق وتختلف  ها 
نجد أن هناك دراسات تجاه نحو المخاطرة  باال  تعلقعلى مستوى الدراسات التي ت   وهي:السابقة  

مستوى   أن  المخاطرةأظهرت  نحو  دراسة  االتجاه  مثل  مرتفعًا  يوسف،   كان  (،  م2014  )أبو 
 (.م2011 ، ودراسة )الديري،(م2011 )اليازجي، ودراسة

الحالية   الدراسة  السابقة حيث أظهرت  الدراسات  الحالية مع  الدراسة  االتجاه  أواختلفت  ن 
 كان متوسط.  المخاطرة نحو

الباحث اخ السابقة  تويري  الدراسات  نتائج  الحالية مع  النتيجة  بين  إالف  الزمنية  للمدة  ما 
أو   عملها    إلىالدراسات  وطبيعة  الدراسة  والوضع  عينة  السابقة  الدراسات  عينة  عن  المختلف 

 اص.سة بشكل خعينة الدراأفراد الذي يمر به الشعب الفلسطيني بشكل عام و  ءاالقتصادي السي
تتعلق التي  الدراسات  النفسية    على مستوى  نجد أن هناك دراسات أظهرت أن بالصالبة 

دراسة  مستوى  مثل  مرتفعا  كان  النفسية   )العبدلي،  ة ودراس(،  م2014  )عيسى،  الصالبة 
)مصطف (، م2012 حيث  م2019  ،ىودراسة  الحالية  الدراسة  نتائج  مع  النتائج  هذه  واتفقت   ،)

 النفسية لعينة الدراسة كان مرتفع. الصالبة   مستوى ن أأظهرت 
تتعلق نجد أن هناك دراسات أظهرت أن   اإليجابيبالتفكير    على مستوى الدراسات التي 

م  اإليجابيالتفكير  مستوى   دراسةكان  مثل  ودراسةم2018  )القصاص،  رتفعا   )المنشد،  (، 
  اإليجابي ير  التفك توى  مس(، والتي أظهرت  م2017  )اسليم،  (، واختلفت مع نتائج دراسة م2013

 كان متوسط. 

 السابقة  الدراسات عن الحالية الدراسة به تميزت ما 3.5
حيث العنوان تميزت هذه الدراسة بإضافة مادة علمية جديدة تختلف في موضوعها من   -

شرطة مكافحة المخدرات أفراد  وهم    ،العينة المستخدمة في الدراسة  ث ومتغيراته ومن حي
الشريحة مهمة من مجتمعنا الفلسطيني، وهي الدراسة هذه    ث أنحي  ،في قطاعنا الحبيب 

عل وعالقتها    ىالوحيدة  المخاطرة  نحو  االتجاه  موضوع  تناولت  التي  الباحث  علم  حد 
شرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة لنلفت   لدى  اإليجابيوالتفكير    بالصالبة النفسية

العاملين   واالجتماعيين  النفسيين  االخصائيين  المؤسسانظار  والخاصة في  الدولية  ات 
مجتمعنا   من  الشريحة  بهذه  لالهتمام  القرار  وصناع  السلطة  وأصحاب  والحكومية 

نا العظيم من المخدرات وخطرها  الفلسطيني لما لهم من دور كبير في حماية أبناء شعب 
 المجتمع وعليه نرجو من الحكومة وبالخصوص وزارة الداخلية االهتمام بهم.  ىعل
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لقياس، االتجاه نحو    إعداد بعمل مقاييس جديدة وهي من  الدراسة    تميزت هذه - الباحث 
 . اإليجابيالمخاطرة، الصالبة النفسية، التفكير 

 التحليلية في وصف الظاهرة.  الوصفيةلدراسة اتميزت هذه الدراسة باستخدام الباحث ا -
نابعة  الدراسة   مشكلة  تميزت   كما - شرطة أفراد    يعانيه  بما  الباحث   إحساس  من  أنها 

 في   مهمة  شريحة  نحو  األنظار  لتوجيه   المشكلة  يتناول  أن  لزاماً   فكان  حة المخدرات،مكاف
 .المخدرات  مكافحة شرطةأفراد وهم  المجتمع
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 رابع الالفصل 

 إجراءات الدراسة 
 مقدمة  4.1

ا الُمتبع في  للمنهج  وصفًا  الفصل  هذا  الباحث في  اليتناول  والتعرف على  لدراسة  حالية، 
أل اإلحصائي  والوصف  الدراسة  وعينة  الدراسة فراد  مجتمع  أدوات  إلى  تطرق  كما  العينة، 

وتضمن كذلك عرضًا لإلجراءات التي    وثباتها،  والتأكد من صدقها  إعدادها، المستخدمة وطرق  
االعتماد  تم  التي  اإلحصائية  المعالجات  ثم  ومن  دراسته،  في  الباحث  في  اتبعها  تحليل    عليها 

وفيما يلي وصف للعناصر    ،الصعوبات التي واجهت الباحث في الدراسة  وأخيرا  أدوات الدراسة،
 السابقة من إجراءات الدراسة.

 منهج الدراسة 4.2
الوصفي    من المنهج  باستخدام  الباحث  قام  الدراسة  أهداف  تحقيق  الذي  التحليلي  أجل 

متغي  بين  العالقة  معرفة  خالله  من  الدرايحاول  مكوناتها  رات  بين  والعالقة  بياناتها،  وتحليل  سة 
 واآلراء التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها.

الحالية الدراسة  طبيعة  الوصفي   وبحسب  المنهج  الدراسة  هذه  في  الباحث  اّتبع    فقد 
كن الحصول منها  اليًا، يم، وهو المنهج الذي يدرس ظاهرًة أو حدثًا أو قضية موجودة حالتحليلي

على معلومات تجيب عن أسئلة الدراسة دون تدخل الباحث فيها؛ وذلك لوصف وتفسير نتائج  
 (. 83، م2002الدراسة )األغا واألستاذ، 

رف المنهج الوصفي التحليلي بأنه المنهج الذي من خالله يكمن وصف الظاهرة  حيث يع
العال وبيان  بياناتها  وتحليل  الدراسة  مموضوع  بين  واآلقات  حولها  كوناتها  تطرح  التي  راء 

 .(104م: 2010 ،ثار التي تحدثها )أبو حطب وصادقوالعمليات التي تتضمنها واآل 

 مجتمع الدراسة  4.3
والذي بلغ ،  غزةفي قطاع    شرطة مكافحة المخدرات أفراد  راسة من جميع  يتكون مجتمع الد 

حسب    الداخلية في قطاع غزةوزارة  التابعة لوفقًا للسجالت الرسمية    شرطياً   (350)عددهم حوالي  
 (.م1/2/2020)  حصائية للوزارة بتاريخإخر آ
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 عينة الدراسة 4.4

الدراسة   أد   االستطالعية:عينة  بتطبيق  الباحث  "مقياس  قام  الدراسة  نحو  وات  االتجاه 
  ونة من " على عينة استطالعية مكالصالبة النفسية، ومقياس التفكير اإليجابي، مقياس المخاطرة

دوات أل  التحقق من الصدق والثبات وذلك بغرض  شرطيًا من شرطة مكافحة المخدرات،  (  33)
 المناسبة.بالطرق سة الدرا

االتجاه  دوات الدراسة "مقياس  الصدق والثبات أل  تحقق منبعد ال  الفعلية:عينة الدراسة   
توزيعهما على  الباحث ب  " قامالصالبة النفسية، ومقياس التفكير اإليجابي، مقياس  نحو المخاطرة

، استردها الباحث جميعا،  اً ( استبيان150الدراسة الميدانية وتم توزيع )   إجراءعينة البحث بغرض  
وتلبي    إحصائياكافية    استبانه(  150حة إلجراء التحليل )وبذلك يكون إجمالي االستبيانات الصال

 أسابيع. ( 8مدة ) شروط المقاييس المستخدمة، وقد تم تعبئة استبيانات الدراسة في

 العينة وفق البيانات األولية فراد الوصف اإلحصائي أل 4.5
 توزيع عينة الدراسة تبعًا للمتغيرات الديموغرافية (:4.1)جدول رقم 

 النسبة% العدد  صنيف الت المتغير

 الرتبة العسكرية

 4.0 6 شرطي
 1.3 2 رقيب 

 3.4 5 رقيب أول
 5.4 8 مساعد

 6.7 10 مساعد أول 
 8.7 13 مالزم

 26.2 39 مالزم أول
 26.2 39 نقيب 
 14.8 22 رائد
 2.7 4 مقدم
 7. 1 عقيد

 100.0 149 المجموع

 المحافظة 

 20.7 31 الشمال 
 16.7 25 غزة

 15.3 23 الوسطى
 12.7 19 خانيونس 

 34.7 52 رفح 
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 النسبة% العدد  صنيف الت المتغير
 100.0 150 المجموع

 المستوى التعليمي

 24.6 35 ثانوية عامة فما أقل 
 33.1 47 دبلوم

 36.6 52 بكالوريوس 
 5.6 8 ماجستير فأكثر 

 100.0 142 المجموع

 الحالة االجتماعية

 18.8 28 أعزب
 75.2 112 متزوج 
 6.0 9 مطلق

 100.0 149 المجموع

 العمر

 29.2 42 سنة  20-30
 63.9 92 سنة  30-40
 6.9 10 سنة  40-50

 100.0 144 المجموع
اتوز  - العسكرية  لدراسة حسبيع عينة  العينة رتبتهم  أفراد  % من  4.0تبين أن    :الرتبة 

% مساعد 6.7% مساعد،  5.4% رقيب أول،  3.4% رقيب،  1.3العسكرية شرطي،  
بينما    %8.7أول،   كذلك  26.2مالزم،  أول،  مالزم  و  %26.2  نقيب،   %14.8  %

 % عقيد. 0.7% مقدم، 2.7رائد، في حين 
الدراسة   - عينة  أن  :  فظةالمحاحسب  توزيع  الشمال، 20.7تبين  محافظة  من   %

غزة،  16.7 محافظة  من  الوسطى،  %15.3  محافظة  من  محافظة %12.7  من   %
 % من محافظة رفح.34.7خانيونس، و 

عي - حسب  توزيع  الدراسة  التعليمينة  أن  :  المستوى  من  24.6تبين  العينة  أفراد  % 
أقل،   فما  عامة  ثانوية  التعليمي  دبل33.1مستواهم  بينما    %36.6وم،  %  بكالوريوس، 

 % ماجستير فأكثر.5.6
حسب   - الدراسة  عينة  االجتماعيةتوزيع  من  :  الحالة  العظمى  الغالبية  أن  أفراد تبين 

 % مطلق. 6.0% أعزب، و 18.8ي حين % متزوجين، ف75.2العينة  
حسب   - الدراسة  عينة  من  :  العمرتوزيع  العظمى  الغالبية  أن  بنسبة  أفراد  تبين  العينة 

سنة،    30-20% أعمارهم  29.2سنة، بينما    40-30تتراوح ما بين    % أعمارهم63.9
 سنة.   50-40% أعمارهم  6.9و
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 أدوات الدراسة 4.6
قاييس التي تطرقت إلى أدوات الدراسة تبين أن  في مجال استعراض الدراسات المتاحة والم

رتها في البيئة  عينة، وند تناولت متغيرات الدراسة مع الالتي  هناك قلة في الدراسات العربية عامة  
الباحث، ومن فقد   أهداف  تحقيق  أجل  الفلسطينية خاصة حسب علم  ببناء   الدراسة  الباحث    قام 

 أدوات الدراسة التالية، وهي: 
 الباحث.من إعداد  نحو المخاطرة االتجاه مقياس .1
 الباحث.من إعداد   الصالبة النفسية  مقياس .2
 .الباحث  من إعداد   مقياس التفكير اإليجابي  .3

استشارة  و   طالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة،وبعد اال
  األكاديميين عينة من من  والصحة النفسية واستطالع رأي    عدد من الخبراء في مجال علم النفس

النفسية،   العلوم  مجال  )في  رقم  المشرف   (1ملحق  قبل  من  المستمرة  التوجيهات  على  وبناء 
الاألكادي قام  الثالثةا  بإعداد باحث  مي  المخاطرة  تكون   حيث ،  لمقاييس  في    مقياس االتجاه نحو 

(  39)  من  نهائيةال  بصورته  مقياس الصالبة النفسية  ، كما تكون ة( عبار 28)  من  نهائيةصورته ال
)   عبارة، من  النهائية  بصورته  اإليجابي  التفكير  مقياس  عرض  38وتكون  يلي  وفيما  عبارة،   )

 لباحث في بناء المقاييس: اتبعها ا للخطوات التي

 : االتجاه نحو المخاطرةمقياس  اواًل:

، فقد مستوى االتجاه نحو المخاطرةإلى التعرف على    هدف المقياسي  وصف المقياس: -
)تضمن   النهائية  صورته  في  تبدأ 28المقياس  إجابات  خمس  عبارة  كل  وأمام  فقرة،   )

ب موافق  األولي  جداً اإلجابة  كبيرة  والدرجة  موا،  كبيرة  فقثانية  والثالثة  بدرجة  بدرجة ، 
جداً والخامسة    قليلةوالرابعة    متوسطة قليلة  بدرجة  )موافق  إشارة  المبحوث  ويضع   ،x )

عن مشاعره والعبارات كلها صحيحة وبها تدرج يبدأ من    أمام العبارة التي تتفق وتعبر
المشاعر لهذه  والتالزم  بالتأكيد  وينتهي  المطلق  اإل  ،النفي  على  ويتم  من  جابة  واحدة 

 الخيارات التي أمام العبارة. 
حيث درجة،    140درجة وحتى    1المقياس من  هذا  تتراوح درجات    تصحيح المقياس: -

ب لقياس السلوكيات والتفضيالت في العلوم النفسية  تم استخدام مقياس ليكرت وهو أسلو 
المقاييس، واالستبان يستخدم في  ليكرت(  النفس )رينسيس   ات، خصوصاً استنبطه عالم 

للمجال اإلحصائي والتطبيقي. وفي مقياس االتجاه نحو المخاطرة، تم استخدام المقياس  



www.manaraa.com

64 


المقياس في خمس مستويات )موافق  الخماسي،   اإلجابة على  كبيرة جدًا،  بوتقع  درجة 
(  موافق بدرجة كبيرة، موافق بدرجة متوسطة، موافق بدرجة قليلة، موافق بدرجة قليلة جداً 

درجة واحدة(، بمعنى إذا كانت اإلجابة    -درجات   5بارة ما بين )رجة لكل عوتتراوح الد 
ة، : موافق بدرجة كبير 4بدرجة كبيرة جدًا،  موافق  :  5)للفقرات اإليجابية فيكون التصحيح  

بدرجة متوسطة،  3 قليلة،  2: موافق  بدرجة  قليلة جداً 1: موافق  بدرجة  أما   (، : موافق 
: موافق بدرجة كبيرة،  2بدرجة كبيرة جدًا،    موافق:  1) التصحيح    الفقرات السالبة فيكون 

متوسطة،  3 بدرجة  موافق  قليلة،  4:  بدرجة  موافق  جدًا(،  5:  قليلة  بدرجة  موافق   :
حيث يشير  (،  28،  26،  22،  15، 12، 10،  2، 1قياس هي )والفقرات السالبة في الم

ارتفاع مستوى   إلى  الدرجة  تارتفاع  تم  وقد  المخاطرة،  نحو  اتجااالتجاه  اإلجابة  حديد  ه 
 عن طريق المتوسط الحسابي واألوزان بناء على األبعاد التالية: 

المعتمد:   - الخماسي عن طريق تحديد طو المحك  ليكرت  المرجح  ل تم حساب المتوسط 
القيمة )  نتيجة  تعني  1( وهي تعني أعلى إجابة مطروحًا منها ) 5الفترة حسب  ( والتي 

اإلجابة ناتج  وبالتالي  إجابة  )   أدني  أو 4سيكون  المحايدة  اإلجابة  تعني  والتي   ،)
( 5( على قيم المقياس الخماسي وهي )4المتوسطة حيث يتم تقسيم اإلجابة المتوسط )

التباعدي الفترة  ) نحصل على طول  الخمسة وهي  االتجاهات  بين  فإن  0.80ة  (، وعليه 
 االتجاهات تكون: 
 المخاطرةالمحك المعتمد لمقياس االتجاه نحو  :(4.2)رقم جدول 

 مرتفعة جداً  مرتفعة  متوسطة  ضعيفة ضعيفة جداً  درجة الموافقة
المتوسط 
 الحسابي

1 -  1.80 1.81- 2.60 2.61- 3.40 3.41- 4.20 4.21- 5.0 

 بيالوزن النس
20.0 %-  

36.2 % 
36.3 %-  

52.2 % 
52.3 %-  

68.2 % 
68.3 %-  

84.2 % 
84.1 %-  

100.0 % 

 الخصائص السيكومترية للمقياس  4.7

صدق األدوات اإلحصائية يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما   ا:وثباته  اةصدق األد -
  اإلحصائية (، كما يقصد بالصدق "شمول األداة  429،  م1995أعدت لقياسه )العساف،  

ناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها من لكل الع
يس من  لكل  مفهومة  تكون  بحيُث  ثانية،  )عناحية  وآخرون،  تخدمها  ،  م2001بيدات 

(، وقد قام الباحث بتقنين عبارات األدوات اإلحصائية، وذلك للتأكد من صدقها، 179
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عر  يلي  أدوا  ضاً وفيما  على  التعديالت  لها ألبرز  والثبات  الصدق  واختبار  الدراسة  ت 
 وعرض مفتاح التصحيح الخاص بها. 

 صدق وثبات مقياس االتجاه نحو المخاطرة: :أوالً 
المح - الباحث بعرض    كمين:صدق  المحكميناألداة  قام  عضوًا   (7)   على مجموعة من 

الجامع في  التدريسية  الهيئة  أعضاء  من من  الصلة  ذات  والمؤسسات  الفلسطينية    ات 
الذين قاموا   ،( أسماء المحكمين1، ويوضح الملحق رقم ) علم النفس  تخصصين فيالم

 وتعديل حظات المحكمين، تم  ع على مالوبعد االطال   الدراسة.  أدوات مشكورين بتحكيم  
حيث  المعني  في  المتكررة  والعبارات  الفقرات  بعض  وحذف  وااللفاظ  العبارات  بعض 

 العينة.أفراد تطبيقها على   ي تمتخرجت المقاييس بصورتها النهائية وال
كل فقرة من فقرات ارتباط يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى  :صدق االتساق الداخلي -

تنتمى اليه )باتشرجي،  مع المجال المقياس   وتم حساب (.  166-165م:  2015  الذى 
( 33)  البالغ حجمها  االستطالعيةعلى عينة الدراسة    لمقياسالداخلي لفقرات ا  الرتباطا

التابعة عبارة  ، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل  شرطياً  الكلية للمجال  والدرجة 
 .له
 مقياس والدرجة الكلية لل قياسالم عباراتمن  عبارةل باط بين كيوضح معامل االرت :(4.3)رقم جدول 

 مقياس االتجاه نحو المخاطرة 

القيمة االحتمالية   معامل االرتباط م
(Sig). معامل   م

 .( Sigلقيمة االحتمالية )ا االرتباط

1 0.71 **0.001 15 0.31 *0.048 
2 0.61 **0.001 16 0.36 *0.041 
3 0.62 **0.001 17 0.43 *0.014 
4 0.43 *0.014 18 0.54 **0.001 
5 0.54 **0.001 19 0.63 **0.001 
6 0.41 *0.016 20 0.59 **0.001 
7 0.44 **0.009 21 0.36 *0.041 
8 0.30 *0.049 22 0.38 *0.028 
9 0.64 **0.001 23 0.72 **0.001 
10 0.56 **0.001 24 0.47 **0.005 
11 0.48 **0.005 25 0.36 *0.037 
12 0.42 **0.008 26 0.30 *0.049 
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 مقياس االتجاه نحو المخاطرة 

القيمة االحتمالية   معامل االرتباط م
(Sig). 

معامل   م
 االرتباط

 .( Sigلقيمة االحتمالية )ا

13 0.49 **0.003 27 0.39 *0.026 
14 0.30 *0.049 28 0.42 **0.001 

 .(=05.0داللة ) مستوى االرتباط دال إحصائيًا عند  *
 . (داللة ) مستوى االرتباط دال إحصائيًا عند ** 

المجال والدرجة الكلية   عبارات من    عبارةل  باط بين كمعامالت االرت  ين الجدول السابقيب 
  ؛ (0.05للمجال الذي تتبع له، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )

ا م  لِ   ؛صادقة  المقياس(، وبذلك تعتبر فقرات  0.05ستوى الداللة لكل فقرة أقل من )م  حيث أن 
 لقياسه.  وضعْت 

أداة الدراسة فيعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة   ا ثبات أمّ   المقياس:ثبات فقرات   -
ذاتهم في أوقات    تقريباً    ،م1995)العساف،  مختلفة  لو تكرر تطبيقها على األشخاص 
وقد  430 بطريقتين    ى أجر (.  نفسها  االستطالعية  العينة  على  الثبات  خطوات  الباحث 

إيجاد معامل ارتباط  فيها  م  ت والتي ي  وطريقة التجزئة النصفية  ،هما: معامل ألفا كرونباخ
ومعدل األسئلة الزوجية الرتبة لكل بعد وقد تم    ،بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة

باست االرتباط  معامالت  للتصحيح    معادلةخدام  تصحيح  براون  سيبرمان  ارتباط 
(Brown Coefficient-Spearman= التالية: معامل الثبات    ( حسب المعادلة 

والجدول االرتباط  معامل  ر  نتائج4.4)  حيث  يوضح  ألفا  باستخدام  الثبات    (  طريقة 
 . والتجزئة النصفية كرونباخ

والتجزئة النصفية لمقياس االتجاه نحو   طريقة ألفا كرونباخستخدام باالثبات  يوضح نتائج  :(4.4) رقم جدول
 المخاطرة 

عدد  المجال 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 نصفيةلتجزئة الا

معامل االرتباط  معامل االرتباط
 المصحح

 0.70 0.64 0.69 28 مقياس االتجاه نحو المخاطرة 

وهذا يدل على    ،(0.69الكلي تساوي )   ضح من الجدول السابق أن قيمة معامل الثبات يتّ 
بدرجة   تتمتع  المقياس  الثبات   جيدةأن  يّتضحمن  وكما  الم  ،  االرتباط  معامل  قيمة  عدل  أن 

الباحث قد  ي  ، وبذلك( وهي قيمة جيدة0.70)   (Spearman Brownمان براون( ))سيبر  كون 
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صدق   من  المق   وثباتها؛  الدراسة أداة  تأكد  بصحة  تامة  ثقة  على  يجعله  وصالحيتها مما  ياس، 
 .لتحليل النتائج، واإلجابة عن أسئلة الدراسة، واختبار فرضياتها

 : الصالبة النفسيةًا: مقياس ثاني
على  ت  المقياس:  وصف - التعرف  إلى  المقياس  النفسيةهدف  الصالبة  فقد مستوى   ،

( النهائية  صورته  في  المقياس  عبارة  39تضمن  كل  وأمام  فقرة،  تبدأ    ثالث (  إجابات 
دائماً األولي    اإلجابة والثانية  تنطبق  أحياناً ،  والثالثة  تنطبق  أبداً ،  تنطبق  ويضع  ال   ،

عبر عن مشاعره والعبارات كلها صحيحة ي تتفق وت( أمام العبارة التxالمبحوث إشارة )
ويتم اإلجابة    ،وبها تدرج يبدأ من النفي المطلق وينتهي بالتأكيد والتالزم لهذه المشاعر

 ات التي أمام العبارة. على واحدة من الخيار 
حيث تم  درجة،    78درجة وحتى    0تتراوح درجات هذا المقياس من    تصحيح المقياس: -

ليك أساستخدام مقياس  النفسية  رت وهو  العلوم  السلوكيات والتفضيالت في  لقياس  لوب 
واالستبانات، خصوصًا  المقاييس،  يستخدم في  ليكرت(  النفس )رينسيس  عالم  استنبطه 

اإلحصائ المقياس  للمجال  استخدام  تم  النفسية،  الصالبة  مقياس  وفي  والتطبيقي.  ي 
مًا، تنطبق أحيانًا،  تنطبق دائمستويات )  ثالث وتقع اإلجابة على المقياس في  الثالثي،  

أبداً  تنطبق  )ال  بين  ما  عبارة  لكل  الدرجة  وتتراوح  درجة  -ةدرج  2(  إذا  وال  بمعنى   ،)
: تنطبق أحيانًا،  1: تنطبق دائمًا،  2)تصحيح  للفقرات اإليجابية فيكون الكانت اإلجابة  

طبق  : تن 1ًا،  : تنطبق دائم0)التصحيح    أما الفقرات السالبة فيكون   (،: ال تنطبق أبداً 0
المقياس هي )2أحيانًا،   السالبة في  أبدا(، والفقرات  تنطبق  ،  27،  26،  19،  17: ال 

مستوى  (،  36،  28 ارتفاع  إلى  الدرجة  ارتفاع  يشير  تم  الصالبة  حيث  وقد  النفسية، 
 تحديد اتجاه اإلجابة عن طريق المتوسط الحسابي واألوزان بناء على األبعاد التالية: 

المعتمد:   - االمحك  حساب  طول تم  تحديد  طريق  عن  الثالثي  ليكرت  المرجح  لمتوسط 
القيمة )  نتيجة  تعني  0( وهي تعني أعلى إجابة مطروحًا منها ) 2الفترة حسب  ( والتي 

وبال إجابة  ) أدني  سيكون  اإلجابة  ناتج  أو 2تالي  المحايدة  اإلجابة  تعني  والتي   ،)
المتوسط ) يتم تقسيم اإلجابة  ( 2الثالثي وهي ) المقياس    ( على قيم2المتوسطة حيث 

( وهي  الثالثة  االتجاهات  بين  التباعدية  الفترة  طول  على  فإن  1نحصل  وعليه   ،)
 االتجاهات تكون: 
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 الصالبة النفسية.قياس المحك المعتمد لم :(4.5)رقم جدول 
 مرتفعة   ضعيفة  درجة الموافقة

 2.0-1.01 1 -0 المتوسط الحسابي
 % 100.0 -% 50.5 % 50.0 -%0 الوزن النسبي

 صدق وثبات مقياس الصالبة النفسية:  :انياً ث

المحكمين: - بعرض    صدق  الباحث  من    األداة قام  مجموعة  على  األولية  صورتها  في 
فالمحكمين الباحث من  ، كما ذكرنا سابقًا  المخاطرة وقد استفاد  ي مقياس االتجاه نحو 

 مالحظاتهم القيمة في اخراج المقياس بصورته النهائية. 
ا  :ياق الداخلصدق االتس -   ستبيان الصالبة النفسية الداخلي لفقرات ا  الرتباطتم حساب 

الدراسة   ، وذلك بحساب معامالت شرطياً   (33البالغ حجمها )  االستطالعية على عينة 
 . والدرجة الكلية للمجال التابعة لهفقرة تباط بين كل االر 

 مقياس الدرجة الكلية للو  قياسالم عباراتمن  عبارةيوضح معامل االرتباط بين كل  :(4.6)رقم جدول 
 مقياس الصالبة النفسية

معامل   م
 االرتباط

القيمة  
االحتمالية 

(Sig). 
معامل   م

 االرتباط

القيمة  
االحتمالية 

(Sig). 
معامل   م

 االرتباط

القيمة  
االحتمالية 

(Sig). 
1 0.48 **0.004 14 0.52 **0.002 27 0.47 **0.006 
2 0.56 **0.001 15 0.48 **0.005 28 0.41 *0.018 
3 0.62 **0.000 16 0.65 **0.000 29 0.47 **0.006 
4 0.50 **0.003 17 0.48 **0.005 30 0.36 *0.043 
5 0.51 **0.002 18 0.61 **0.000 31 0.60 **0.000 
6 0.30 *0.049 19 0.51 **0.001 32 0.37 *0.033 
7 0.48 **0.004 20 0.34 *0.042 33 0.48 **0.005 
8 0.41 *0.019 21 0.70 **0.000 34 0.35 *0.045 
9 0.38 *0.027 22 0.42 *0.015 35 0.39 *0.031 
10 0.48 **0.004 23 0.65 **0.000 36 0.46 **0.004 
11 0.43 *0.011 24 0.53 **0.002 37 0.58 **0.001 
12 0.44 *0.010 25 0.53 **0.002 38 0.48 **0.005 
13 0.60 **0.000 26 0.53 **0.002 39 0.55 **0.001 

 (=05.0داللة ) مستوى االرتباط دال إحصائيًا عند  *
 ( داللة ) مستوى ** االرتباط دال إحصائيًا عند 
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أن  ن  يبيّ  السابق  كل  الجدول  بين  االرتباط  والدرجة   عبارات من    عبارةمعامالت  المجال 
له، تتبع  الذي  للمجال  يب  الكلية  دالة عند مستوى داللة  والذي  المبينة  ين أن معامالت االرتباط 

أن  ؛(0.05) )  حيث  من  أقل  فقرة  لكل  الداللة  فقرات  0.05مستوى  تعتبر  وبذلك    المقياس(، 
 لقياسه.  ا وضعْت م  لِ  ؛صادقة

فقرات   - نفسها   ى أجر   المقياس:ثبات  االستطالعية  العينة  الثبات على  الباحث خطوات 
م هما:  ألفا بطريقتين  النصفية    ،كرونباخ  عامل  التجزئة  ي وطريقة  إيجاد  فيها  تم  والتي 

ومعدل األسئلة الزوجية الرتبة    ، معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة
باستخدام  ل االرتباط  معامالت  تصحيح  تم  وقد  بعد  براون   معادلةكل  سيبرمان  ارتباط 

( المع  (Spearman-Brown Coefficientللتصحيح  معامل حسب  التالية:  ادلة 
باستخدام الثبات    ( يوضح نتائج4.7)  حيث ر معامل االرتباط والجدول  الثبات =  

 . فيةوالتجزئة النص طريقة ألفا كرونباخ
والتجزئة النصفية لمقياس الصالبة   طريقة ألفا كرونباخباستخدام الثبات  يوضح نتائج  :(4.7) رقم جدول

 النفسية

عدد  جال الم
لفقراتا  

معامل ألفا 
 كرونباخ

 التجزئة النصفية

 معامل االرتباط
معامل االرتباط 

 المصحح
 0.72 0.57 0.82 39 مقياس الصالبة النفسية

وهذا يدل على    ،(0.82دول السابق أن قيمة معامل الثبات الكلي تساوي ) ضح من الجيتّ 
الثبات  من  عالية  بدرجة  تتمتع  المقياس  وكما  أن  المعدل أن    يّتضح،  االرتباط  معامل  قيمة 

الباحث قد  ك ي، وبذل( وهي قيمة جيدة0.72)   (Spearman Brown)سيبرمان براون( ) كون 
مما يجعله على ثقة تامة بصحة المقياس، وصالحيتها   وثباتها؛  تأكد من صدق مقياس الدراسة

 .لتحليل النتائج، واإلجابة عن أسئلة الدراسة، واختبار فرضياتها

 : التفكير االيجابيياس : مقالثاً ث

المقياس: - على  ت  وصف  التعرف  إلى  المقياس  االيجابيهدف  التفكير  فقد مستوى   ،
( النهائية  صورته  في  المقياس  وأما38تضمن  فقرة،  تبدأ (  إجابات  خمس  عبارة  كل  م 

ى بدرجة تنطبق إل، والثالثة  تنطبق علي غالباً ، والثانية  تنطبق علي دائماً اإلجابة األولي  
، ويضع المبحوث موافق ال تنطبق علي أبداً والخامسة    ال تنطبق عليوالرابعة    حد ما،
حة وبها تدرج ( أمام العبارة التي تتفق وتعبر عن مشاعره والعبارات كلها صحيxإشارة )
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ويتم اإلجابة على واحدة   ،يبدأ من النفي المطلق وينتهي بالتأكيد والتالزم لهذه المشاعر
 لعبارة.تي أمام امن الخيارات ال

حيث درجة،    152درجة وحتى    0تتراوح درجات هذا المقياس من    تصحيح المقياس: -
في العلوم النفسية  تم استخدام مقياس ليكرت وهو أسلوب لقياس السلوكيات والتفضيالت  

واالستبانات، خصوصًا  المقاييس،  يستخدم في  ليكرت(  النفس )رينسيس  عالم  استنبطه 
وا اإلحصائي  المقياس لتطبيقي.  للمجال  استخدام  تم  االيجابي،  التفكير  مقياس  وفي 

تنطبق علي دائمُا، تنطبق  وتقع اإلجابة على المقياس في خمس مستويات )الخماسي،  
تنطب غالبًا،  أبداً علي  على  تنطبق  ال  علي،  تنطبق  ال  ما،  حد  إلى  على  وتتراوح  ق   )

( بين  ما  عبارة  لكل  إذ   0  -درجات   4الدرجة  بمعنى  اإلدرجة(،  كانت  للفقرات جابة  ا 
التصحيح   دائمُا،  4)اإليجابية فيكون  تنطبق علي  تنطبق علي غالبًا،  3:  : تنطبق  2: 

ما،   حد  إلى  علي،  1على  تنطبق  ال  على0:  تنطبق  ال  السالبة    (،أبداً   :  الفقرات  أما 
: تنطبق على إلى 2: تنطبق علي غالبًا،  1: تنطبق علي دائمُا،  0)التصحيح    فيكون 

: ال تنطبق على أبدًا(، والفقرات السالبة في المقياس هي  4بق علي،  : ال تنط3حد ما،  
د  التفكير االيجابي، وقحيث يشير ارتفاع الدرجة إلى ارتفاع مستوى  (،  20،  16،  11)

 . تم تحديد اتجاه اإلجابة عن طريق المتوسط الحسابي واألوزان بناء على األبعاد التالية
المعتمد:   - المر تم حساب المالمحك  الخماسي عن طريق تحديد طول توسط  ليكرت  جح 

القيمة )  نتيجة  تعني  0( وهي تعني أعلى إجابة مطروحًا منها ) 4الفترة حسب  ( والتي 
ا ناتج  وبالتالي  إجابة  ) أدني  سيكون  أو 4إلجابة  المحايدة  اإلجابة  تعني  والتي   ،)

( 4)  خماسي وهي( على قيم المقياس ال4المتوسطة حيث يتم تقسيم اإلجابة المتوسط )
( وهي  الخمسة  االتجاهات  بين  التباعدية  الفترة  طول  على  فإن  1نحصل  وعليه   ،)

 : االتجاهات تكون 
 اإليجابي. التفكير المحك المعتمد لمقياس  :(4.10)رقم جدول 

 مرتفعة  متوسطة  ضعيفة ضعيفة جداً  درجة الموافقة
 4-3.01 3-2.01 2-1.01  1-0 المتوسط الحسابي

 % 100.0 -% 75.3 % 75.0 -% 50.3 50.0 -25.3 % 25.0 -%0 الوزن النسبي
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 صدق وثبات مقياس التفكير اإليجابي:  :والً أ

المحكمين(: - )صدق  الظاهري  بعرض    الصدق  الباحث  صور   األداة قام  األولية في  تها 
خراج المقياس  إ، واستفاد الباحث من مالحظاتهم القيمة في  على مجموعة من المحكمين 

 في صورته النهائية. 
  ستبيان التفكير اإليجابيالداخلي لفقرات ا  الرتباطتم حساب ا:  الداخلياالتساق    صدق -

الدراسة   ت ، وذلك بحساب معامال شرطيا  (33البالغ حجمها )  االستطالعية على عينة 
 . والدرجة الكلية للمجال التابعة لهعبارة االرتباط بين كل  

مقياس التفكير والدرجة الكلية ل قياسمال عباراتمن  عبارةيوضح معامل االرتباط بين كل  :(4.8) رقم جدول
 اإليجابي

 مقياس التفكير اإليجابي 

معامل   م
 االرتباط

القيمة  
االحتمالية 

(Sig). 
معامل   م

 االرتباط

القيمة  
حتمالية اال
(Sig). 

معامل   م
 االرتباط

القيمة  
االحتمالية 

(Sig). 
1 0.56 **0.001 14 0.65 **0.001 27 0.56 **0.001 
2 0.59 **0.001 15 0.41 *0.019 28 0.41 *0.019 
3 0.41 *0.017 16 0.30 *0.049 29 0.68 **0.001 
4 0.49 **0.004 17 0.54 **0.001 30 0.73 **0.001 
5 0.59 **0.001 18 0.35 *0.045 31 0.41 *0.019 
6 0.57 **0.001 19 0.68 **0.001 32 0.74 **0.001 
7 0.55 **0.001 20 0.70 **0.001 33 0.52 **0.002 
8 0.38 *0.027 21 0.70 **0.001 34 0.41 *0.019 
9 0.58 **0.001 22 0.34 *0.045 35 0.70 **0.001 
10 0.34 *0.045 23 0.70 **0.001 36 0.57 **0.001 
11 0.52 **0.002 24 0.66 **0.001 37 0.72 **0.001 
12 0.41 *0.019 25 0.75 **0.001 

38 0.39 *0.024 
13 0.33 *0.048 26 0.54 **0.001 

 .(=05.0داللة ) مستوى االرتباط دال إحصائيًا عند  *
 . () داللة مستوى ** االرتباط دال إحصائيًا عند 

المجال والدرجة   فقرات من    فقرةمعامالت االرتباط بين كل    يتضح من الجدول السابق أن
ا للمجال  تتبع  الكلية  دالة عند مستوى داللة  لذي  المبينة  يبين أن معامالت االرتباط  له، والذي 
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أن  ؛(0.05) )  حيث  من  أقل  فقرة  لكل  الداللة  فقرات  0.05مستوى  تعتبر  وبذلك    مقياسال(، 
 لقياسه.  ا وضعْت م  لِ  ؛صادقة

فقرات   - نفسها   ى أجر المقياس:  ثبات  االستطالعية  العينة  الثبات على  الباحث خطوات 
همابطر  كرونباخيقتين  ألفا  معامل  النصفية    ،:  التجزئة  ي وطريقة  إيجاد  فيها  تم  والتي 

جية الرتبة  ومعدل األسئلة الزو   ، معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة
باستخدام   االرتباط  معامالت  تصحيح  تم  وقد  بعد  براون   معادلةلكل  سيبرمان  ارتباط 

( معامل Spearman-Brown Coefficientللتصحيح  التالية:  المعادلة  حسب   )
باستخدام الثبات    ( يوضح نتائج4.9)  حيث ر معامل االرتباط والجدول  الثبات =  

 . التجزئة النصفيةو  طريقة ألفا كرونباخ
  والتجزئة النصفية لمقياس التفكير طريقة ألفا كرونباخباستخدام الثبات  (: يوضح نتائج 4.9)رقم  جدول

 اإليجابي

 المجال 
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 التجزئة النصفية

معامل االرتباط  معامل االرتباط
 المصحح

 0.75 0.67 0.88 38 مقياس التفكير اإليجابي 

وهذا يدل على    ،(0.88ضح من الجدول السابق أن قيمة معامل الثبات الكلي تساوي ) يتّ 
من عالية  بدرجة  تتمتع  المقياس  يّتضح،  الثبات   أن  المعدل   وكما  االرتباط  معامل  قيمة  أن 

، وبذلك تكون المقياس  ةمرتفع( وهي قيمة  0.75)   (  Spearman Brown)سيبرمان براون( )
كون الباحث قد تأكد من صدق  يقابلة للتوزيع، و   (3كما هي في الملحق ) في صورتها النهائية  

، وصالحيته لتحليل النتائج،  ياسمقبصحة المما يجعله على ثقة تامة    وثباتها؛  مقياس الدراسة
 .واإلجابة عن أسئلة الدراسة، واختبار فرضياتها

 :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 4.9
 Statistical Package"رنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  الباحث بب  خدماست

for the Social Sciences (SPSS)": 

 :صائية اآلتيةاليب اإلحتم استخدام األس

النسب المئوية، والتكرارات، والوزن النسبي، ويستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض  .1
 . ا في وصف عينة الدراسةمعرفة تكرار فئات متغير ما، ويتم االستفادة منه
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وكذلك اختبار التجزئة النصفية؛ لمعرفة   (Cronbach's Alpha)اختبار ألفا كرونباخ   .2
 .المقياسثبات فقرات 

بيرسون   .3 ارتباط  درجة (Pearson Correlation Coefficient)معامل  لقياس  ؛ 
استخ تم  وقد  متغيرين،  بين  العالقة  دراسة  على  االختبار  هذا  ويقوم  دامه االرتباط، 

 .لحساب االّتساق الداخلي، والصدق البنائي للمقياس، والعالقة بين المتغيرات 
؛ (One Way Analysis of Variance-ANOVA)اختبار تحليل التباين األحادي   .4

أكثر لمعرفة ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات، أو  
 من البيانات. 

 الباحث أثناء تطبيق أدوات الدراسةالصعوبات التي واجهت  4.10
ل مستمر العينة بشكأفراد  أخذ الباحث وقتًا طوياًل في تعبئة االستبانات نظرًا لعدم تواجد   .1

 ي المراكز.ف
أفراد العينة في تطبيق أدوات الدراسة ووجود صعوبة في تعبئة  أفراد  بذل جهد كبير مع   .2

 العينة لالستبانات نظرًا لضغط العمل.
 .الوقت في توزيع االستبانات علي جميع مراكز الشرطة في قطاع غزةبذل الجهد و  .3
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  ناقشتهام و تفسيرها الدراسة نتائج
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 خامس الالفصل 

 مناقشتها   و  تفسيرها نتائج الدراسة 
 مقدمة  5.1

أسئلة  عن  واإلجابة  الدراسة،  فرضيات  واختبار  البيانات  تحليل  الفصل  هذا  يستعرض 
دراسة، والوقوف على أبرز النتائج باستخدام األساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية لتحليل  ال

 جها، ومن ثم مناقشتها والتعليق عليها. إلى نتائ بيانات الدراسة والتوصل

 تساؤالت الدراسة 5.2

ا - مكافحة  :  ألولالتساؤل  بشرطة  العاملين  لدى  المخاطرة  نحو  االتجاه  مستوى  ما 
 في قطاع غزة؟ المخدرات 

للتعرف على مستوى االتجاه نحو المخاطرة لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في 
غزة،   الباحث  قطاع  المقام  لدرجات بحساب  النسبي  والوزن  المعيارية  واالنحرافات  توسطات 

 : والنتائج موضحة فيما يلي، المقياس
رية واألوزان النسبية لمستوى االتجاه نحو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا :(5.1جدول رقم )

 المخاطرة لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة 

الدرجة  العدد  المقياس
 كليةال

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن 
 النسبي %

 66.7% 10.0 93.3 140 28 مقياس االتجاه نحو المخاطرة 
الو  بقسمة  النسبي  الوزن  حساب  بعد  يتم  لكل  الكلية  الدرجة  على  بعد  لكل  الحسابي  في  ثم  سط  الناتج  ضرب 

100 . 

لدرجات    بلغ الحسابي  المخالمتوسط  نحو  لدى  االتجاه  مكافحة اطرة  بشرطة  العاملين 
غزة  قطاع  في  درجة93.3)  المخدرات   )،  ( معياري  الوزن  10.0وبانحراف  وبلغ  درجة،   )

( النسبي  أ66.7الحسابي  إلى  يشير  العاملين  ن  %(، وهذا  لدى  المخاطرة  نحو  االتجاه  مستوى 
 . بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة متوسط

نه جزء من عينة الدراسة أل  ىطرة متوسط لد نحو المخااالتجاه    ى ن مستو أويرى الباحث  
عاماً  وسبعون  اثنان  عاش  الفلسطيني  والتعذيب   الشعب  والتنكيل  واالضطهاد  االحتالل  من 

وق والقتل  عان  والمطاردة  حروب  ثالث  عليه  مرت  عان    د  ما  الويالت  الشهداء  من  قدم   ،
في كل نواحي الحياة    اماً مقد   شعباً وكل هذا اإلرهاب بحق الشعب األعزل جعل منه    ،والمصابين
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الذل، و  يقبل  الموت وال  يهاب  الدراسة  أفراد  ن  أال  الصابر، جزءًا أصياًل  عينة  الشعب  من هذا 
شرطة مكافحة المخدرات وجعلتهم يميلون  فراد  مات الشخصية ألفي الس  ت ثر أ  حداث األوكل هذه  

سبيل    إلى في  المخاطرة  نحو  علإاالتجاه  القبض  و   ىلقاء  ومتتجار  المخدرات مروجي  عاطين 
مين حياة خالية من المخدرات التي تفسد شبابنا وهذا ما  أوسالمة المواطن  وتمن  أ  ىللحفاظ عل

شرطة    ىعل  كان لزاماً   ،ائل للنيل من عزائم هذا الشعب الوس  ىيريده االحتالل وهو يحاربنا بشت 
 رار نتج عنه فعالً سواء ق  ،مكافحة المخدرات االتجاه نحو المخاطرة المحسوبة والمدروسة جيداً 

دراست  تخطيطاً   وأ خالل  من  المنشود  الهدف  تحقيق  سبيل  في  مخاطرة  عنه  وجدنا  ننتج  ن  أ ا 
لقاء إن عمل شرطة مكافحة المخدرات معلوم هو  ن الهدف ماالتجاه المخاطرة متوسطة وذلك أل

المخد   علىالقبض   ومتعاطين  ومروجي  بتجار  والمتمثلين  القانون  عن    وأيضاً رات  الخارجين 
و  الميدان  من  اكتسبوها  التي  السابقة  حداث األالخبرة  من    ،والمهمات  الشئ  بعض  قلل  هذا  كل 

ولكن   المخاطرة  نحو  علهاالتجاه  يحتم  الخطير  العمل  ولكن  أ  ىذا  موجود  المخاطرة  تكون  ن 
 .ذا اقتضت الحاجة لها(إبشكل متوسط )

النتيجة التي توصل   ا أالباحث  إليها  اختلفت  و المخاطرة متوسط مع  التجاه نح ن مستوى 
)السحار،   يرجع  م2002دراسة  وذلك  مرتفع  المخاطرة  نحوم  االتجاه  كان  حيث  طبيعة    إلى( 

دراسة السحار عن الشباب في االنتفاضة فهذا عمل  ث تكلمت  يالمشاركون ح فراد  األإلى  العمل و 
بالنسبة   منظم  أفراد  غير  القوان إلى  تحكمه  التي  المخدرات  مكافحة  واألعر شرطة  الدولية ين  اف 

 وبالتالي يكون االتجاه نحو المخاطرة في عينة الدراسة متوسط.

)اليازجي، دراسة  مع  الشئ  بعض  اختلفت  نحو  م2011  وكذلك  االتجاه  كان  حيث   )
حيث اختالف طبيعة العمل  إلى  ويرجع ذلك    النظامشرطة التدخل وحفظ  لدى  المخاطرة مرتفع  

حيث ع الجمهور والمستجدات  ممعاملة و أكثر  و ر تخصصًا  أكبشرطة التدخل وحفظ النظام    أن
تقريباً   أن وتكون  معينة  فئة  مع  تتعامل  المخدرات  مكافحة  جمع   شرطة  خالل  من  معروفة 

 .عينة الدراسة متوسطلدى وهذا يجعل االتجاه نحو المخاطرة  ورياً المعلومات وتحديثها د 
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ة مكافحة المخدرات ملين بشرط ما مستوى الصالبة النفسية لدى العا :  لثانيالتساؤل ا -
 في قطاع غزة؟

للتعرف على مستوى الصالبة النفسية لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع  
المتوسطاغزة،   بحساب  الباحث  لدرجات  قام  النسبي  والوزن  المعيارية  واالنحرافات  ، المقياست 

 :والنتائج موضحة فيما يلي
نحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمستوى الصالبة النفسية  سابية واال المتوسطات الح :(5.2جدول رقم )

 لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة 

الدرجة  العدد  لمقياسا
 الكلية

توسط الم
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن 
 النسبي %

 % 64.5 7.3 50.3 78 39 مقياس الصالبة النفسية

النس الوزن  حساب  بقسمة  يتم  في  بي  الناتج  ضرب  ثم  بعد  لكل  الكلية  الدرجة  على  بعد  لكل  الحسابي  الوسط 
100 . 

ة المخدرات الصالبة النفسية لدى العاملين بشرطة مكافحالمتوسط الحسابي لدرجات    بلغ
غزة قطاع  درجة50.3)   في   )،   ( معياري  النسبي  7.3وبانحراف  الحسابي  الوزن  وبلغ  درجة،   )

وى الصالبة النفسية لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات ن مستلى أ%(، وهذا يشير إ64.5)
الرابع وهو   الفصل  ثنائي كما هو موضح في  المعتمد هنا  المحك  في قطاع غزة مرتفع حسب 

 .%(50.0)فوق  مرتفع
الباحث   الدراسة ألأويرى  النفسية مرتفع لدى عينة  نهم عاشوا ضمن  ن مستوى الصالبة 

ب ومحافظ  متدين  ونتيمجتمع  لألطبعه  على    حداث جة  الدراسة  عينة  بها  مرت  التي  والظروف 
ومروجيها،  المخدرات  تجار  ألوكار  ومهاجمة  صعبة  مهمات  من  عام  عشرة  خمسة  مستوى 

الإباإلضافة   الذي لى  الدراسة سواء من حروب والحصار  بها عينة  التي مرت  النفسية  ضغوط 
ال تردي  عن  األمستوى  نتج  جعل االقتصادي،  الذي  نفسيت  مر  على  من  قادرة  صلبة  نفسية  هم 

دراسة    ،(2011وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة )اليازجي،   تخطي العقبات وتحدي الصعوبات 
عيسي، )مصطفي،    ،(2014)  الصالبة 2019دراسة  مستوي  ارتفاع  النتائج  اضهرت  حيث   )

 النفسية لدي عينات الدراسة. 
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لين بشرطة مكافحة المخدرات ي لدى العامما مستوى التفكير اإليجاب :  لثالثالتساؤل ا -
 في قطاع غزة؟

للتعرف على مستوى التفكير اإليجابي لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع  
الباحث بحسغزة،   لدرجات  قام  النسبي  والوزن  المعيارية  واالنحرافات  المتوسطات  ، المقياساب 

 :والنتائج موضحة فيما يلي
بية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمستوى التفكير اإليجابي وسطات الحساالمت :(5.3جدول رقم )

 لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة 

الدرجة  العدد  المقياس
 الكلية

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن 
 النسبي %

 152 38 مقياس التفكير االيجابي 
115.1     

   
21.3      

  %75.8 

في  يت الناتج  ضرب  ثم  بعد  لكل  الكلية  الدرجة  على  بعد  لكل  الحسابي  الوسط  بقسمة  النسبي  الوزن  حساب  م 
100 . 

جابي لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات التفكير اإليالمتوسط الحسابي لدرجات    بلغ
ابي النسبي  ( درجة، وبلغ الوزن الحس21.3وبانحراف معياري )  ،( درجة115.1)  في قطاع غزة

ن مستوى التفكير اإليجابي لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات %(، وهذا يشير إلى أ75.8)
 . في قطاع غزة مرتفع
الباحث   لأيرى  اإليجابي  التفكير  ألأفراد  دى  ن  وذلك  مرتفع  المخدرات  مكافحة  ن  شرطة 

أعمالهم نتيجة ممارسة  بحتة  تجريدية عملية  يفكر بطريقة  منهم  كبير  األعوام  عدد  السابقة    في 
وبالتالي   المخدرات  ومدمني  مروجي  مع  العمل  كيفية  في  نضج  أوخبراتهم  العينة  لدى  صبح 

المخدرا مروجي  مع  التعامل  في  واضح  ووجداني  لهم  انفعالي  يفتح  إيجابي  بشكل  ومدمنيها  ت 
هاجمة  وهذا يدل على كثرة ممارسة العمل الشرطي في م  ،فاق في التفكير من ناحية إيجابيةاآل
بالمخدرات وكاأل الخاصة  يسبق    ،ار  المجرم  ان  تقول  التي  الشرطية  المقولة  ذلك  على  ويدل 

لكي يقوموا بمنع الجريمة  توسيع التفكير اإليجابي لدى الشرطة    يؤدي إلىالشرطي بخطوة مما  
 مروجي المخدرات بالجرم المشهود قبل توزيعها.  ىقبل حدوثها والقبض عل 
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 تها راسة ومناقش اختبار فرضيات الد 5.3
يتم إحصائياً  الفرضية من خالل إجراء االختبارات، حيث  التحقق من صحة  اختبار    يتم 

( العدمية  فروق(  0Hالفرضية  )عالقة/  وجود  عدم  تفترض  التي  مقابل  (  إحصائية  داللة  ذات 
( التي تفترض وجود عالقة/ فروق ذات داللة إحصائية، ويتم الحكم على  1Hالفرضية البديلة )

االختبارنتي )   جة  لالختبار  المحسوبة  الداللة  مستوى  قيمة  على  رفض sigبناًء  يتم  حيث   ،)
( قيمة  كانت  حال  في  البديلة  الفرضية  صحة  إلى  والتوصل  العدمية  من  sigالفرضية  أقل   )

، ويقال عندها: إن االختبار معنوي ويعني ذلك وجود عالقة/ فروق حقيقية وذات 0.05مستوى  
ويت  إحصائية،  الفر داللة  قبول  )م  قيمة  كانت  حال  في  العدمية  من  sigضية  أعلى   )0.05 ،

 ونستنتج عندئذ عدم وجود عالقة/ فروق ذات داللة إحصائية. 

عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى    األولى: ال توجد  الرئيسية   الفرضية -
( والتفكير    بين(  α<0.05داللة  النفسية  والصالبة  المخاطرة  نحو  اإليجابي  االتجاه 

 ى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة.لد
 Personللتحقق من صحة هذه الفرضية تم إيجاد مصفوفة معامالت االرتباط بيرسون )

Correlation Coefficient  بين العالقة  طبيعة  على  "للتعرف  المخاطرة  (  نحو  االتجاه 
ب العاملين  لدى  اإليجابي  والتفكير  النفسية  مكافحةوالصالبة  غزة  شرطة  قطاع  في  ،  المخدرات 

 والنتائج المتعلقة بهذه الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي:
االتجاه نحو المخاطرة والصالبة  العالقة بينمصفوفة معامالت ارتباط بيرسون لدراسة  :(5.4)رقم جدول 

 غزة  النفسية والتفكير اإليجابي لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع

االتجاه نحو  االختبار  سالمقيا
 التفكير االيجابي  الصالبة النفسية المخاطرة 

 االتجاه نحو المخاطرة 
 0.50 0.45 1 معامل االرتباط بيرسون 

 0.001** 0.001**  ة مستوى الدالل

 الصالبة النفسية
 0.53 1  معامل االرتباط بيرسون 

 0.001**   مستوى الداللة 
 1   باط بيرسون معامل االرت  التفكير اإليجابي 
غيردالةإحصائيا\\0.05*دالةإحصائياعند0.01**دالةإحصائياعند

وجود عالقة طردية ذات داللة لصالبة النفسية: تبين  العالقة بين االتجاه نحو المخاطرة وا
لدى العاملين    بة النفسيةاالتجاه نحو المخاطرة والصالالدرجة الكلية    بين(  α< 0.05)  إحصائية

ارتفع مستوى   كلما  أنه  على  يدل  وهذا  غزة،  المخدرات في قطاع  نحو  بشرطة مكافحة  االتجاه 
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ا مستوى  في  الرتفاع  ذلك  أدى  كلما  مكافحة  المخاطرة  بشرطة  العاملين  لدى  النفسية  لصالبة 
 المخدرات في قطاع غزة والعكس صحيح. 

ة والصالبة النفسية هي نتيجة طبيعية  نحو المخاطر ن النتيجة بين االتجاه  أويرى الباحث  
وهما متغيران متالزمان حيث الصالبة النفسية نابعة من عقيدة سليمة وتربية إسالمية صحيحة  

االتجاه نحو المخاطرة لحماية شعبه ووطنه من  إلى  المخدرات تدفع بالفرد  شرطة مكافحة  لدى  
تجا القانون من  الخارجين عن  الكائدين ومن  المخدرات  كيد  و مروجيها ومتعاطيها وان كلما ر 

للمخاطرة   األساسي  والدافع  الداعم  النها  المخاطرة  نحو  االجاه  يرتفع  النفسية  الصالبة  ارتفعت 
 . والعكس صحيح

االيجابي: العالق والتفكير  المخاطرة  نحو  االتجاه  بين  ذات  تبين    ة  طردية  عالقة  وجود 
الك  بين(  α< 0.05)  داللة إحصائية المخاطرة    االتجاه لية  الدرجة  التفكير االيجابي لدى  و نحو 

االتجاه  العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة، وهذا يدل على أنه كلما ارتفع مستوى  
لدى العاملين بشرطة مكافحة   التفكير االيجابيكلما أدى ذلك الرتفاع في مستوى  نحو المخاطرة  

 المخدرات في قطاع غزة والعكس صحيح. 
مر عظيم يكلف األرواح واألموال والجهد والوقت  أتجاه نحو المخاطرة  اال  ن أ  ى الباحث وير 

شرطة مكافحة    ىعل  لزاماً   نخطورة االمر، كا   ىوكل هذا يتطلب من المخاطر التفكير في مد 
بإيجاب  التفكير  مخاطرة  يالمخدرات  لتكون  المخاطرة  في  لدخول  والحلول  الخطط  وضع  في  ة 

الت  كان  فكلما  إيجابيمحسوبة  المخاطرة    اً فكير  علأعلى  كانت  أدت    ىالرتكازها  إلى معلومات 
 .تفكير إيجابي والعكس صحيح

االيجابي: والتفكير  النفسية  الصالبة  بين  داللة وجود  تبين    العالقة  ذات  طردية  عالقة 
النفسية  بين(  α< 0.05)  إحصائية الصالبة  الكلية  العاملين  و   الدرجة  لدى  االيجابي  التفكير 

الصالبة النفسية  خدرات في قطاع غزة، وهذا يدل على أنه كلما ارتفع مستوى  مكافحة الم  بشرطة
مكافحة المخدرات في لدى العاملين بشرطة    التفكير االيجابيكلما أدى ذلك الرتفاع في مستوى  

 قطاع غزة والعكس صحيح. 
الباحث  اكتسبوها  شرطة مكافحة المخدرات والتي  لدى  ان ارتفاع الصالبة النفسية    ويرى 

المجتمع المتدين والمجاهد في سبيل هللا ومن الخبرة الميدانية التي خاضوها واقعا في حياتهم    من
ضح ان الصالبة النفسية داعم أساسي للتفكير ارتفاع التفكير اإليجابي وهنا يتإلى  العملية أدت  

طردية عالقة  بينهما  العالقة  وان  مهزومة  ضعيفة  بنفسية  تفكير  فال  ارتف  اإليجابي  عت  فكلما 
 والعكس صحيح.  ريكالصالبة ارتفع التف
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 أواًل النتائج بالنسبة للمقياس األول "االتجاه نحو المخاطرة": 
في  (  α  0.05 >ات داللة إحصائية عند )ذجوهرية  ال توجد فروق  الفرضية الثانية/   -

  التجاه نحو المخاطرة لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزةدرجات ا
التاليةللمتغير   عزى ت الحالة   ات  التعليمي،  المستوى  المحافظة،  العسكرية،  )للرتبة 

 االجتماعية، العمر(.
في  (  α  0.05 >عند )ذات داللة إحصائية  جوهرية  توجد فروق  : ال  2.1الفرضية   -

  التجاه نحو المخاطرة لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزةدرجات ا
 ية. للرتبة العسكر  تعزى 

اختبار  والختبا استخدام  تم  الفرضية  هذه  األحادير صحة  التباين   one way)   تحليل 
anova)   درجات في  الفروقات  بش  لدراسة  العاملين  لدى  المخاطرة  نحو  مكافحة االتجاه  رطة 

تعزى   غزة  قطاع  في  مساعد، المخدرات  أول،  رقيب  رقيب،  عريف،  العسكرية )شرطي،  للرتبة 
، والنتائج المتعلقة بهذه الفرضية موضحة من  ب، رائد، مقدم(زم أول، نقيمساعد أول، مالزم، مال

 خالل الجدول التالي:
التجاه نحو المخاطرة لدى  روق في درجات االفلكشف   اختبار تحليل التباين األحادينتائج  :(5.5)رقم جدول 

 ى للرتبة العسكرية تعز  العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة

مجموع   ن مصدر التباي المقياس
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

F  مستوى
 الداللة 

االتجاه نحو  
 المخاطرة 

 0.002** 3.11 271.7 9 2,445.5 بين المجموعات
   87.4 138 12,065.1 مجموعات داخل ال

    147 14,510.6 المجموع
ً\\0.05*دالةإحصائياًعند0.01**دالةإحصائياًعند غيردالةإحصائيا

وجود  إحصائية  فروق   تبين  داللة  ذات  نحو  α<0.05)  جوهرية  االتجاه  درجات  في   )
)شرطي،   في قطاع غزة تعزى للرتبة العسكرية  لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات المخاطرة  

لفروق ، وإليجاد ارقيب، رقيب أول، مساعد، مساعد أول، مالزم، مالزم أول، نقيب، رائد، مقدم(
، فقد تبين أن العاملين بشرطة  للفروقات البعديةLSD   بالنسبة للرتبة العسكرية تم إيجاد اختبار

م أول  مساعد  رتبتهم  الذين  المخدرات  من  مكافحة  أعلى  لديهم  المخاطرة  نحو  االتجاه  ستوى 
افحة  ين بشرطة مكالعاملين الذين رتبتهم )رقيب أول، مساعد، مالزم أول(، كما تبين أن العامل

المخدرات الذين رتبتهم رائد مستوى االتجاه نحو المخاطرة لديهم أعلى من العاملين الذين رتبتهم  
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، نقيب(، وهذه الفروق ذات داللة إحصائية، في  )شرطي، رقيب أول، مساعد، مالزم، مالزم أول
 ى. حين تبين عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين المجموعات األخر 

ن هذه الرتبة تكون  أول  أارتفاع االتجاه نحو المخاطرة لمن هم برتبة مساعد    احث ويرى الب
وهي من مالزم  ضابط(  ) رتبة  الرتب المتوسطة  إلى  خر رتبة في صف الضباط وبعدها ينتقل  آ

متحمساً   ىحت الفرد  يكون  وعليه  رتبته    نقيب  في  يفتقدها  استحقاقات  من  الرتبة  هذه  تمتاز  لما 
نه  أبهذه الرتبة و   نه جديراً أثباتا لنفسه ولمرؤسيه  إاالتجاه نحو المخاطرة  إلى  رد  ة فيميل الفالحالي

الفرد الي من الرتب السامية فيميل  ول رتبة  أهذه الرتبة تكون    حيث أنوكذلك رتبة رائد  ،  هل لهاأ 
 ن هذه أا  موك االتجاه نحو المخاطرة الثبات انه استحق هذه الرتبة بجدارة  إلى  من هو برتبة رائد  

  المخاطرة بناءً   عن موجودة في الرتب االدني منها فترتف كالرتبة تمتاز ببعض االستحقاقات لم ت
 . حيات المخولة له من القانون الفلسطينيعلي الصال

للفروقات البعدية اليجاد الفروق في درجات االتجاه نجو المخاطرة   LSDنتائج اختبار  :(5.6)رقم جدول 
 ى للرتبة العسكرية تعز  المخدرات في قطاع غزةرطة مكافحة لدى العاملين بش

ً\\0.05*دالةإحصائياًعند0.01**دالةإحصائياًعند غيردالةإحصائيا

س 
قيا

الم
رية  
سك

 الع
رتبة

ال
 

عدد 
ال

 

بي 
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ي   ر

عيا
الم

ف 
حرا

االن
 

 الفروقات البعدية 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

طرة 
مخا

و ال
 نح

جاه
االت

 

 0.901// 0.040* 0.915// 0.613// 0.803// 0.201// 0.537// 0.291// 0.514// 1 6.1 92.0 6 شرطي

 0.601// 0.572// 0.502// 0.298// 0.589// 0.869// 0.274// 0.162// 1 - 11.3 97.0 2 رقيب

رقيب 
 أول

5 86.0 2.9 - - 1 //0.591 *0.019 //0.148 //0.379 //0.150 **0.002 //0.284 

 0.500// 0.002** 0.328// 0.773// 0.310// 0.037* 1 - - - 6.4 88.9 8 مساعد

 مساعد
 أول

10 98.2 10.6 - - - - 1 //0.202 *0.014 //0.084 //0.449 //0.326 

 0.940// 0.019* 0.811// 0.283// 1 - - - - - 11.0 93.2 13 مالزم

زم مال
 أول

39 89.9 8.1 - - - - - - 1 //0.237 **0.000 //0.566 

 0.949// 0.001** 1 - - - - - - - 9.8 92.4 39 نقيب

 0.111// 1 - - - - - - - - 11.2 100.9 22 رائد

 1 - - - - - - - - - 7.1 92.8 4 مقدم 
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في  (  α  0.05 >ذات داللة إحصائية عند )جوهرية  توجد فروق  : ال  2.2الفرضية   -
  ة لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزةنحو المخاطر التجاه  درجات ا

 للمحافظة. تعزى 
اختبار   استخدام  تم  الفرضية  هذه  األحاديوالختبار صحة  التباين   one way)   تحليل 

anova)   درجات في  الفروقات  مكافحة   لدراسة  بشرطة  العاملين  لدى  المخاطرة  نحو  االتجاه 
تعزى   غزة  قطاع  في  )الشللالمخدرات  رفح(محافظة  خانيونس،  الوسطى،  غزة،  والنتائج  مال،   ،

 المتعلقة بهذه الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي:
التجاه نحو المخاطرة لدى  الفروق في درجات الكشف   األحادي اختبار تحليل التبايننتائج  :(5.7)رقم جدول 

 ة ى للمحافظتعز  العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة

درجات  مجموع المربعات صدر التباين م المقياس
 الحرية

متوسط 
 مستوى الداللة F المربعات 

االتجاه نحو  
 المخاطرة 

 0.005** 3.88 361.3 4 1,445.0 بين المجموعات
   93.1 145 13,502.0 داخل المجموعات 

    149 14,947.0 المجموع
ً\\0.05ئياًعند*دالةإحصا0.01**دالةإحصائياًعند غيردالةإحصائيا

وجود  إحصائية  فروق   تبين  داللة  ذات  نحو  α< 0.05)  جوهرية  االتجاه  درجات  في   )
للمحافظة )الشمال، غزة، حة المخدرات في قطاع غزة تعزى  لدى العاملين بشرطة مكافالمخاطرة  

بالنسبة للمحافظة تم   للفروقات   LSD ر إيجاد اختباالوسطى، خانيونس، رفح(، وإليجاد الفروق 
، فقد تبين أن العاملين بشرطة مكافحة المخدرات الذين يقطنون في محافظتي )الوسطى، البعدية

لديهم أعلى من العاملين الذين يقطنون في المحافظات   خانيونس( مستوى االتجاه نحو المخاطرة
دم وجود فروق  حين تبين ع  التالية )الشمال، غزة، رفح( وهذه الفروق ذات داللة إحصائية، في

 جوهرية ذات داللة إحصائية بين المجموعات األخرى. 
الباحث  المخاطرة    ويرى  نحو  االتجاه  أفراد  ارتفاع  اللذ لدى  المخدرات  مكافحة  ين شرطة 

يقطنون في محافظتي خانيونس والوسطي عن باقي محافظات قطاع غزة الن هاتان المحافظتان  
القر  ببعض  بان  السلك  القريب  ى تتميز  من  تجار  ة  يبني  حيث  الصهيوني  العدو  مع  الزائل 

العدو   باتجاه  الفرار  من  يتمكنوا  لكي  القري  هذه  في  اوكارهم  القانون  عن  والخارجين  المخدرات 
ي حال مهاجمة هذه االوكار من شرطة مكافحة المخدرات وبالتالي تكون المخاطرة  الصهيوني ف

الق عن  الخارجين  جهة  من  جهتين  من  والمتممضاعفة  جهة انون  ومن  المخدرات  بتجار  ثلين 
السلك الزائل والمتمثل في العدو الصهيوني المتمركز علي طول حدود قطاع غزة والذي يشكل  
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حيت   لحكومتنا  األول  وفي  العدو  غزة  بقطاع  االمن  مراكز  وتكرارا  مرار  قصف  العدو  هذا  ان 
 الحروب السابقة ومن ضمنهم مراكز شرطة مكافحة المخدرات.  

للفروقات البعدية اليجاد الفروق في درجات االتجاه نجو المخاطرة   LSDنتائج اختبار  :(5.8)رقم جدول 
 للمحافظةى تعز  لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة

المتوسط   العدد  المحافظة  المقياس 
 الحسابي 

اإلنحراف  
 المعياري

 الفروقات البعدية 
1 2 3 4 5 

االتجاه
ونح

 المخاطرة

 0.484// 0.002** 0.018* 0.800// 1 6.7 90.6 31 الشمال
 0.710// 0.005** 0.044* 1 - 14.0 91.2 25 غزة

 0.049* 0.384// 1 - - 11.2 96.9 23 الوسطى
 0.005** 1 - - - 10.5 99.5 19 خانيونس
 1 - - - - 7.3 92.1 52 رفح
ً\\0.05اًعنددالةإحصائي*0.01**دالةإحصائياًعند غيردالةإحصائيا

في  (  α  0.05 >ذات داللة إحصائية عند )جوهرية  توجد فروق  : ال  2.3الفرضية   -
  ة لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزةالتجاه نحو المخاطر درجات ا

 للمستوى التعليمي.  تعزى 
اخ استخدام  تم  الفرضية  هذه  األحاديتحليل  تبار  والختبار صحة   one way)   التباين 

anova)   درجات في  الفروقات  مكافحة   لدراسة  بشرطة  العاملين  لدى  المخاطرة  نحو  االتجاه 
تعزى   غزة  قطاع  في  بكالوريوس،  للمستالمخدرات  دبلوم،  أقل،  فما  عامة  )ثانوية  التعليمي  وى 

 لتالي: ل الجدول ا، والنتائج المتعلقة بهذه الفرضية موضحة من خالماجستير فأكثر(
التجاه نحو المخاطرة لدى  الفروق في درجات الكشف   اختبار تحليل التباين األحادينتائج  :(5.9)رقم جدول 

 ى للمستوى التعليميتعز  في قطاع غزةالعاملين بشرطة مكافحة المخدرات 
مجموع   مصدر التباين  المقياس 

 المربعات
درجات  
 الحرية

متوسط 
مستوى  F المربعات

 لةالدال

هنحواالتجا
 المخاطرة

 0.099// 2.13 214.1 3 642.3 بينالمجموعات
   100.4 138 13852.4 داخلالمجموعات

    141 14494.7 المجموع
ً ً\\0.05*دالةإحصائياًعند0.01عند**دالةإحصائيا غيردالةإحصائيا

( في درجات االتجاه نحو  α> 0.05)  صائيةجوهرية ذات داللة إح  فروق   تبين عدم وجود 
للمستوى التعليمي )ثانوية  لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة تعزى  المخاطرة  

الوريوس، ماجستير فأكثر(، مما يعني أن اختالف المستوى التعليمي ال  عامة فما أقل، دبلوم، بك
 . افحة المخدرات في قطاع غزةمكين بشرطة يؤثر على مستوى االتجاه نحو المخاطرة لدى العامل
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عينة الدراسة لدى التعليمي ال يؤثر على االتجاه نحو المخاطرة  مستوى  ان ال  ويرى الباحث 
العينة عاشوا طوال السنين من الحروب الدمار والقتل والتنكيل  راد  أفالن وكما ذكرنا سابقا ان  

المحتل والجهاد في سبي  العدو الصهيوني، ومقاومة  أثر في فعل  ل هللا، كل  من  المخاطرة  هذه 
شرطة مكافحة المخدرات وان المخاطرة ال تدرس في  أفراد  العينة والمتمثلة في  أفراد  وشخصية  

 لعمل والواقع. الجامعات بل تكتسب من خالل ا

في  (  α  0.05 >ذات داللة إحصائية عند )جوهرية  توجد فروق  : ال  2.4الفرضية   -
  ن بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزةلدى العامليالتجاه نحو المخاطرة  درجات ا

 للحالة االجتماعية. تعزى 
اختبار   استخدام  تم  الفرضية  هذه  األحاديوالختبار صحة  التباين   one way)   تحليل 

anova)   درجات في  الفروقات  مكافحة   لدراسة  بشرطة  العاملين  لدى  المخاطرة  نحو  االتجاه 
تعزى   غزة  قطاع  في  مطلق(  االجتماعية  للحالةالمخدرات  متزوج،  المتعلقة  )أعزب،  والنتائج   ،

 بهذه الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي:
التجاه نحو المخاطرة  الفروق في درجات اكشف ل اختبار تحليل التباين األحادينتائج  :(5.10)رقم جدول 

 ى للحالة االجتماعية تعز  لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة
مجموع   در التباين مص المقياس 

 المربعات
درجات  
 الحرية

متوسط 
مستوى  F المربعات

 الداللة
االتجاهنحو
 المخاطرة

 0.009** 4.92 466.9 2 933.9 بينالمجموعات

   94.9 146 13860.1 داخلالمجموعات

    148 14794.0 المجموع

ً\\0.05عند*دالةإحصائيا0.01ً**دالةإحصائياًعند غيردالةإحصائيا

وجود  إحصائية  فروق   تبين  داللة  ذات  نحو  α< 0.05)  جوهرية  االتجاه  درجات  في   )
الالمخاطرة   مكافحة  بشرطة  العاملين  تعزى  لدى  غزة  قطاع  في  االجتماعية  مخدرات  للحالة 

إيج تم  االجتماعية  للحالة  بالنسبة  الفروق  وإليجاد  مطلق(،  متزوج،  اختبار )أعزب،    LSD اد 
البعدية مستوى  للفروقات  المتزوجين  غير  المخدرات  مكافحة  بشرطة  العاملين  أن  تبين  فقد   ،

المتزوجي  العاملين  من  أقل  لديهم  المخاطرة  نحو  داللة االتجاه  ذات  الفروق  وهذه  والمطلقين،  ن 
المجموعات  بين  إحصائية  داللة  ذات  جوهرية  فروق  وجود  عدم  تبين  حين  في  إحصائية، 

 ألخرى. ا
عند    الباحث   ويرى  وارتفاعها  االعزب  الشباب  عند  المخاطرة  نحو  االتجاه  انخفاض 

مامه في تكوين حياة  ان الشاب االعزب يري المستقبل ا  عينة الدراسةلدى  المتزوجين والمطلقين  
اسرية وان العمر امامه في تحقيق أهدافه، فيما ترتفع عن المتزوجين والمطلقين وذلك لتحسين  

 ن لقمة العيش البنائهم واثبات انهم علي قدر المسؤولية.  ياتهم وتأمي ظروف ح
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نجو المخاطرة   للفروقات البعدية اليجاد الفروق في درجات االتجاه LSDنتائج اختبار  :(5.11)رقم جدول 
 ى للحالة االجتماعية تعز  لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة

الحالة   المقياس 
سط المتو العدد  االجتماعية

 الحسابي 
اإلنحراف  
 المعياري 

 الفروقات البعدية 
1 2 3 

االتجاهنحو
 المخاطرة

 0.043* 0.003** 1 6.3 88.3 28 أعزب
 0.681// 1 - 10.3 94.5 112 متزوج
 1 - - 11.2 95.9 9 مطلق

ًيردالةإحصغ\\0.05*دالةإحصائياًعند0.01**دالةإحصائياًعند ائيا

في  (  α  0.05 >ذات داللة إحصائية عند )جوهرية  توجد فروق  : ال  2.5الفرضية   -
  ت في قطاع غزةالتجاه نحو المخاطرة لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرادرجات ا

 للعمر. تعزى 
اختبار   استخدام  تم  الفرضية  هذه  األحاديوالختبار صحة  التباين   one way)   تحليل 

anova)   الفروقالدر درجات اسة  في  مكافحة   ت  بشرطة  العاملين  لدى  المخاطرة  نحو  االتجاه 
، والنتائج  سنة(  50-40سنة،    40-30سنة،    30-20للعمر )المخدرات في قطاع غزة تعزى  

 لمتعلقة بهذه الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي:ا
التجاه نحو المخاطرة  ت اروق في درجاالفلكشف  اختبار تحليل التباين األحادينتائج  :(5.12)رقم جدول 

 ى للعمرتعز  لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة
مجموع   مصدر التباين  المقياس 

 المربعات
درجات  
 الحرية

 متوسط
مستوى  F المربعات

 الداللة
االتجاهنحو
 المخاطرة

 0.009** 4.92 466.9 2 933.9 بينالمجموعات

   94.9 146 13860.1 داخلالمجموعات

    148 14794.0 المجموع

ً\\0.05*دالةإحصائياًعند0.01**دالةإحصائياًعند غيردالةإحصائيا

وجود  إحصائيةجو   فروق   تبين  داللة  ذات  نحو  α< 0.05)  هرية  االتجاه  درجات  في   )
سنة،    30-20)للعمر  تعزى  لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة  المخاطرة  

للفروقات   LSD سنة(، وإليجاد الفروق بالنسبة للعمر تم إيجاد اختبار  50-40سنة،    30-40
العاملين بشرطة مكافحة البعدية أن  تبين  فقد  أعمارهم    ،  الذين  سنة مستوى    50-40المخدرات 

أعمارهم   الذين  العاملين  من  أعلى  لديهم  المخاطرة  نحو  ك   30-20االتجاه  أن  سنة،  تبين  ما 
سنة مستوى االتجاه نحو المخاطرة    40-30العاملين بشرطة مكافحة المخدرات الذين أعمارهم  

أعمارهم   الذين  العاملين  أعلى من  ا  30-20لديهم  داللة إحصائية، في سنة وهذه  ذات  لفروق 
 حين تبين عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين المجموعات األخرى. 
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الباحث  النتيجة    ويرى  تقدم  ان  كلما  انه  تؤكد  لها  توصل  المخدرات أفراد  التي  مكافحة 
رطي مما بالعمر يزداد االتجاه نحو المخاطر وذلك لزيادة سنوات االقدمية والخبرة في العمل الش

 يؤكد لنا ان االتجاه نحو المخاطرة هي مخاطرة محسوبة ومخطط لها.
يجاد الفروق في درجات االتجاه نجو المخاطرة  ت البعدية الللفروقا LSDنتائج اختبار  :(5.13)رقم جدول 

 ى للعمرتعز  لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة

المتوسط  العدد  العمر المقياس 
 ي الحساب

اإلنحراف  
 المعياري 

 الفروقات البعدية 
1 2 3 

االتجاهنحو
 المخاطرة

**0.007 1 8.6 89.4 42 سنة 30-20  0.000**  

*0.015 1 - 10.0 94.2 92 سنة 40-30  
 1 - - 10.0 102.1 10 سنة 50-40

ًغير\\0.05*دالةإحصائياًعند0.01**دالةإحصائياًعند دالةإحصائيا

 "الصالبة النفسية": نيثانياً: النتائج بالنسبة للمقياس الثا
في  (  α  0.05 >إحصائية عند )  ذات داللةة  جوهري ال توجد فروق  الفرضية الثالثة/   -

 تعزى   لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة  درجات الصالبة النفسية
التالية العسكرية  للمتغيرات  الحالة )للرتبة  التعليمي،  المستوى  المحافظة،   ،

 االجتماعية، العمر(.
في  (  α  0.05 >د )ذات داللة إحصائية عنجوهرية  توجد فروق  : ال  3.1الفرضية   -

 تعزى   لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة  درجات الصالبة النفسية
 للرتبة العسكرية. 

اخت  استخدام  تم  الفرضية  هذه  األحاديبار  والختبار صحة  التباين   one way)   تحليل 
anova)   لمخدرات الصالبة النفسية لدى العاملين بشرطة مكافحة ا  لدراسة الفروقات في درجات

للرتبة العسكرية )شرطي، عريف، رقيب، رقيب أول، مساعد، مساعد أول، قطاع غزة تعزى  في  
مقدم( رائد،  نقيب،  أول،  مالزم  بهذ مالزم،  المتعلقة  والنتائج  خالل  ،  من  موضحة  الفرضية  ه 

 الجدول التالي:
لدى  لنفسيةت الصالبة االفروق في درجالكشف  اختبار تحليل التباين األحادينتائج  :(5.14)رقم جدول 

 ى للرتبة العسكرية تعز  العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة
مجموع   مصدر التباين  المقياس 

 المربعات
درجات  
 الحرية

متوسط 
مستوى  F عاتالمرب

 الداللة
الصالبة
 النفسية

 //0.075 1.79 91.2 9 821.2 بينالمجموعات

   51.0 138 7,035.6 داخلالمجموعات

    147 7,856.8 عالمجمو

ً\\0.05*دالةإحصائياًعند0.01**دالةإحصائياًعند غيردالةإحصائيا
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ذات   فروق   تبين عدم وجود  الصالبة  α> 0.05)   داللة إحصائية  جوهرية  درجات  ( في 
طي،  )شر   لعسكريةلدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة تعزى للرتبة االنفسية  

رقيب، رقيب أول، مساعد، مساعد أول، مالزم، مالزم أول، نقيب، رائد، مقدم(. مما يعني أن  
مكافحة   النفسية لدى العاملين بشرطة م  اختالف الرتبة العسكرية ال يؤثر على مستوى الصالبة

 . المخدرات في قطاع غزة
الباحث  دينية  ويرى  تربية  عن  ناتجة  النفسية  الصالبة  و   ان  أفراد عاشها    اث أحد سليمة 

العينة على مر األيام والسنين من مجالدة أعداء هللا وهم اليهود المحتلين الرضنا ومكافحة الفساد 
المخ نفسية قوية وان  أفراد  درات مما صنع عند  والمتمثل في محاربة تجار  أفراد العينة صالبة 

المرير   الواقع  اثر  وبالتالي  واحد  مجتمع  من  كلهم  الرتب  أكثر  العينة  د  أفرابنفسية  العينة  من 
 العسكرية.

في  (  α  0.05 >ذات داللة إحصائية عند )جوهرية  توجد فروق  : ال  3.2الفرضية   -
 تعزى   ن بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزةلدى العامليدرجات الصالبة النفسية  

 للمحافظة.
اختبار   استخدام  تم  الفرضية  هذه  األوالختبار صحة  التباين   one way)   حاديتحليل 

anova)   الصالبة النفسية لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات   لدراسة الفروقات في درجات
، والنتائج المتعلقة بهذه  خانيونس، رفح(للمحافظة )الشمال، غزة، الوسطى،  في قطاع غزة تعزى  

 الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي:
لدى الفروق في درجات الصالبة النفسية لكشف  حاديالتباين األ اختبار تحليلنتائج  :(5.15)رقم جدول 

 ى للمحافظة تعز  العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة
مجموع   مصدر التباين  المقياس 

 بعاتالمر
درجات  
 الحرية

متوسط 
مستوى  F المربعات

 الداللة
الصالبة
 النفسية

 0.001** 4.85 236.8 4 947.2 بينالمجموعات

   48.9 145 7,085.9 اتاخلالمجموعد

    149 8,033.1 المجموع

ً\\0.05*دالةإحصائياًعند0.01**دالةإحصائياًعند غيردالةإحصائيا

( في درجات الصالبة النفسية  α< 0.05)  جوهرية ذات داللة إحصائية   فروق   تبين وجود 
للمحافظة )الشمال، غزة، الوسطى،  ة تعزى  في قطاع غز   لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات 

، فقد للفروقات البعدية  LSD خانيونس، رفح(، وإليجاد الفروق بالنسبة للمحافظة تم إيجاد اختبار 
العاملين بشرطة مكافحة المخدرات الذين يقطنون في محافظة الشمال مستوى الصالبة  تبين أن  

المحافظات التالية )الوسطى، خانيونس، رفح(، يقطنون في    النفسية لديهم أقل من العاملين الذين
كما تبين أن العاملين بشرطة مكافحة المخدرات الذين يقطنون في محافظة غزة مستوى الصالبة  
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ديهم أقل من العاملين الذين يقطنون في محافظتي )خانيونس، رفح( وهذه الفروق ذات النفسية ل
ية ذات داللة إحصائية بين المجموعات د فروق جوهر داللة إحصائية، في حين تبين عدم وجو 

 األخرى. 
ان النتيجة جاءت لتؤكد لنا صدق النتائج السابقة انه كلما ارتفعت الصالبة    ويرى الباحث 

تفع بالمقابل االتجاه نحو المخاطر، وبما ان االتجاه نحو المخاطرة في النتائج السابقة  النفسية ير 
النفسية    رتفع وتليهممحافظتي خانونس والوسطي ملدى   تكون الصالبة  فبالتالي  محافظة رفح، 

 مرتفعة وهذا ما جاءت به هذه النتيجة.  
لدى  يجاد الفروق في درجات الصالبة النفسية للفروقات البعدية ال LSDنتائج اختبار  :(5.16)رقم جدول 

 ى للمحافظة تعز  العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة

المتوسط  العدد  افظة المح المقياس 
 الحسابي 

اإلنحراف  
 المعياري 

 الفروقات البعدية 
1 2 3 4 5 

الصالبة
 النفسية

 0.001** 0.000** 0.032* 0.400// 1 5.3 46.6 31 الشمال
 0.033* 0.006** 0.203// 1 - 8.1 48.2 25 غزة

 0.537// 0.122// 1 - - 8.3 50.8 23 الوسطى
 0.223// 1 - - - 7.2 54.2 19 خانيونس
 1 - - - - 6.6 51.9 52 رفح
ً\\0.05*دالةإحصائياًعند0.01**دالةإحصائياًعند غيردالةإحصائيا

في  (  α  0.05 >ذات داللة إحصائية عند )جوهرية  توجد فروق  ال    :3.3الفرضية   -
 تعزى   غزة  رات في قطاعلدى العاملين بشرطة مكافحة المخددرجات الصالبة النفسية  

 للمستوى التعليمي. 
اختبار   استخدام  تم  الفرضية  هذه  األحاديوالختبار صحة  التباين   one way)   تحليل 

anova)   لصالبة النفسية لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات ا  لدراسة الفروقات في درجات
تعزى   غزة  قطاع  دبلو في  أقل،  فما  عامة  )ثانوية  التعليمي  بكالوريو للمستوى  ماجستير  م،  س، 

 ، والنتائج المتعلقة بهذه الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي:فأكثر(
لدى الفروق في درجات الصالبة النفسية  لكشف اختبار تحليل التباين األحادينتائج  :(5.17)رقم جدول 

 ى للمستوى التعليميتعز  العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة
مجموع   ن مصدر التباي المقياس 

 المربعات
درجات  
 الحرية

متوسط 
مستوى  F المربعات

 الداللة
الصالبة
 النفسية

 0.001** 8.17 371.3 3 1114.0 بينالمجموعات

   45.4 138 6269.8 تداخلالمجموعا

    141 7383.8 المجموع

ًغيردا\\0.05*دالةإحصائياًعند0.01**دالةإحصائياًعند لةإحصائيا
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( في درجات الصالبة النفسية  α< 0.05)  جوهرية ذات داللة إحصائية   فروق   تبين وجود 
للمستوى التعليمي )ثانوية عامة فما  عزى  لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة ت 

ال للمستوى  بالنسبة  الفروق  وإليجاد  فأكثر(،  بكالوريوس، ماجستير  دبلوم،  إأقل،  تم  يجاد تعليمي 
، فقد تبين أن العاملين بشرطة مكافحة المخدرات الذين مستواهم  للفروقات البعدية  LSD اختبار

لديهم أعلى من العاملين الذين مستوى تعليمهم   مستوى الصالبة النفسيةأكثر  التعليمي ماجستير ف
بشرط العاملين  أن  تبين  كما  بكالوريوس(،  دبلوم،  أقل،  فما  عامة  ال)ثانوية  مكافحة  مخدرات ة 

الذين   العاملين  من  أعلى  لديهم  النفسية  الصالبة  مستوى  بكالوريوس  تعليمهم  مستوى  الذين 
لوم(، وهذه الفروق ذات داللة إحصائية، في  المستوى التعليمي لديهم )ثانوية عامة فما أقل، دب

 حين تبين عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين المجموعات األخرى. 
الباحث  لألمستوى  ارتفاع    ويرى  النفسية  الماجستير  فراد  الصالبة  درجة  على  الحاصلين 

األ اكتشفراد  ويليهم  في  يساهم  العلم  ألن  البكالوريوس،  درجة  على  اإلمكانيات  الحاصلين  اف 
الفرد  وتجعل  اإلنجاز  ومواصلة  االبداع  نحو  يتقدم  الفرد  فتجعل  تنميتها  علي  ويساعد  الفردية 

ب االنطواء علي الذات والتقوقع فثؤثر في شخصية الفرد تكسبها تقدير  جنتلعالم ويمنفتح علي ا
 العينة.لدى أفراد الذات والثقة بالنفس والتي بدورها تعزز الصالبة النفسية  

لدى  للفروقات البعدية اليجاد الفروق في درجات الصالبة النفسية  LSDنتائج اختبار  :(5.18)رقم جدول 
 ى للمستوى التعليميتعز  درات في قطاع غزةمكافحة المخالعاملين بشرطة 

المتوسط  العدد  المستوى التعليمي المقياس 
 الحسابي 

اإلنحراف  
 المعياري 

 الفروقات البعدية 
1 2 3 4 

الصالبة
 النفسية

 0.001** 0.003** 0.266// 1 6.8 47.8 35ثانويةعامةفماأقل
 0.001** 0.047* 1 - 6.5 49.5 47 دبلوم
 0.004** 1 - - 6.9 52.2 52 ريوسبكالو

 1 - - - 6.5 59.6 8 ماجستيرفأكثر
ً\\0.05*دالةإحصائياًعند0.01**دالةإحصائياًعند غيردالةإحصائيا

في  (  α  0.05 >ذات داللة إحصائية عند )جوهرية  توجد فروق  : ال  3.4الفرضية   -
 تعزى   ين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزةلدى العامل  درجات الصالبة النفسية

 للحالة االجتماعية. 

اختبار   استخدام  تم  الفرضية  هذه  األحاديوالختبار صحة  التباين   one way)   تحليل 
anova)   الصالبة النفسية لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات   لدراسة الفروقات في درجات
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، والنتائج المتعلقة بهذه الفرضية زب، متزوج، مطلق(جتماعية )أعللحالة االفي قطاع غزة تعزى  
 موضحة من خالل الجدول التالي: 

لدى  الفروق في درجات الصالبة النفسيةلكشف  اختبار تحليل التباين األحادينتائج  :(5.19)رقم جدول 
 ى للحالة االجتماعية تعز  العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة

مجموع   ن مصدر التباي المقياس 
 المربعات

درجات  
 الحرية

متوسط 
مستوى  F المربعات

 الداللة
الصالبة
 النفسية

 0.236// 1.46 78.2 2 156.4 بينالمجموعات

   53.6 146 7823.1 داخلالمجموعات

    148 7979.5 المجموع

ًغيردالة\\0.05*دالةإحصائياًعند0.01**دالةإحصائياًعند إحصائيا

داللة إحصائية  فروق   تبين عدم وجود  ذات  الصالبة  α> 0.05)   جوهرية  درجات  ( في 
للحالة االجتماعية )أعزب،  تعزى    لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزةالنفسية  

نفسية  متزوج، مطلق(، مما يعني أن اختالف الحالة االجتماعية ال تؤثر على مستوى الصالبة ال
 .مكافحة المخدرات في قطاع غزة  لعاملين بشرطة ملدى ا

الباحث  توصل    ويرى  التي  النتيجة  خالل  في إليها  من  تؤثر  ال  االجتماعية  الحالة  ان 
يرجع  مكأفراد  نفسية   وذلك  المخدرات  الذيبن  إلى  افحة  االعمال  لطبيعة  وحبهم  للعمل  االنتماء 

   يقومون بها وحبهم الواضح لوطنهم ودينهم. 

في  (  α  0.05 >ذات داللة إحصائية عند )جوهرية  توجد فروق  : ال  3.5الفرضية   -
 تعزى   لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزةدرجات الصالبة النفسية  

 لعمر.ل
اختبار   استخدام  تم  الفرضية  هذه  األحاديوالختبار صحة  التباين   one way)   تحليل 

anova)  لنفسية لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات الصالبة ا  ت لدراسة الفروقات في درجا
تعزى   غزة  قطاع  )في  المتعلقة  سنة(  50-40سنة،    40-30سنة،    30-20للعمر  والنتائج   ،
 ة من خالل الجدول التالي:بهذه الفرضية موضح

لدى سية الفروق في درجات الصالبة النف لكشف  اختبار تحليل التباين األحادينتائج  :(5.20)رقم جدول 
 ى للعمر تعز  املين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزةالع

مجموع   مصدر التباين  المقياس 
 المربعات

درجات  
 الحرية

متوسط 
مستوى  F المربعات

 الداللة

تجاهنحواال
 المخاطرة

 0.004** 5.67 293.9 2 587.8 بينالمجموعات
   51.8 141 7303.9 داخلالمجموعات

    143 7891.8 المجموع
ً\\0.05*دالةإحصائياًعند0.01دالةإحصائياًعند** غيردالةإحصائيا
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في درجات الصالبة النفسية    (α< 0.05)  جوهرية ذات داللة إحصائية   فروق   تبين وجود 
العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة تعزى     40-30سنة،    30-20للعمر )لدى 

بالنسبة للعمر تم إيجاد اختبارسنة(، وإل   50-40سنة،   ،  للفروقات البعدية  LSD يجاد الفروق 
توى الصالبة  سنة مس   50  -40فقد تبين أن العاملين بشرطة مكافحة المخدرات الذين أعمارهم  

أعمارهم   الذين  العاملين  من  أعلى  لديهم  داللة   30-20النفسية  ذات  الفروق  وهذه  سنة، 
تبين حين  في  ف  إحصائية،  وجود  المجموعات عدم  بين  إحصائية  داللة  ذات  جوهرية  روق 

 األخرى. 

الباحث  توصل    ويرى  التي  النتيجة  خالل  النفسية  إليها  من  الصالبة  عينة  لدى  ارتفاع 
ر تزداد الصالبة مسنة( يدل على انه كلما كبر االنسان بالع  50-40التي أعمارهم من )الدراسة  

والخبرات   المهام  كثرة  اكتسبهالنفسية من  الديني  التي  الوازع  يرتفع  انه  كما  العمل  طبيعة  من  ا 
 والتفقه بالدين اإلسالمي وهذا مدعم للصالبة النفسية.  

لدى  وقات البعدية اليجاد الفروق في درجات الصالبة النفسية للفر  LSDنتائج اختبار  :(5.21)رقم جدول 
 ى للعمر تعز  العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة

المتوسط  العدد  مرالع المقياس 
 الحسابي 

اإلنحراف  
 المعياري 

 الفروقات البعدية 
1 2 3 

الصالبة
 النفسية

 *0.019**0.002 1 6.3 47.3 42 سنة 30-20
 //0.443 1 - 7.3 51.5 92 سنة 40-30
 1 - - 10.0 53.3 10 سنة 50-40

ً\\0.05ياًعند*دالةإحصائ0.01**دالةإحصائياًعند غيردالةإحصائيا

 ثالثاً: النتائج بالنسبة للمقياس الثالث "التفكير اإليجابي":
في  (  α  0.05 >ة إحصائية عند )ذات داللجوهرية  ال توجد فروق  الفرضية الرابعة/   -

اإليجابي التفكير  المخدرات    درجات  مكافحة  بشرطة  غزةبللعاملين   تعزى   قطاع 
الت الحالة )للرتب  اليةللمتغيرات  التعليمي،  المستوى  المحافظة،  العسكرية،  ة 

 االجتماعية، العمر(.
  في (  α  0.05 >ذات داللة إحصائية عند )جوهرية  توجد فروق  : ال  4.1الفرضية   -

 تعزى   لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة   درجات التفكير اإليجابي
 للرتبة العسكرية. 

تم  والختبار صحة هذه   اختبار  الفرضية  األحادياستخدام  التباين   one way)   تحليل 
anova)   التفكير اإليجابي لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات   لدراسة الفروقات في درجات
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للرتبة العسكرية )شرطي، عريف، رقيب، رقيب أول، مساعد، مساعد أول، اع غزة تعزى  في قط
مقدم( رائد،  نقيب،  أول،  مالزم  والنتائج  مالزم،  موضحة  ،  الفرضية  بهذه  الجدول في  المتعلقة 

 التالي:
لدى   الفروق في درجات التفكير اإليجابيلكشف  اختبار تحليل التباين األحادينتائج  :(5.22)رقم جدول 

 ى للرتبة العسكرية تعز  العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة
مجموع   مصدر التباين  المقياس 

 المربعات
  درجات
 الحرية

سط متو
مستوى  F المربعات

 الداللة
التفكير
 اإليجابي

 0.066// 1.84 792.9 9 7136.3 بينالمجموعات

   430.3 138 59385.7 داخلالمجموعات

    147 66522.0 المجموع

ً\\0.05*دالةإحصائياًعند0.01**دالةإحصائياًعند غيردالةإحصائيا

ع وجود تبين  إحصائية  ق فرو   دم  داللة  ذات  التفكير  α> 0.05)  جوهرية  درجات  في   )
ي، )شرط  لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة تعزى للرتبة العسكريةاإليجابي  

رقيب، رقيب أول، مساعد، مساعد أول، مالزم، مالزم أول، نقيب، رائد، مقدم(، مما يعني أن  
العسكرية ال الرتبة  يؤثر على  اختالف  العاملين بشرطة    التفكير اإليجابي لدى  مكافحة مستوى 

 . المخدرات في قطاع غزة
الباحث  توصل    ويرى  التي  النتيجة  خالل  الإليها  من  العسكرية  الرتبة  على ان  تؤثر   

اإليجابي   المهمة  لدى  التفكير  نوع  هي  التفكير  عملية  بسير  يتحكم  الذي  الن  الدراسة  عينة 
سيتم التعامل معهم ودرجة خطورة الموقف وكل هذا يؤثر علي  شخاص الذي  ومكانها ونوعية األ
 ذا واقع من خبرة الباحث في العمل االمني. هالتفكير اإليجابي و 

في  (  α  0.05 >ذات داللة إحصائية عند )جوهرية  روق  توجد ف: ال  4.2الفرضية   -
 تعزى   اع غزة لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطدرجات التفكير اإليجابي  

 للمحافظة.
اختبار   استخدام  تم  الفرضية  هذه  األحاديوالختبار صحة  التباين   one way)   تحليل 

anova)   دى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات التفكير اإليجابي ل  لدراسة الفروقات في درجات
علقة بهذه  ، والنتائج المتللمحافظة )الشمال، غزة، الوسطى، خانيونس، رفح(في قطاع غزة تعزى  

 لفرضية موضحة من خالل الجدول التالي:ا
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لدى  الفروق في درجات التفكير اإليجابي لكشف  اختبار تحليل التباين األحادينتائج  :(5.23)رقم جدول 
 ى للمحافظة تعز  لين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزةالعام

مجموع   مصدر التباين  المقياس 
 المربعات

درجات  
 الحرية

متوسط 
وى مست F ربعاتالم

 الداللة

التفكير
 اإليجابي

 0.000** 7.42 2871.6 4 11486.3 بينالمجموعات
   386.9 145 56104.5 داخلالمجموعات

    149 67590.8 المجموع
ً\\0.05*دالةإحصائياًعند0.01**دالةإحصائياًعند غيردالةإحصائيا

( في درجات التفكير اإليجابي  α< 0.05)  إحصائيةذات داللة    جوهرية   فروق   تبين وجود 
للمحافظة )الشمال، غزة، الوسطى،  لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة تعزى  

، فقد للفروقات البعدية  LSD رفح(، وإليجاد الفروق بالنسبة للمحافظة تم إيجاد اختبار   خانيونس،
لذين يقطنون في محافظة الشمال مستوى التفكير المخدرات ا  تبين أن العاملين بشرطة مكافحة

اإليجابي لديهم أقل من العاملين الذين يقطنون في باقي المحافظات )غزة، الوسطى، خانيونس،  
ما تبين أن العاملين بشرطة مكافحة المخدرات الذين يقطنون في محافظة غزة مستوى رفح(، ك

قطنون في محافظة خانيونس، وهذه الفروق ذات  لين الذين يلديهم أقل من العامالتفكير اإليجابي  
داللة إحصائية، في حين تبين عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين المجموعات 

 األخرى. 
ا ارتفاع    لباحث ويرى  فيها  تجد  والتي  السابقة  النتائج  خالل  نحو  مستوى  من  االتجاه 

فبتالي تجد   محافظة خانيونس نون في  ة الذين يسكعينة الدراسلدى  المخاطر والصالبة النفسية  
بها  مستوى  ارتفاع   يتمتع  التي  النفسية  العينة مما  أفراد  التفكير اإليجابي مستندا على الصالبة 
تجاه نحو المخاطرة لحماية أبناء شعبنا العظيم من براثن المحتل والخارجين عن  االإلى  دفعتهم  

بال ادي  هذا  وكل  القانون  وفرض  اإليجابي  مستوى  فاع  ارتإلى  طبع  القانون  أفراد التفكير  لدى 
 العينة لكي ينجزو العمل بأسرع الطرق واقل التكاليف.

شمال تجد عندهم انخفاض في اما بخصوص عينة الدراسة الذين يسكنون في محافظة ال
انخفاضمستوى   بالتأكيد  النتيجة  المخاطرة فسيكون  النفسية واالتجاه نحو    مستوى في    اً الصالبة 

 يجابي الن المتغيرات يكمل بعضها االخر.التفكير اإل 
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للفروقات البعدية اليجاد الفروق في درجات االتجاه نجو المخاطرة   LSDنتائج اختبار  :(5.24)رقم جدول 
 ى للمحافظةتعز  دى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزةل

المتوسط  العدد  المحافظة  المقياس 
 الحسابي 

اإلنحراف  
 معياري ال

 وقات البعدية الفر
1 2 3 4 5 

التفكير
 االيجابي

 0.002** 0.000** 0.000** 0.016* 1 17.4 100.2 31 الشمال
 0.385// 0.019* 0.083// 1 - 21.3 113.0 25 غزة

 0.245// 0.481// 1 - - 25.4 123.0 23 الوسطى
 0.059// 1 - - - 22.1 127.3 19 خانيونس
 1 - - - - 16.0 117.2 52 رفح

ً\\0.05*دالةإحصائياًعند0.01**دالةإحصائياًعند غيردالةإحصائيا

في  (  α  0.05 >لة إحصائية عند )ذات دال جوهرية  توجد فروق  : ال  4.3الفرضية   -
 تعزى   لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة درجات التفكير اإليجابي  

 . وى التعليميللمست
اختبار   استخدام  تم  الفرضية  هذه  األحاديوالختبار صحة  التباين   one way)   تحليل 

anova)   ين بشرطة مكافحة المخدرات التفكير اإليجابي لدى العامل  لدراسة الفروقات في درجات
تعزى   غزة  قطاع  ماجستير  في  بكالوريوس،  دبلوم،  أقل،  فما  عامة  )ثانوية  التعليمي  للمستوى 

 ئج المتعلقة بهذه الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي:، والنتاثر(فأك
لدى  اإليجابي الفروق في درجات التفكير لكشف  اختبار تحليل التباين األحادينتائج  :(5.25)رقم جدول 

 ى للمستوى التعليميتعز  العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة
مجموع   مصدر التباين  المقياس 

 عاتالمرب
درجات  

 لحريةا
متوسط 
مستوى  F المربعات

 الداللة

التفكير
 اإليجابي

 0.019* 3.44 1481.1 3 4443.4 بينالمجموعات
   430.3 138 59386.4 داخلالمجموعات

    141 63829.8 المجموع
ًغيردالةإحصائي\\0.05*دالةإحصائياًعند0.01**دالةإحصائياًعند ا

( في درجات التفكير اإليجابي  α< 0.05)  جوهرية ذات داللة إحصائية  فروق   د تبين وجو 
ي )ثانوية عامة فما  للمستوى التعليملدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة تعزى  

إيجاد  تم  التعليمي  للمستوى  بالنسبة  الفروق  وإليجاد  فأكثر(،  بكالوريوس، ماجستير  دبلوم،  أقل، 
، فقد تبين أن العاملين بشرطة مكافحة المخدرات الذين مستواهم  روقات البعديةللف  LSD باراخت

ف ماجستير  العأكثر  التعليمي  من  أعلى  لديهم  اإليجابي  التفكير  مستوى مستوى  الذين    املين 
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تعليمهم )ثانوية عامة فما أقل، دبلوم(، وهذه الفروق ذات داللة إحصائية، في حين تبين عدم  
 ات داللة إحصائية بين المجموعات األخرى. وق جوهرية ذ وجود فر 

الباحث  توصل    ويرى  التي  النتيجة  خالل  الإليها  من  في  مستوى  ان  جدا  مهم  التعليمي 
وتطوير   التفكير  طريقة  عملية  في  صحيحة  علمية  أصول  علي  المفكر  يستند  التفكير،  عملية 

التطو  الننسي  وأيضا  صحيحة  بقرارات  الخروج  وحيث  واالتفكير  العلمي  الصحيح  ر  ستخدام 
 لتكنولوجيا الذي ساهم بشكل كبير جدا في رسم الطريق الصحيحة لعملية التفكير اإليجابي.  

لدى وقات البعدية اليجاد الفروق في درجات التفكير اإليجابي للفر  LSDنتائج اختبار  :(5.26)رقم جدول 
 وى التعليميى للمستتعز  العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة

المتوسط  العدد  المستوى التعليمي المقياس 
 الحسابي 

اإلنحراف  
 المعياري 

 الفروقات البعدية 
1 2 3 4 

التفكير
 االيجابي

 0.005** 0.060// 0.595// 1 21.0 110.8 35 ثانويةعامةفماأقل
 0.011* 0.145// 1 - 22.9 113.3 47 دبلوم

 0.069// 1 - - 19.8 119.4 52 بكالوريوس
 1 - - - 7.0 133.9 8 ماجستيرفأكثر

ً\\0.05*دالةإحصائياًعند0.01**دالةإحصائياًعند غيردالةإحصائيا

في  (  α  0.05 >ذات داللة إحصائية عند )جوهرية  توجد فروق  : ال  4.4الفرضية   -
 تعزى   طاع غزة مخدرات في قلدى العاملين بشرطة مكافحة الدرجات التفكير اإليجابي  

 للحالة االجتماعية. 
اختبار   استخدام  تم  الفرضية  هذه  األحاديوالختبار صحة  التباين   one way)   تحليل 

anova)  التفكير اإليجابي لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات   ات لدراسة الفروقات في درج
لمتعلقة بهذه الفرضية والنتائج ا  ،للحالة االجتماعية )أعزب، متزوج، مطلق(في قطاع غزة تعزى  

 موضحة من خالل الجدول التالي: 
لدى  جابي الفروق في درجات التفكير اإليلكشف  اختبار تحليل التباين األحادينتائج  :(5.27)رقم جدول 

 ى للحالة االجتماعية تعز  العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة
مجموع   مصدر التباين  المقياس 

 المربعات
درجات  

 يةالحر
متوسط 
مستوى  F المربعات

 الداللة

التفكير
 اإليجابي

 0.078// 2.60 1154.7 2 2309.3 بينالمجموعات
   444.6 146 64912.4 داخلالمجموعات

    148 67221.7 لمجموعا
ً\\0.05*دالةإحصائياًعند0.01**دالةإحصائياًعند غيردالةإحصائيا
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( في درجات التفكير اإليجابي  α< 0.05)  جوهرية ذات داللة إحصائية  فروق   تبين وجود 
)أعزب، متزوج،   للحالة االجتماعيةلدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة تعزى  

مطلق(، وإليجاد الفروق بالنسبة للحالة االجتماعية مما يعني أن اختالف الحالة االجتماعية ال  
 .مكافحة المخدرات في قطاع غزةفكير اإليجابي لدى العاملين بشرطة ى مستوى التيؤثر عل 

الباحث  توصل    ويرى  التي  النتيجة  خالل  تؤثر  إليها  من  ال  االجتماعية  الحالة  علي  ان 
مكافحة المخدرات لعملهم واعطائه األولوية لحماية  أفراد  حب  إلى  التفكير اإليجابي وذلك يرجع  

 ين عن القانون علي حياتهم االجتماعية. ن من الخارجالمجتمع وحماية الوط

في  (  α  0.05 >ذات داللة إحصائية عند )جوهرية  توجد فروق  : ال  4.5الفرضية   -
 تعزى   عاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة لدى الدرجات التفكير اإليجابي  

 للعمر.
اختبار   استخدام  تم  الفرضية  هذه  التباين  والختبار صحة   one way)   األحاديتحليل 

anova)   التفكير اإليجابي لدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرات   لدراسة الفروقات في درجات
تعزى   غزة  قطاع  )في  المتعلقة  سنة(  50-40  سنة،  40-30سنة،    30-20للعمر  والنتائج   ،

 بهذه الفرضية موضحة من خالل الجدول التالي:
لدى  الفروق في درجات التفكير اإليجابي لكشف  اديلتباين األحاختبار تحليل انتائج  :(5.28)رقم جدول 

 ى للعمر تعز  العاملين بشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة
مجموع   مصدر التباين  المقياس 

 المربعات
درجات  
 الحرية

متوسط 
مستوى  F المربعات

 الداللة

التفكير
 اإليجابي

 0.003** 5.97 1764.1 2 3528.3 بينالمجموعات
   295.6 141 41678.7 تخلالمجموعادا

    143 45207.0 المجموع
ً\\0.05*دالةإحصائياًعند0.01**دالةإحصائياًعند غيردالةإحصائيا

( في درجات التفكير اإليجابي  α< 0.05)  جوهرية ذات داللة إحصائية  فروق   تبين وجود 
  40-30سنة،    30-20للعمر )زة تعزى  ت في قطاع غلدى العاملين بشرطة مكافحة المخدرا

بالنسبة للعمر تم إيجاد اختبار  50-40سنة،   ،  للفروقات البعدية  LSD سنة(، وإليجاد الفروق 
تبين أن العاملي  التفكير    40  -30ن بشرطة مكافحة المخدرات الذين أعمارهم  فقد  سنة مستوى 

ي حين تبين عدم وجود فروق  سنة، ف  30-20اإليجابي لديهم أعلى من العاملين الذين أعمارهم  
 جوهرية ذات داللة إحصائية بين المجموعات األخرى. 
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الباحث  التي توصل    ويرى  النتيجة  لدى ر اإليجابي  التفكيمستوى  ارتفاع  إليها  من خالل 
بين ) الذين أعمارهم ما  الدراسة  الفكري    40-30عينة  الشباب والنضوج  سنة( وهو سن ريعان 

لمتطلبا ومالواعي  الحياة  االستقرار  ت  عندهم   وتجد  المثابر  العمل  ايقونة  وهم  العمل  تطلبات 
 . التفكير اإليجابي مرتفعمستوى النفسي واالستقرار االسري وكل هذا جعل 

لدى للفروقات البعدية اليجاد الفروق في درجات التفكير اإليجابي  LSDنتائج اختبار  :(5.29) رقمجدول 
 ى للعمر تعز  قطاع غزةلمخدرات في العاملين بشرطة مكافحة ا

المتوسط  العدد  العمر المقياس 
 الحسابي 

اإلنحراف  
 المعياري 

 الفروقات البعدية 
1 2 3 

التفكير
 اإليجابي

//0.072 0.009** 1 19.9 107.4 42 سنة 30-20

//10.668 - 21.5 117.8 92 سنة 40-30

 1 - - 20.7 120.8 10 سنة 50-40
ً\\0.05*دالةإحصائياًعند0.01دإحصائياًعن**دالة غيردالةإحصائيا

 توصيات الدراسة  5.4
عمال الذين يقومون بها وبناء على النتائج  ومن خالل الدراسة العميقة لعينة الدراسة واال

بشكل  لعم الشرطي  الباحث فإنني أتقدم ببعض التوصيات التي من شأنها ان ترتقي باإليها  التي  
 عام والعمل في شرطة مكافحة المخدرات بشكل خاص والتي تتلخص فيما يلي: 

ليها والحد بقدر عمل دورات نفسية وعلمية ودينية لزيادة الصالبة النفسية والمحافظة ع .1
األرواح   علىوالتي بدورها تقوي العزيمة وتحافظ  الغير محسوبة  اإلمكان من المخاطرة  

 الممتلكات. وعلى
لمية وعملية في التفكير وطريقة التفكير عن طريق التمارين الفكرية وال  عمل دورات ع .2

والخروج   ننسي التطور التكنولوجي الذي ساهم بشكل كبير في عملية التفكير اإليجابي
 بأفضل النتائج وأقل اإلمكانيات وأقل الخسائر المادية والخسائر في األرواح. 

الصالبة  مستوى  بهم قدر اإلمكان للحفاظ على    ا واالهتمامالعينة ماديا ومعنويأفراد  دعم   .3
 النفسية لديهم وطبيعة عملهم الخطير.

من المخاطرة بالفرد   نيقلالترسيخ مفهوم ان الصالبة النفسية المرتفعة والتفكير اإليجابي  .4
 ويعطينا بأفضل النتائج وبأقل اإلمكانيات.

 امة الصالبة النفسية لهم.لمخدرات الد مكافحة افراد ألالمحافظة على الحالة المعنوية  .5
 العمل من الناحية النفسية والمعنوية إليجاد فرد ذوي كفائة عالية. تطوير منظومة  .6
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األجهزة   .7 تطوير  في  الجاد  المناسب األمن السعي  المكان  في  المناسب  الرجل  ووضع  ية 
يهدف   هذا  وكل  الخسائر  بأقل  األهداف  نحو  إلى  لتحقيق  االتجاه  من  )التقليل 

 لمخاطرة(.ا


 ات المقترحة الدراس
 . دراسة االتجاه نحو المخاطرة لشرطة المباحث في قطاع غزة  -
 .دراسة الصالبة النفسية لشرطة المباحث في قطاع غزة  -
 في قطاع غزة.  النسائيةلشرطة النفسية الصالبة ة دراس  -
 .تصميم برنامج ارشادي للحد من االتجاه نحو المخاطرة لعناصر الشرطة  -
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 قائمة المالحق 
 (: قائمة بأسماء المحكمين. 1الملحق رقم )

 م السادة المحكمين  الجامعـة

  -1 مد الحلو مح أ. د. غزة   –الجامعة االسالمية 

  -2 أ. د. عبد الفتاح الهمص  غزة   –الجامعة االسالمية 

  -3 توفيق شبير د.  غزة   –الجامعة االسالمية 

  -4 ضري باسل الخد.  غزة   –سالمية الجامعة اال

  -5 األغا  فد. عاط غزة   –الجامعة االسالمية 

  -6 عايش سمور  د. غزة   –الجامعة االسالمية 

  -7 راوي جميل الطهد.  غزة   –الجامعة االسالمية 
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 .المقاييس بالصورة األولية(: 2الملحق رقم )
 غــزة –الجـــامعة اإلســـالمية  

 والبحث العلمي عمادة الدراسات العلــيا
 قسـم علم النفــس –ـربية  كليـة التـ

 
 رسالة إلى المحكمين 

 .األستاذ الدكتور الفاضل.................................... المحترم
  :ليكم ورحمة هللا وبركاتهالسالم ع

االتجاه نحو المخاطرة وعالقته  بالصالبة النفسية   "بعنوان دراسة الباحث بإجراء يقوم
مكوالت شرطة  لدى  االيجابي  المخدرات"فكير  الماجستير على  للحصول وذلك  افحة  في   درجة 

الدراسة أهداف  ولتحقيق  المجتمعية.  النفسية  نحو    مقياس بإعداد  الباحث  قام ،الصحة  االتجاه 
العاملين في     إلى حيث ستوجه ،المخاطرة ومقياس التفكير االيجابي ومقياس الصالبة النفسية  

مكافحة و   شرطة  غزة،  محافظات  في  إسماعيل  المخدرات  ختام  الدكتورة/  بإشراف  الدراسة  هذه 
 .السحار، رئيس قسم علم النفس بالجامعة اإلسالمية

المخا نحو  االتجاه  الباحث  التالي:  ويعرف  بالتعريف  إجرائيا  الى طرة  الفرد  ميل  هو 
يز مكانته او شخصيته  في سبيل تحقيق هدف معين بالسلب او االيجاب لتعز   المغامرة والمقامرة

النفأ ماديا  و  وربما  أع  اجتماعيا  علأو  أل  ىجبر  السلوك  هذا  الاختيار  بديلة يوجد    نه    طريقة 
وهو الدرجة التي سوف يحصل عليها المفحوص   له،لتحقيق الهدف المنشود او للفت االنظار  

 مقياس االتجاه نحو المخاطرة .  علي
ب إجرائيا  النفسية  الصالبة  الباحث  التالي:ويعرف  ا  التعريف  من  لسمات مجموعة 

في  والعوائق  الصعاب  تحدي  علي  قادرا  تجعله  االخر  عن  فرد  بها  ويتميز  للفرد  الشخصية 
اسوأ في  النتائج  بأفضل  ويخرج  عليها    الظروف  االزمات  يحصل  التي  الكلية  الدرجة  وهو 
 المفحوص علي مقياس الصالبة النفسية . 

إج االيجابي  التفكير  الباحث  التالي:ويعرف  بالتعريف  في   نواة   رائيا  المعرفي  االقتدار 
التعامل الفاعل مع قضايا الحياة ومشكالتها والتغلب عليها وهو الدرجة الكلية التي يحصل عليها  

 لي مقياس التفكير االيجابي.المفحوص ع
 إذا كانت  فيما المقاييس فقرات  بشأن ومقترحاتكم السديد  بإبداء رأيكم  التكرم أرجو لذا

 وأية اقتراحات  اللغوي، وبنائها لها، المحدد  للمجال فقرة كل ءانتما ومدى صالحة غير أو لحةصا
 الفقرات  اإلجابة على بدائل نبأ علًما الحالية الدراسة هدف لتحقيق مناسبة ترونها تعديالت  أو

 :هي
 التصحيح  غير مناسبة  مناسبة 

  مع خالص الشكر والتقدير
 .ركاتهوالسالم عليكم ورحمة هللا وب 

 السحارالباحث / أسامة محمد 
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 مقياس االتجاه نحو المخاطرة: (3الملحق رقم )
 التصحيح  غير مناسبة مناسبة البند  م
    اعتقد ان العمل في المكافحة عمل شاق  1
    اري ان العمل الشرطي واجب وطني  2
    أؤمن بأن العمل نوع من أنواع الجهاد  3
كفاءتي ألتحق بالتدريبات الخطيرة لرفع   4

 المهنية 
   

الوازع الديني يزيد من قدرتي على   اري ان  5
 التضحية اثناء العمل 

   

أعتقد ان المخاطرة سمة يجب ان يتسم بها    6
 أفراد المكافحة 

   

    قد ان العمل في المكافحة عمل خطيرأعت  7
    أري ان العمل الشرطي واجب ديني  8
أرغب في العمل في المكافحة مهما كلن   9

 يرا خط
   

    مات مهما كانت خطيرة أشارك في جميع المه  10
العمل في المهمات الخطيرة تزيد من عزيمتي   11

 في القاء القبض على المجرمين
   

خسائر باألرواح أشعر بالخوف عند وقوع   12
 اثناء تنفيذ المهمات 

   

التزم بالتعليمات الصادرة من القيادة حتي ولو    13
 ذلك يعرضني للخطر 

   

شهاد بالخوف علي مستقبلي عند است اشعر  14
 أحد زمالئي أثناء اعمل

   

    أسعي ألن أكون قائدا في قسم المكافحة  15
أفصل العمل بالمهمات الميدانية أكثر من   16

 داري العمل اإل
   

    أفضل الذهاب الي العمل بالزي المدني  17
استهداف العدو المتكررة لمراكز الشرطة زاد    18

 من حبي لعملي
   

لقبض عليهم أشارك في مالحقة المجرمين وا  19
 وتقديمهم للعدالة 
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 التصحيح  غير مناسبة مناسبة البند  م
    أشارك في أي مهمة لقسم المكافحة دون تردد   20
    ألتحق بالمهام ولو كانت في اجازتي الرسمية  21
الحروب والحصار ال يعيق عملي في    22

 المكافحة 
   

أهاجم اوكار المجرمين والخارجين عن    23
 القانون دون تردد 

   

ثناء د زمالئي عند تعرضهم للخطر اأساع  24
 المهمات 

   

أخرج من الموقع بسرعة عند تلقي امر    25
 باإلخالء  

   

افضل التوعية األمنية قبل الشروع في    26
 مواجهة المجرمين

   

العمل في المكافحة ينعكس سلوكي مع   27
 اسرتي

   

اعمل بمقولة احرص علي الموت توهب لك    28
 الحياة

   

    ي المكافحة استمتع بالعمل ف  29
اقل وعمل اكثر امنا من عملي  اقبل براتب   30

 بالمكافحة
   

    انافس زمالئي في تنفيذ المهمات الخطرة  31
ي  حاولت االنتقال من عملي بالمكافحة ال   32

 جهاز اخر
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 مقياس الصالبة النفسية : (4ملحق رقم )ال

 التصحيح غير مناسبة  مناسبة  البند م
   اتخذقراراتيبنفسي  1
اريكثرةالمشاكلتزيدمناصر  2

علىحلها
   

حلالمشكالتتقويمنعزيمتي  3
عليمواصلةعلمي

   
اقتحمالمشكالتلحلهاوالانتظر  4

مساعدة
   

   المشرقمنالحياةاريالجانب  5
الحياةعبارةعنجدواجتهادوليس  6

مجردحظ
   

   اثقبقدراتيفياتخاذالقرار  7
   يلةبكلصورهاالحياةجم  8
تقبليوالاتركمجاالاخططلمس  9

للحظوالصدفة
   

احققاهدافيفيالعملمهماكانت  10
التحديات

   
عندمااواجهمشكلةاعملعليحلها  11

تقللمشكلةاخريوان
   

التخطيطالجيديوصلنيالينتائج  12
إيجابية

   
معظمأوقاتحياتيتضيعفياألمور  13

الثانوية
   

يفانانتمعالمثلالوقتمثلالس  14
لمتقطعهقطعك

   
اختيارالوقتالمناسبأساسيفي  15

نجاحالمهماتممايعكسراحةنفسية
عندالتنفيذ

   

نالمهمةاشعرعنداالنتهاءم  16
باالرتياحمهماكانتالنتائج

   
اشعرباأللمعندفقدانزميلفياثناء  17

العمل
   

التمسكبهفياليوجدهدفيمكن  18
هذهالحياة

   
واالكتشافجزءمنعحباالستطال  19

شخصيتي
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 التصحيح غير مناسبة  مناسبة  البند م
   أخافمنمجهول  20
   اتحملضغوطالعملرغمقلةالراتب  21
اةتكمنفيقدرةاعتقدانمتعةالحي  22

الفردعليمواجهةالتحديات
   

احبوطنيواهتمبجميعالقضايا  23
المتعلقةبه

   
يعتمدعليالمثابرةالنجاحفيالحياة  24

والصدفةالالحظ
   

اعتقدسوءالحظمرتبطبسوء  25
التخطيطواإلدارة

   
والئيللدينوالوطنأولويةفي  26

حياتي
   

   جهةالمشكالتاشعربالخوفمنموا  27
اشعربالخوفوالتهديدلمايطرأمن  28

مفاجئاتفيعملي
   

مشاكليفيالعملاإلداريتنعكس  29
لعملالمهنيعليفيا

   
   ديرأـقبلهاكماهيقراراتالم  30
أغيرقيميومبادئياذااقتضتمصلة  31

العمل
   

الممنوحةليمنمديريتالصالحيا  32
تعطينيدافعيةللعمل

   
   اعتقدانوجوديفيالمكافحةمهم  33
اشعربالمسؤوليةاالجتماعيةاتجاه  34

االخرين
   

قرارمناريانالنجاحفيالحياة  35
الشخصنفسه

   
   تقدانالحياةفرصةوليستكفاحاع  36
   اشعربالخوفمنتغيراتالحياة  37
   الحياةالهادئةحياةمملةوروتينية  38
مبكلمايجريحوليفيلدياهتما  39

المكافحة
   

لديالقدرةفيالتحكمبجميعأمور  40
حياتي
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 جابي اإليمقياس التفكير : (5ملحق رقم )ال

 التصحيح سبة غير منا مناسبة  البند م
اذافشلتفيامرماسأنجحفيالمرة  1

المقبلة
   

   مصائباليومفوائدالمستقبل  2
   اتقبلالنقدمنالجميع  3
   اشعربالمتعةعنداتخاذالقرار  4
   النظرةاليالمستقبلإيجابية  5
   اقبلبالحاضرواتطلعللمستقبل  6
داألعباءارتقيالتفكيركلمازا  7

فضللأل
   

   الاندمعليالماضي  8
   أتطلعاليالمستقبلبإيجابية  9
   اخذاألمورببساطة  10
   هاكلمة)الاعرف(كثيرامااردد  11
   المعلوماتالتأتيمنالعدم  12
   اعملبمقولةاناافكراذااناموجود  13
   اثقبزمالءالعمل  14
   المستقبلبأنيكونافضلامليفي  15
   االزمةالماليةتوثرعليالتفكير  16
   عالقاتيمعالجميعتنالتقديرا  17
   انامتسامح  18
اجعلافكاريمنسجمةمعطبيعة  19

عملي
   

   اسرحبأفكاريفيالخيال  20
   اتذمرمنالحياةكلماواجهتنيمشكلة  21
   الحياةبنظريجميلة  22
الحياتيةتجعلللحياةلونالمشاكل  23

خرأ
   

تحفزنيالمشكالتبالتفكيرإليجاد  24
الحلول
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 التصحيح سبة غير منا مناسبة  البند م
طبيعةعملكالخطيرةتجعلكتفكر  25

الفمرةقبلالبدءبالمهمة
   

   يولدالنجاحالفشل  26
   العقباتهيمنتجعلمنامفكرين  27
   بيدياناجعلحياتيسعيدة  28
   لمشاكلاليومطريقاليالمستقب  29
عليتحديايمانيباهلليقويني  30

العقبات
   

   عنداافكراجدحالوةالتفكير  31
   تعجبنيمقولةالحاجةاماالختراع  32
فياشعربالرضيالناألمورتسير  33

صالحي
   

   مهنتيتلقياحترامالناس  34
اشعربالرضيعنقياميبواجبي  35

الوطني
   

   استوعبكلمنحولي  36
   بلذاتيكماهياتق  37
   تيسعيدةاريحيا  38
   منالسهلتقبلأراءالمخالفينلرأي  39
اشعرانمهنةالمكافحةتلبي  40

طموحاتيورغبتيبالحياة
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 (: المقاييس بالصورة النهائية 6رقم )الملحق 
 

ــزةـــــغـ–ــالميةـــالجـــامعةاإلســ

علياشؤونالبحثالعلميوالدراساتال

ـــــمعلمالنفـــسقس–كليـــةالتــربية



 ،،،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

والتفكير   النفسية  والصالبة  المخاطرة  نحو  االتجاه  استبانة  أعدها  إليكم  والتي  االيجابي 
التفكير  ومستوى  النفسية  الصالبة  ومستوى  المخاطرة  نحو  االتجاه  قياس  أجل  من  الباحث 

لد  المخااليجابي  مكافحة  بشرطة  العاملين  غزةى  في  ماجستير    ،درات  دراسة  إطار  في  وذلك 
رطة مكافحة بعنوان )االتجاه نحو المخاطرة وعالقته بالصالبة النفسية والتفكير االيجابي لدى ش

 المخدرات(. 

 البيانات األولية: 

 الرتبة العسكرية: ............................. 

 رفح ونس خاني الوسطي  غزة   الشمال     المحافظة          :

 ماجستير فأكثر  بكالوريوس    دبلوم   المستوى التعليمي:    ثانوية عامة فما أقل  

 غير ذلك مطلق   متزوج   زب أع   الحالة االجتماعية :   

 فأكثر  50   50-40   40-30     30-20   العمر              : 

 الباحث                                                                          

 أسامة محمد السحار
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 عليمات اإلجابة على االستبيانات:ت

تي ترى /ن أن الموقف ينطبق على الحالة التي  ضع/ي عالمة )     ( في الخانة ال
التي تجمع مقاييس  ترى /ن انها تمثلك في حياتك العملية على ضوء ورقة األسئلة المعطاة لك و 

 الدراسة .

خاطئةلي أو  صحيحة  إجابات  هناك  الحياة  ،س  في  أسلوبه  منا  هو    ،فلكل  المهم  انما 
 موقف المفترض .التعبير الصادق عن أسلوبك المتبع لو كنت في ال

مالحظة : اإلجابات الواردة في هذا المقياس لن تستخدم إال في أغراض البحث العلمي 
 معنا.   شاكرين حسن تعاونكم ،بسرية تامة  وسيتم التعامل معها
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 استبانة االتجاه نحو المخاطرة: (7ملحق رقم )ال

الرقم



البند
موافق  
بدرجة  
كبيرة 

 جدا 

موافق  
بدرجة  

 كبيرة

موافق  
رجة  بد

 متوسطة 

موافق  
بدرجة  

 قليلة 

موافق  
بدرجة  
قليلة  

 جدا 
اعتقدانالعملفيالمكافحةعملشاق 33

فيالمكافحةيحتاجاليجهادأعتقدأنالعمل 34

ألتحقبالتدريباتالخطيرةلرفعكفاءتيالمهنية 35

التضحيةعلىاريانالوازعالدينييزيدمنقدرتي 36
العملأثناء



أعتقدأنالمخاطرةسمةيجبأنيتسمبهاأفراد 37
المكافحة



أحبعمليفيالمكافحةرغمخطورته 38

طيرافيالعملفيالمكافحةمهماكانخأرغب 39

أشاركفيجميعالمهماتمهماكانتخطيرة 40

العملفيالمهماتالخطيرةتزيدمنعزيمتيفيإلقاء 41
ىالمجرمينالقبضعل



أشعربالخوفعندوقوعخسائرباألرواحأثناءتنفيذ 42
المهمات



لقيادةحتيولوالتزمبالتعليماتالصادرةمنا 43
عرضنيذلكللخطر



اشعربالخوفعليمستقبليعنداستشهادأحدزمالئي 44
أثناءاعمل



فيقسمالمكافحةاأسعيألنأكونقائد 45

أفضلالعملبالمهماتالميدانيةأكثرمنالعمل 46
اإلداري



أفضلالذهاباليالعملبالزيالمدنيحفاظاعلي 47
حياتي



ثناءتواجديبالعملالأخشياستهدافالمراكزأ 48

أشاركفيمالحقةالمجرمينوالقبضعليهموتقديمهم 49
للعدالة



افحةدونترددأشاركفيأيمهمةلقسمالمك 50

الحروبوالحصاراليعيقعمليفيالمكافحة 51

دونأهاجماوكارالمجرمينوالخارجينعنالقانون 52
تردد



تعرضهمللخطراثناءالمهماتأساعدزمالئيعند 53

أخرجمنالموقعبسرعةعندتلقيامرباإلخالء 54
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الرقم



البند
موافق  
بدرجة  
كبيرة 

 جدا 

موافق  
بدرجة  

 كبيرة

موافق  
رجة  بد

 متوسطة 

موافق  
بدرجة  

 قليلة 

موافق  
بدرجة  
قليلة  

 جدا 
جرمينافضلالشروعفيمواجهةمعالم 55

اعملبمقولةاحرصعليالموتتوهبلكالحياة 56

اشعربمتعةالتحديفيعملي 57

وعملاكثرامنامنعمليبالمكافحةاقبلبراتباقل 58

انافسزمالئيفيتنفيذالمهماتالخطرة 59

حاولتاالنتقالمنعمليبالمكافحةاليجهازاخر 60
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 الصالبة النفسية  استبانة: (8م )ملحق رقال
 
 الرقم

 

 البند
تنطبق 

 دائما 
تنطبق 
 أحيانا 

ال تنطبق 
 أبدا 

اتخذقراراتيبنفسي 1

حلهاكثرةالمشاكلتزيدمناصراريعلى 2

حلالمشكالتتقويمنعزيمتيعليمواصلةعلمي 3

اقتحمالمشكالتلحلهاوالانتظرمساعدة 4

مشرقمنالحياةاريالجانبال 5

الحياةعبارةعنجدواجتهادوليسمجردحظ 6

اثقبقدراتيفياتخاذالقرار 7

يوالاتركمجاالللحظوالصدفةاخططلمستقبل 8

احققاهدافيفيالعملمهماكانتالتحديات 9

عندمااواجهمشكلةاعملعليحلهاوانتقللمشكلة 10
اخري



جيديوصلنيالينتائجإيجابيةالتخطيطال 11

معظمأوقاتحياتيتضيعفياألمورالثانوية 12

نلمتقطعهقطعكانتمعالمثلالوقتمثلالسيفا 13

تالمناسبأساسيفينجاحالمهماتممااختيارالوق 14
يعكسراحةنفسيةعندالتنفيذ



نتعنداالنتهاءمنالمهمةاشعرباالرتياحمهماكا 15
النتائج



اشعرباأللمعندفقدانزميلفياثناءالعمل 16

اليوجدهدفيمكنالتمسكبهفيهذهالحياة 17

يتيواالكتشافجزءمنشخصعباالستطالح 18

أخافمنمجهول 19

اتحملضغوطالعملرغمقلةالراتب 20

ةاعتقدانمتعةالحياةتكمنفيقدرةالفردعليمواجه 21
التحديات



احبوطنيواهتمبجميعالقضاياالمتعلقةبه 22

دفةالنجاحفيالحياةيعتمدعليالمثابرةالالحظوالص 23

وءالتخطيطواإلدارةاعتقدسوءالحظمرتبطبس 24

والئيللدينوالوطنأولويةفيحياتي 25

اشعربالخوفمنمواجهةالمشكالت 26

التهديدلمايطرأمنمفاجئاتفيعملياشعربالخوفو 27

مشاكليفيالعملاإلداريتنعكسعليفيالعملالمهني 28
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 الرقم

 

 البند
تنطبق 

 دائما 
تنطبق 
 أحيانا 

ال تنطبق 
 أبدا 

أقبلهاكماهيقراراتالمدير 29

ادئياذااقتضتمصلةالعملأغيرقيميومب 30

الممنوحةليمنمديريتعطينيدافعيةتالصالحيا 31
للعمل



مهماعتقدانوجوديفيالمكافحة 32

اشعربالمسؤوليةاالجتماعيةاتجاهاالخرين 33

اريانالنجاحفيالحياةقرارمنالشخصنفسه 34

نالحياةفرصةوليستكفاحاعتقدا 35

عربالخوفمنتغيراتالحياةاش 36

الحياةالهادئةحياةمملةوروتينية 37

لدياهتمامبكلمايجريحوليفيالمكافحة 38

لديالقدرةفيالتحكمبجميعأمورحياتي 39
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 استبانة التفكير االيجابي : (9ملحق رقم )ال
 
 الرقم

 

 البند
تنطبق 

ي  عل
 دائما 

تنطبق 
علي  
 غالبا 

تنطبق 
ي  عل

الي  
 حد ما 

ال 
تنطبق 

 علي 

ال 
تنطبق 
علي  

 ابدا 
اذافشلتفيامرماسأنجحفيالمرةالمقبلة 1

مستقبلمصائباليومفوائدال 2

اتقبلالنقدمنالجميع 3

اشعربالمتعةعنداتخاذالقرار 4

النظرةاليالمستقبلإيجابية 5

لاقبلبالحاضرواتطلعللمستقب 6

كلمازاداألعباءارتقيالتفكيرلألفضل 7

الاندمعليالماضي 8

أتطلعاليالمستقبلبإيجابية 9

آخذاألمورببساطة 10

كلمة)الاعرف(كثيراماارددها 11

المعلوماتالتأتيمنالعدم 12

ةاناافكراذااناموجوداعملبمقول 13

اثقبزمالءالعمل 14

امليفيالمستقبلبأنيكونافضل 15

االزمةالماليةتوثرعليالتفكير 16

لجميعتنالتقديراعالقاتيمعا 17

انامتسامح 18

اجعلافكاريمنسجمةمعطبيعةعملي 19

نيمشكلةاتذمرمنالحياةكلماواجهت 20

لةالحياةبنظريجمي 21

المشاكلالحياتيةتجعلللحياةلونأخر 22

تحفزنيالمشكالتبالتفكيرإليجادالحلول 23

جاحالفشليولدالن 24

العقباتهيمنتجعلمنامفكرين 25

بيدياناجعلحياتيسعيدة 26

مشاكلاليومطريقاليالمستقبل 27

حديالعقباتايمانيباهلليقوينيعليت 28

عندماافكراجدحالوةالتفكير 29
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 الرقم

 

 البند
تنطبق 

ي  عل
 دائما 

تنطبق 
علي  
 غالبا 

تنطبق 
ي  عل

الي  
 حد ما 

ال 
تنطبق 

 علي 

ال 
تنطبق 
علي  

 ابدا 
تعجبنيمقولةالحاجةاماالختراع 30

ورتسيرفيصالحياشعربالرضيالناألم 31

مهنتيتلقياحترامالناس 32

اشعربالرضيعندقياميبواجبيالوطني 33

حولياستوعبكلمن 34

اتقبلذاتيكماهي 35

اريحياتيسعيدة 36

منالسهلتقبلأراءالمخالفينلرأي 37

اشعرانمهنةالمكافحةتلبيطموحاتيورغبتي 38
لحياةبا



 

 


