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 أمساء تركٍ أمحُد       ػهٍ  صكر  جابرأ.و.د. 
 كهُت انرتبُت/  جامؼت انمادضُت

 
 امللخص :

يكوف  حيث الإف لكؿ فرد منا الكثير مف المعتقدات ويمكف أف نستدؿ عمييا مف خبلؿ ما يفعمو ويقولو.     
و في التعامؿ مع ىذه أسموب أساسنما عمى ا  و بمجموعة معينة مف المعتقدات و يمانإ أساستقييـ الفرد عمى 

ي أتسمح لصاحبيا ب ال المنغمقة معرفياً  فكارف األإ؟ . ىؿ يتناوليا بذىف متفتح أو بذىف منغمؽ  المعتقدات
 خصوصاً  عجمة التقدـ االجتماعي والحضاري ، أماـية ساسالمعوقات األ إحدىمساحة مف التفكير المرف وىي 

ئيـ آراوعدـ السماح لمتبلميذ بالتعبير عف  رأيما يتعمؽ بالجانب التربوي ، فالمعمـ الذي يتصؼ باستبداد بال
ف يسيـ  في تطورىـ أال يمكف  كشكؿ وحيد لبلتصاؿ مع تبلمذتو ، وامروالتعالي عمييـ واالعتماد عمى األ 

  :ثؿثمت إشكاليات تتطمب البحث واالستقصاء متساؤالت عدة مبورقييـ . لذلؾ تتحدد مشكمة البحث الحالي 
ئية في إحصاىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة و  ؟ ما درجة  االنغبلؽ المعرفي لدى معممي المرحمة االبتدائية

 ؟ (إناث)ذكور ،  جنسوفقًا لمتغير ال االنغبلؽ المعرفي لدى معممي المرحمة االبتدائية .
( فقرة يتميز بالصدؽ والثبات 63بلنغبلؽ المعرفي يتكوف مف )البحث تـ بناء مقياس ل أىداؼولتحقيؽ     

( مف معممي المرحمة االبتدائية اختيروا 044ولفقراتو القدرة عمى التمييز طبؽ عمى عينة مكونة مف )
في  في المدارس االبتدائية  ناثالمتناسب مف المعمميف مف الذكور واإل  سموببالطريقة العشوائية وباأل

ثـ حممت استجابتيـ باستخداـ االختبار التائي لعينة  (.  0400/   0404ة ولمعاـ الدراسي )القادسي محافظة
                                                                                                                                                                                                                                       -ظيرت النتائج :أ.حيث  ولعينتيف مستقمتيف ةواحد
 . ف معممي المرحمة االبتدائية ليس لدييـ انغبلؽ معرفيأ -0
 .  ناثئية في مستوى االنغبلؽ المعرفي وباتجاه اإل إحصاوجود فروؽ ذات داللة  -0

 .بجممة مف التوصيات والمقترحات  افووفقا لذلؾ خرج الباحث
 :مشكهت انبحج: والا أ

يشيد مجتمعنا في الوقت الحاضر مرحمة تغيير   
سريع في جوانب الحياة المختمفة وىػذا التغيير يتطمب 
أف يكوف الفرد عمى قدر كبير مف المرونة والتفتح 

الفكري والبحث عف التحديث واالستفادة مف الخبرات 
، حتى يستطيع مواكبة حركة  جديدوالتنقيب عف كؿ 

ولكف ىناؾ دراسات محمية  . التغير السريع في العالـ
كدت نتائجيا ألت االنغبلؽ المعرفي )الدوجماتية( و تناو 
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مجتمعنا لدييـ انغبلؽ معرفي  أفرادمف  اً ف بعضأ
 (0440( كدراسة محمد )Dogmatism )دوجماتية

ا . لذ (0445ودراسة جابر ) (0442ودراسة غني )
معرفي حياتي خاص بو ىو  سموبف اتخاذ الفرد ألإف

ة واجتماعية خاضع لظروؼ وأسباب معرفية ونفسي أمر
 اً يبقى ذىنو منفتح ف يكوف فرداً أمعينة ، فيختار إما 

اإلفادة مف خوض  نحو العالـ الخارجي محاوالً 
التجارب ميما كانت غامضة فيما يخصو ، وذلؾ 

 اً حياتي اً أسموبختار ف يأما ا  وراء المعرفة، و  سعياً 
يتسـ بالتفكير المنغمؽ  نحو كؿ ما ىو جديد أو 

مف الثوابت  اً مخالؼ لمعتقداتو الخاصة التي تعد نوع
 (.62: 0440 ميدي ، ) التي ال تتغير أو تتبدؿ

( في نظريتو 0634وقد أوضح ذلؾ روكيش )    
ف االنغبلؽ المعرفي أف ذ بي  إنساؽ المعتقدات أ

لمعقؿ يتسـ  أسموب و( ىDogmatism )الدوجماتية
بالتفكير المنغمؽ وتمتد في الشخصية عمى متصؿ 

حدىما االنغبلؽ في أعمى درجاتو أبيف قطبييف 
 واآلخر االنفتاح . ويتسـ ذو التفكير المنغمؽ معرفياً 
بالتشدد مع أصحاب المعتقدات المناىضة لمعتقداتيـ 

 فكارمف دوف أي محاولة لمتعرؼ عمى تمؾ األ
في  وف، أي أنيـ منغمق منغمؽرىـ ، وتفكي عتقداتوالم

، ومقابؿ ذلؾ يتسموف بالتسامح مع  تفكيرىـ أسموب
 (.46: 0446المتشابية) بف مبارؾ،  أصحاب المعتقدات

رشاد التربوي ف في اإل يمف خبلؿ عمؿ الباحثو    
ف بعض المشكبلت كانت بسبب المعمميف أا وجد

تيـ بأنفسيـ بثق كثيراً  فنجدىـ يغالوف نفسيـ ،أ
وبمقدار الحصيمة المعرفية والفكرية التي يتمتعوف 

 الواقع الفعمي في الغالب، إلىيستند  بيا وىو أمر ال
شيء وأنو  مثؿ ىذا الشخص يعتقد بأنو يفيـ كؿ  و 

بحاجة  ه وتجاربو وليسأفكار بنفسو وخبراتو و  مكتؼ  

ة ف المعمـ يحظى بييبأوبما  غيره مف الناس ، إلى
 اً أنموذجنو سيكوف إدى تبلميذه لذلؾ فواحتراـ ل

سمات شخصيتو في بناء شخصية  يحتذى بو وتؤثر
ال لممعمـ المكانة اليامة  إف.  اً إيجابو أ سمباً تبلمذتو 

تأتي مف كونو إنسانًا يعمؿ في مؤسسة اجتماعية 
بؿ تأتي كذلؾ مف نوع العمؿ الذي يؤديو في  فحسب

عدادىـ  اً منفتحالمعمـ يكوف  يففح  .تربية الناشئة وا 
فإننا ننتظر رؤية آثار ذلؾ لدى تبلميذه في  معرفياً 

والعمؿ المنتج الذي يستطيع  جو التفاؤؿ والمرح
 فإننا ال معرفياً  اً منغمق المعمـ . أما إذا كاف إيجاده

نستغرب أف نراه يحمؿ آثار ىذا االنغبلؽ إلى 
ىذه النوعية مف التفكير  فأأضؼ إليو  . المدرسة
ي مساحة مف التفكير أتسمح لصاحبيا ب ال المنغمؽ

 أماـية ساسالمعوقات األ إحدىالمرف التي ىي 
  . عجمة التقدـ االجتماعي والحضاري

 جابةلما تقدـ تحددت مشكمة البحث في اإل وفقاً و    
                                     -عف التساؤالت اآلتية :

ما درجة االنغبلؽ المعرفي لدى معممي  -0
 ؟ لمرحمة االبتدائيةا

في  ئيةإحصاىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة  -0
االنغبلؽ المعرفي لدى معممي المرحمة 

 ؟(إناث –)ذكور جنساالبتدائية وفؽ متغير ال
 : مُت انبحجأه : حانُاا 

ف مجتمعنا مف المجتمعات ذات المنجزات إ   
الحضارية والفكرية الرائعة ولكف لبقاء المجتمع فترة 

اؿ مختمفة مف القمع والكبت لكؿ شكأطويمة تحت 
المحظورات  ةريادي وفاعؿ ومبدع ومتمكف، وكثر  عقؿ

في مجتمع مف المجتمعات تدؿ عمى قوة اتجاه 
المجتمع نحو االنغبلؽ الفكري والعاطفي، والمجتمع 

قرب إلى أ اً الذي تقؿ فيو المحظورات يكوف مجتمع
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ى الحالة الطبيعية وأقرب إلى ممارسة الحرية وأقرب إل
 (.046:  0666)جواد، االنفتاح

ليذا برز لدى بعض المعمميف إصرار عمى فرض     
و بالقوة أىـ عمى التبلميذ بالتعميـ أفكار ئيـ و آرا

ء دوف راواآل فكارويطالبوف التبلميذ بتقبؿ تمؾ األ
ف المعمـ  أوبما  مناقشة ومف غير دراسة لمبرىاف ،

يقع ية، بؿ يعد مف الدعامات األساسية لمعممية التربو 
، لذلؾ يمكننا إدراؾ عميو العبء الكبير مف مياميا

، تو )الشيريقوة تأثيره في بناء شخصية تبلمذ
0443  :0      . ) 
(  Rokeachبرز ىذه الظاىرة روكيش)أوقد      

عمى متصؿ  ف نسؽ المعتقد يمتد نظرياً أف حيث بي  
الذىف والقطب  حد قطبيو منفتحوأ ثنائي القطب ،

وبيف ىذيف القطبيف  يقع ، الذىف  منغمقوخر اآل
يستطيع  ال مختمؼ الناس فالشخص المنغمؽ معرفياً 

ف إحسب ىذه النظرية فبو . غيره وفيميا  أفكارتقبؿ 
كثر عمومية والتي ينبغي التعصب يعتبر الظاىرة األ 

رجاع  أي نوع مف إلييا حيث يمكف إتوجيو االىتماـ 
عصب المعتقدات ت إلىو التسمط أو التصمب أالتعصب 
.  فالفرد الذي يوصؼ  (003:  0400)اليادي ،

يمانو إ أساسيكوف عمى  نو منغمؽ العقؿ الأب
 أساسنما عمى ا  بمجموعة معينة مف المعتقدات و 

 ،امؿ مع ىذه المعتقدات )بف لمبارؾو في التعأسموب
فكرة ميما بدت جيدة ومتفتحة  فأي( . 66: 0446

ف يحوليا أمتساؤؿ يمكف فؽ وقابمة لمتطور ومثيرة لاأل
فؽ عقيدة قطعية ضيقة األ إلى المنغمؽ معرفياً 

،  (. 40: 0446متشنجة يقينية غير متسامحة )فرـو
 ( التفكير المنغمؽ نسقاً (Rokeachويعد روكيش    

معرفيًا ، ينتظـ حوؿ مجموعة مركزية مف المعتقدات 
شكؿ مف أشكاؿ الصبلبة في  إلىالتي تؤدي  فكارواأل

لمتعصب لوجية نظر معينة  أنموذجأو الفكر، 
 إلىويشير االنغبلؽ أيضًا (. 5:  0446)الحربي، 

نساؽ الكمية لممعتقدات " لؤل مقاومة التغير بالنسبة " 
وىو خاصية لمنسؽ الكمي لممعتقدات تعوؽ صاحبيا 

 (. Ehrick, 1973: 144حداث التغيير )إعف 
وىناؾ بعض الدراسات التي دعمت التوجو     
كدت  أ (0443ري السابؽ ومنيا دراسة )الشيري،النظ

ئية في مستوى إحصاوجود فروؽ ذات داللة 
عمى وفؽ متغير الجنس وباتجاه الذكور  ()الدوجماتية

مف معممي مراحؿ التعميـ العاـ في المدينة المنورة 
( . وبما إّف االنغبلؽ 32-0: 0443)الشيري ،

مـ وفي )الدوجماتية ( يؤثر في شخصية المع المعرفي
كيفية استجابتو لممتغيرات والمشكبلت التي تواجيو، 
لذلؾ تأتي ىذه الدراسة كمحاولة الستقصاء مستوى 

ف مساعدة االنغبلؽ المعرفي عند المعمميف وبما يؤم  
لتبياف التأثير الضار لممعمـ المنغمؽ عمى ذاتو، 
المتعصب لما بداخمو، وأثر ذلؾ في بناء شخصية 

اف أف شخصية المعمـ المنفتحة وكذلؾ تبي التمميذ.
ضرورة تحتميا روح العصر الحالي، وظروؼ  معرفياً 

المجتمع الحالي وتوجياتو بصفة خاصة. وكذلؾ 
مساعدة مخططي الدورات التدريبية الختيار دورات 
ثقافية مناسبة لتخفيض االنغبلؽ المعرفي 

 )الدوجماتية( لدى المعمميف.
 انبحج أهداف : حانخاا 

عف السؤاليف  جابةالبحث الحالي اإل يستيدؼ     
 :  فياآلتي

 .؟ ما درجة االنغبلؽ المعرفي لدى المعمميف
ئية في حصاالكشؼ عف الفروؽ ذات الداللة اإلو    

 جنسوفقًا لمتغير ال  االنغبلؽ المعرفي لدى المعمميف
 (.إناث)ذكور ،  
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 حدود انبحج : رابؼاا 
لذكور حالي عمى المعمميف مف ايقتصر البحث ال   
في المدارس االبتدائية في محافظة القادسية  ناثواإل 

 (.  0400/   0404ولمعاـ الدراسي )
 حتدَد ادلصطهحاث : : خامطاا 

 (Dogmatism) االظغالق اضطعرسي )اضدوجطاتية(
تنظيـ " بأنو : (Rokeach,1960روكيش ) عرفو  

معرفي خاص بمعتقدات وال معتقدات الشخص عف 
والسمطة المطمقة، وعمؿ نماذج الحقائؽ والوقائع 

غير متسامحة في مقابؿ النماذج المتسامحة مع 
و نحوىـ، وىذا النظاـ يبدأ مف التفتح أاآلخريف 

 (.Rokeach, 1960: 195الذىني وينتيي بانغبلقو" )
" انتظاـ بأنو :  (0660وسميماف ) إبراىيـوعرفو    

تي واآلراء ال فكارلمجموعة مركزية مف المعتقدات واأل
 أنموذجو أشكؿ مف أشكاؿ التفكير الجامد  إلىتؤدي 

وسميماف،  إبراىيـلمتعصب لوجية نظر معينة" )
0660 :624.) 

"التنظيـ بأنو  (0444) القحطاني وعرفو      
والمعتقدات الشخصية نتيجة  فكارالمعرفي الكمي لؤل

ي استجابات عقمية وجدانية بنيوية تؤثر ف ألسباب
 .(04: 0444خريف ")القحطاني،اآلوسموؾ الفرد اتجاه 

"ىو نشاط فكري بقولو :  (0446غانـ )وعرفو    
في  تدف  قائـ عمى الرفض والفوضى واالضطراب و 

العمميات الذىنية وتغير في عادات اإلدراؾ الحسي 
ضعؼ الثقة بالنفس  إلىوعادات التفكير يؤدي 

 )غانـ، والعبلقات االجتماعية والتمركز حوؿ الذات"
0446  :00 . ) 

: ) تنظيـ معرفي خاص بأنو ويعرفو الباحثاف نظرياً    
بمعتقدات وال معتقدات الشخص عف الحقائؽ والوقائع 
والسمطة المطمقة والتي تؤكد عمى الجانب الزمني 

و محيطية لممعتقدات مف أوتنتظـ حوؿ قاعدة مركزية 
خبلليا يعمؿ الفرد نماذج غير متسامحة في مقابؿ 

 خريف( .امحة مع اآلالنماذج المتس
بالدرجة الكمية التي  فيتمثؿ ما التعريؼ اإلجرائيأ   

يحصؿ عمييا المستجيب عمى مقياس االنغبلؽ  
 المعرفي المعد في ىذه الدراسة .

 طار نظرٌ ودراضاث ضابمت إ
 (Dogmatism)اضدوجطاتية   االظغالق اضطعرسي

ظير ىذا المفيـو في فرنسا في القرف السابع    
أخذت بو التقاليد الدينية إليضاح مذىبيا مثؿ عشر و 

، وتعني  ، أو بعث الحياة( )خمؽ اهلل األرض
الدوجماتية االعتقاد الجاـز واليقيف المطمؽ مف دوف 

نكار اآل إلىاالستناد  خر البراىيف اليقينية ، وا 
 عمى باطؿ مطمؽ  .     ألنو، ورفضو

 وبأسمفاالنغبلؽ المعرفي )الدوجماتية ( سمة و     
معرفي وطريقة تفكير تتسـ بيا أي فرقة أو مذىب أو 

ؾ الحقيقة المطمقة عمى نحو فمسفة تزعـ امتبل 
ف ما تمتمكو مف معارؼ ال يقبؿ أ، وتقطع بشامؿ

ف تغيرت الظروؼ التاريخية ا  النقاش والتغير ، حتى و 
أو السياقات المكانية واالجتماعية ، وعدـ إخضاع 

تحميمي يراجع ىذه المعتقدات لفحص نقدي أو 
األسس التي تقـو عمييا مف دوف بحث في حدود 

 (.03: 0404)البدري، وقدرات العقؿ المعرفية
والعقؿ الدوجماتي عقؿ منغمؽ عمى نفسو ، ويعد     
ؿ المناقشة ومؤكدة عمى ه ومعتقداتو ثابتة ال تقبأفكار 

ف مفيـو االنغبلؽ المعرفي ا  ، و  نحو نيائي
فيـو واسع في ( مDogmatism )الدوجماتية

المعنى نفسو وىو التفكير  إلىمختمؼ الحاالت يؤدي 
الجامد أو االنغبلؽ الذىني أو الجمود الفكري 
والقطعية ، والتوكيدية ، والمعتقدية ، والغموض ، 
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اتجاه كؿ ما ىو مضاد أو جديد وىو ثنائية فكرية في 
رؤية الواقع محصورة بيف قطبي الصواب والخطأ 

 (. 64:0640)فراج،
 خصائص ذوي االظغالق اضطعرسي :    

االنغبلؽ المعرفي ىو جزء مف الدوجماتية وجزء     
ؽ في التفكير مف األساليب المعرفية ويتسـ باالنغبل 

 االنغبلؽ المعرفي بالخصائص اآلتية :  وذو  فرادويتميز األ
لدى الفرد الذي يتسـ باالنغبلؽ  فكارجمود األ -0

خمي عف ر عمى التالمعرفي  فيو غير قاد
ىا عمى عكس ؤ لو خط اآرائو حتى لو بد

 . صاحب التفكير المنفتح
االنغبلؽ  وذو  فرادالمغة التي يستعمميا األ -0

المغاالة والقطعية فيـ  إلىالمعرفي تميؿ 
يكذب ، أنا ال أقوؿ  فبلف دائماً  يستعمموف نحو)

ف استعماؿ ا  ، كبلمؾ ال يمكف قبولو( و  ىذا أبداً 
وي االنغبلؽ المعرفي مثؿ ىذه العبارات لدى ذ

بعدـ الجدوى لمحوار  خفياً  يعطي لآلخريف شعوراً 
 ئو . آرار يمكانية لتغيإأو عدـ وجود 

، فيو ينشد الكماؿ في المثالية إلىالميؿ  -6
الوسط الذي يعيش فيو ويرفض المعمومات 

منو أف األمور ال  الناقصة عف أي شيء ظناً 
 ؿ. ي قمة الخبرة بواقع الحاأتسير بغير ذلؾ ، 

الحساسية  لمشاعر اآلخريف ضعيفة ، لذا  -0
خذ أه مف دوف أفكار ئو أو آرانجده يعبر عف 

في الحسباف مشاعر المستمعيف لو ، ويكوف 
عمى الشعوب  لؤلوصاؼ سيئاً  تعميمو غالباً 

 والمجتمعات األخرى .
 إف الفرد ذا التفكير المنغمؽ  يعطيؾ انطباعاً  -2

 مة ،)سبل واحد لكؿ سؤاؿ اً بأف لديو جانب
0650 :60 . ) 

إف االنغبلؽ الذىني يجعؿ صاحبو يخسر  -3
عف إدراؾ  انسجامو الذاتي ، ويجعمو عاجزاً 

مدى منطقية أعمالو واتساؽ مقدماتو مع 
ما يجعمو يعمؿ لمصمحة  نتائجو وىذا كثيراً 

 خصومو .
 التفكير المنغمؽ ذىنياً  يتمسؾ الفرد ذ -4

الذي  سموبالذي يسمكو واأل بالطريؽ
، وال يعطي بدائؿ ليا إلىال ييتدي يستعممو و 

االىتماـ لمسألة البحث عف البدائؿ األكثر 
 إلىنفعا ، وىو مستعد لتحمؿ المشاؽ واآلالـ 

 ال نياية . ما
المفكر المنغمؽ يعاني مف االرتباؾ والتناقض  -5

في العمؿ عمى تنفيذ  ما نراه متورطاً  وكثيراً 
ء خصومو في حياتو العممية ، وتجسيد آرا

 (.20- 20: 0664يـ )خفاجي، أىداف
اضطراب عمميات التفكير مما يجعؿ الفرد  -6

عف االستمرار بموضوع معيف واحد بؿ  اً عاجز 
تشتت تفكيره نحو جوانب ىامشية ليست ليا 

ما  عبلقة بالموضوع الذي بدأ فيو ، وكثيراً 
 يستجيب لمنبيات خارجية.

 عػػػػػػيتصؼ بضعؼ الثقة بالنفس وعبلقتو م-04
 بالقيـ االجتماعية مباؿ   غيرىو و  ريف ،اآلخ    
 ، الخالدي ) معنى ي تجعؿ الحياة ذاتػػػػػػػػػتال    
   0440 :602 . ) 

 :رالشة االظغالق اضطعرسي ببعض اضطتغيرات 
 أوال: االنغالق املعريف والتفلري اجلامد

(Thinking Dogmatism &  Rigidity) 

التفكير المنغمؽ و  يز بيف الفكريالتم يمكف      
نيما أدو لموىمة األولى نو يبأالجامد عمى الرغـ مف 

، أف التفكير الجامد يشير إلى مقاومة التغير مترادفاف
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( أو عادة Setوالتمسؾ بمعتقداتو المفردة أو جية )
(Habit) إلى  ، في حيف تشير االنغبلؽ المعرفي

( مف المعتقدات Systemنساؽ )أمقاومة تغير 
 (.23: 0664)خفاجي، ؽ نسبياً المنظمة في نسؽ مغم

 : االنغالق املعريف والتسلطية  ثانيًا

 (Dogmatism &  Authoritative  ) 

التسمطية ىي نمط مف أنماط الشخصية تعتمد      
حد الوالديف ، أعمى الشدة وكبت العداء الموجو إلى 

أما .(06: 0404أو صور السمطة األخرى )البدري ،
يتسـ فيو التفكير  وبأسم ويفاالنغبلؽ المعرفي 

باالنغبلؽ ، والتشدد مع أصحاب المعتقدات المختمفة 
 (. 006: 0656لتفكيرىـ ، أو معتقداتيـ)البحيري ،

 : االنغالق املعريف والتصلب ثالجًا

(Dogmatism &  Rigidity  ) 

يشير مفيـو التصمب إلى العجز النسبي عف      
تتطمب ر الشخص لسموكو أو اتجاىاتو ، عندما يتغي

الظروؼ الموضوعية ذلؾ ، والتمسؾ بطرؽ غير 
مبلئمة لمسموؾ والشعور، أما مفيـو االنغبلؽ 

نو يشترؾ مع التصمب في خاصية واحدة إالمعرفي ف
 ( .56: 0446ىي مقاومة التغير )عبد اهلل ،

 : االنغالق املعريف والتعصب  رابعًا

(Dogmatism & Prejudices) 

ى الكممة البلتينية التي يعود مفيـو التعصب إل    
تعني الحكـ المسبؽ ، وينطوي التعصب عمى عدة 

 مقومات منيا :
لو مف الصحة ، ويحدث مف  أساسحكـ ال  -0

 الموضوعية . األدلةدوف توافر 
توجيات سموكية حياؿ أعضاء الجماعات  -0

 موضوع الكراىية.                                
)بف مشاعر سمبية تنسؽ مع ىذا الحكـ  -6

 ( .00: 0446مبارؾ، 

 أنو مبلحظة يمكف لتعصبا مفيـو خبلؿ ومف   
 أحكاماً  يصدر بأنو مع االنغبلؽ المعرفي  يشترؾ
 أنو إال تثبتو ، التي الموضوعية توفر الدالئؿ بدوف
 نسؽ عف عبارة االنغبلؽ المعرفي فإ القوؿ يمكف
  .(02:  0664 اهلل ، معقد)عبد معرفي

 لـ Beliefs Systemsات نظرية انساق املعتقد

 ( Rokeach)روكيش 

( في ىذه النظرية Rokeachتناوؿ روكيش )   
( تطرؽ فييا إلى Dogmatismمفيـو الدوجماتية )

 The Open andالعقؿ المنفتح والعقؿ المنغمؽ )
Closed Mind  فرادف األإ:  ( ويمكف القوؿ 

يقبموف ( ىـ الذيف العقوؿ )غير الدوجماتييف يمنفتح
ذا أقنعوا بخطئيا ، إخمي عف بعض معتقداتيـ الت

ا أدلة قوية ، أما الجديدة إذا ساندتي فكارويقبموف األ
( فيـ الذيف لعقوؿ )الدوجماتييفا ومنغمق فراداأل

الجديدة ميما كانت قوة األدلة التي  فكاريرفضوف األ
ف ثبت ا  تشبثوف بمعتقداتيـ القديمة حتى و تساندىا وي

 ىا .ؤ خط
عمالو كميا أه ، و فكار أل مؿ ويتصرؼ تبعاً فالفرد يع   

بفكره واعتقاداتو وتوقعاتو ، ومف ثـ يتوقؼ  ةموجي
نجاحو عمى مدى انفتاحو أو انغبلقو العقمي ، ويمكف 
أف يؤثر ىذا االنفتاح أو االنغبلؽ في تفكيره ومفيـو 

 (. 02: 0656ذاتو )البحيري ،
 ؿخبل  مف لمشخصية المعرفي التنظيـ روكيش وتناوؿ   

والبلمعتقدات،  المعتقدات ػ بعد " : ىي رئيسية أبعاد ثبلثة
  زمف"ال منظور وبعد ، المحيطي - المركزي البعدو 

 أوال : بعد اضطعتقدات واضالطعتقدات
 (Beliefs and Disbeliefs: ) 

ية لتحميؿ أساسيعد المعتقد والبلمعتقد وحدة       
أكثر  ىذه النظرية ، إذ يمكف القوؿ إف المعتقد مف
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األمور التي يقبميا الفرد حقيقة ، ويمثؿ نسؽ 
المعتقدات كؿ االتجاىات والتوقعات الشعورية 

خص في وقت معيف والبلشعورية التي يقبميا الش
بلمعتقدات ، أما نسؽ الي يعيش فيوذكحقيقة العالـ ال

نساؽ الفرعية يحتوي عمى فيتكوف مف سمسمة مف األ 
ية والبلشعورية التي كؿ االتجاىات والتوقعات الشعور 

يرفضيا الشخص في زمف معيف بوصفيا زائفة 
 (. 23: 0404)البدري ،

وعمى الرغـ مف أف المعتقدات ىي مف القضايا    
التي يتبناىا الفرد ويقبميا ، والبلمعتقدات ىي ما 

ف كمييما يمكف تصورىما ؛ فإ يرفضو ويياجمو أحياناً 
ناؾ عمى متصؿ القبوؿ والرفض مع مراعاة أف ى

فضيا الفرد بقوة أكثر مف غيرىا بعض المعتقدات ير 
( ويمكف تمخيص ىذا  30-36:  0446بف مبارؾ،)

 :(0البعد في الجدوؿ)

 بؼد ادلؼتمداث وانالمؼتمداث (0جدول )
 المنغمؽ)الدوجماتي (التفكير  النظاـ المنغمؽ الدوجماتية ( التفكير المنفتح النظاـ المفتوح )غير د
  نسبياً  ةدرجة رفض ىذا النظاـ لبلمعتقدات كبير   نسبياً  ةا النظاـ لبلمعتقدات صغير درجة رفض ىذ 0
يوجػػػػػػد اتصػػػػػػاؿ داخػػػػػػؿ وبػػػػػػيف أجػػػػػػزاء المعتقػػػػػػدات  0

 والبلمعتقدات
 توجد عزلة داخؿ وبيف أجزاء المعتقدات والبلمعتقدات

 ؿ نظاـ البلمعتقداتداخ يوجد تمايز صغير نسبياً  داخؿ  نظاـ البلمعتقدات يوجد تمايز كبير نسبياً  6
 بػػػػػيف درجػػػػات تمػػػػػايز يوجػػػػد تنػػػػاقض قميػػػػػؿ نسػػػػبياً  0

 المعتقدات والبلمعتقدات
بيف درجات تمايز المعتقدات  يوجد تناقض كبير نسبياً 

 والبلمعتقدات
 
 

 ثاظيا: اضبعد اضطرصزي اضطحيطي
(The Central _ Peripheral Dimension ) 

صطمح تختمؼ المعتقدات في مركزيتيا وىو م      
يستخدـ عمى نحو مترادؼ مع  األىمية والمركزية : 
ىي التضمينات أو التبعات لمعتقد ما مع معتقدات 

( ، مما يعني أف 02:  0656)البحيري،  أخرى
المعتقدات األكثر أىمية ىي التي تتصؿ ببعضيا 

قرب إلى المركز، عمى عكس المعتقدات األقؿ أوتكوف 
يدة عف المركز أىمية فيي معتقدات محيطية أو بع

كزية أو القريبة مف المركز وتتميز المعتقدات المر 
 خصائص ىي: بثبلث
بوجودية الفرد واليوية الذاتية أو  ى  ن  ع  أنيا ت   -0

 الفردية .

ىي المعتقدات التي يشترؾ فييا الفرد مع  -0
 اآلخريف .

 إنيا معتقدات تعتمد عمى الخبرة مباشرة .  -6
 Time Perspective بعد طظظور اضزطن ًا : ثاضث

خر آيفترض روكيش أف منظور الزمف ىو بعد     
نساؽ المعتقد والبلمعتقد ، ويرى أف ىذا البعد يشير أل 

إلى معتقدات الشخص عف الماضي والحاضر 
ه المعتقدات والمستقبؿ ، والطريقة التي ترتبط بيا ىذ

 (.36-34 :0446كؿ منيا مع األخرى )بف مبارؾ، 
 مف تتفاوت الزمف تقدمع أبعاد أف الظاىر مف    

 النسبي باالتساع يتميز حيث االتساع ، إلى الضيؽ
 والضيؽ ، (الدوجماتية غير) المنفتحة النظـ حالة في

( ، أو الدوجماتية)النظـ المنغمقة  حالة في النسبي
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ذا)االنغبلؽ الفكري( ، و   والحاضر تمثؿ الماضي ا 
 البلمعتقد ، – المعتقد نسؽ داخؿ لمفرد والمستقبؿ

إف  نقوؿ بينيـ االستمرار أو االتصاؿ الفرد ىذا أدرؾو 
 الفرد كاف إذا أما ، متسع الفرد ليذا الزمني البعد
 الماضي كاف سواء أحد األزمنة عمى التأكيد في يفرط

 ىذا فإ القوؿ فيمكف المستقبؿ ـأ الحاضر ، ـأ
 (.04،  0440) الدردير ، ضيؽ  المنظور

 تحديد بللياخ مف يمكف ميمة خاصية وىناؾ    
 يستقبؿ بيئتو في فاإلنساف الفرد ، دوجماتية مدى

 عمى تؤثر وداخمية خارجية مؤثرات مف المعمومات
دراكيا المعمومات معالجة كيفية  ،القرارات  واتخاذ وا 
 حقائؽ وفؽ يتصرؼ أف الفرد يستطيع كاف فإذا

 الخارجية والضغوط المؤثرات عف بعيداً  موضوعية
 المعاييرو  الرفاؽ ، جماعةو  الوالدية ، كالسمطة)

 كاف ) والدوافع العادات) والداخمية ، االجتماعية (
 . عقمياً  انفتاحاً  أكثر أو دوجماتية أقؿ

 والتأثر الحقائؽ بيف التمييز في اإلخفاؽ أما     
 يمكف الفرد خارج أو داخؿ مف صادرة معينة بمؤثرات

 في اإلخفاؽ ذلؾ بقدر دوجماتي نوإ عنو نقوؿ أف
   ( 36: 0446الحقائؽ  )بف مبارؾ ، بيف تمييزال

 انؼمم ادلنفتح وانؼمم ادلنغهك    
   The Open and Closed Mind 

ف االنغبلؽ أو االنفتاح سمتاف يكتسبيما الفرد إ    
مع مرور األياـ بالتربية والتنشئة االجتماعية  تدريجياً 

في زرع  إذ تساىـ العائمة والمدرسة والمجتمع معاً 
 سموب. فالتربية التي تستعمؿ األر ىذه المعتقداتبذو 

 اً أفرادنشئ تالسمح المبني عمى األخذ والعطاء 
ما التربية التي تستعمؿ أيتسموف باالنفتاح ، و 

نيا إف رأيالقاسي المبني عمى فرض ال سموباأل
يتسموف باالنغبلؽ الذىني ، وبيف ىذيف  اً أفرادتنشئ 

اوتة مف االنغبلؽ الطرفيف النقيضيف توجد درجات متف
 (. 62: 0440واالنفتاح )ميدي،

ف نسؽ المعتقد والبلمعتقد إووفؽ نظرية روكيش ف   
( إذا كاف ىناؾ رفض منخفض Openيكوف منفتحًا )

تصاؿ بيف المعتقدات ، انحو البلمعتقدات ، وىناؾ 
وكذلؾ بيف المعتقد والبلمعتقد ، فضبًل عف وجود 

المعتقد  ؽاأنس درجة تعارض قميؿ في التمايز بيف
 –والبلمعتقد ، ويعتقد روكيش أف نسؽ المعتقد 

 ( إذا كاف الفرد :Closed) اً البلمعتقد يكوف منغمق
 نو عدائي .أ أساس. يبني عالمًا منظمًا عمى 0
نكار الماضي. .0  تأكيد عمى الحاضر والمستقبؿ وا 
 غموض المستقبؿ بالنسبة لو. .6
 (.50: 0656نبذ ذاتو )البحيري،  .0
كود ، والعيش ، والر فإذا كاف االنغبلؽ يضـ الجمود   

في إطار معرفي نفسي خاص ، ورفض كؿ ما ىو 
، وكسر طوؽ  فاالنفتاح يضـ المرونة ،الجديد

اإلفادة مف خبرات اآلخريف ، وتوسيع و االنغبلؽ، 
ف كاف ا  األفؽ ، وتقبؿ ما ىو جديد وجيد ، حتى و 

 (. 65: 0653نا )عجوة ،أفكار يناقض 
قدـ روكيش لمعالـ نظريتو في الدوجماتية     

)التفكير المنغمؽ( أو االنغبلؽ المعرفي ، وأوضح 
االنغبلؽ الذىني ينتمي إلى  سموبفييا أف األ

مجموعة مف األساليب حديثة الظيور في مجاؿ عمـ 
النفس المعرفي تسمى األساليب المعرفية 

(Cognitive Styles ًونظرا ، )  ف الدوجماتية أل
أو شكؿ تناوؿ المعمومات أكثر مف  أسموبتيتـ ب

اىتماميا بمحتوى ونوع ىذه المعتقدات ، وىي في ىذه 
إف األساليب فالخاصية تتطابؽ مع األساليب المعرفية ، 

ارسو الفرد المعرفية تتعمؽ بشكؿ النشاط المعرفي الذي يم
 (. 604: 0650وليس بمحتوى النشاط )شريؼ،
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القطب يمتقي مع  الدوجماتية ثنائي أسموبوأف    
األساليب المعرفية ، وأف الدماغ يتكوف مف شبكة مف 
الخبليا العصبية التي يتألؼ منيا الدماغ كتسمسؿ 

والمفاىيـ التي يعالجيا الفرد  فكارعصبي متكرر لؤل
ويخزنيا في الدماغ وىذه القدرة لمدماغ تشكؿ األنماط 

رات في تعاممو مع المثي المعرفية ، وتجعؿ الفرد فعاالً 
( مف 0664المحيطة بو، ويحذر )دي بونووالمواقؼ 

 مف أداء الدماغ ، وتجعمو أف األساليب المعرفية قد تحد  
مف اإلبداع، ويصعب عمى الدماغ  ، مما يحد   ومقيداً  أسيراً 

،  (.064: 0440الخروج مف دائرة النمط ) العتـو
(  Rokeach, 1960ويوضح روكيش )     

لمعقؿ يتسـ بالتفكير الجامد  بأسمو الدوجماتية بأنيا 
حدىما أوتمتد في الشخصية عمى متصؿ بيف قطبييف 

االنغبلؽ في أعمى درجاتو واآلخر االنفتاح ) بف 
 (  . 46: 0446مبارؾ ، 

 اندراضاث انطابمت
تناولت الكثير مف الدراسات السابقة مفيوـ    

حد سمات الشخصية أه االنغبلؽ المعرفي وذلؾ بعد  
لكثير مف المقاربات المنيجية في واستخدمت ا

القياس والتحميؿ العممي ليذا المكوف العقمي بيدؼ 
الكشؼ عف حقيقتو وتسميط الضوء عمى جوانبو 

نماذج مف ىذه لالمختمفة ونعرض في ىذا المجاؿ 
الدراسات لمتعرؼ عمى نتائجيا واالسترشاد بيا في 

 مزيد مف الفيـ لنتائج البحث .  
 : ( Rokeach 1980درادة روصيش ) .1
)مستوى الجزمية بيف المحافظيف عمى التقاليد   

استيدفت التعرؼ عمى الفروؽ   : وغير المحافظيف (
في مستوى الجزمية بيف المحافظيف عمى التقاليد 

جريت عمى عينة متكونة مف ، وأوغير المحافظيف 
( منيـ مف المحافظيف عمى 24)؛ ( شاب 044)

 أىداؼ، ولتحقيؽ حافظيف( مف غير الم24لتقاليد و)ا
البحث استخدـ مقياس )روسمي( لممحافظيف ومقياس 

 باستخداـ( لمجزمية وتـ تحميؿ البيانات )روكيش
ف الذكور أظيرت النتائج وقد أ،  االختبار التائي

كثر جزمية مف أالمحافظيف عمى التقاليد القبمية ىـ 
                                                       (.  Rokeach، 0654: 534الذكور غير المتمسكيف بيا )

)الجزمية وعبلقتيا باتخاذ : ( 2004.درادة طحطد )2
استيدفت الدراسة :  القرار لدى طمبة الجامعة (

 وألجؿالكشؼ عف العبلقة بيف الجزمية واتخاذ القرار، 
 مقياساً البحث استخدـ الباحث  أىداؼتحقيؽ 

التخاذ القرار مف  ومقياساً عداد الباحث إلمجزمية مف 
( . وتكونت 0440يماف عبد الكريـ الطائي )إعداد إ

 طالباً ( 004وطالبة بواقع ) طالباً ( 054العينة مف )
 مفربع كميات بواقع كميتيف أ( طالبة مف 004و)

جامعة بغداد وكميتيف مف الجامعة المستنصرية ، 
ف مجموعة الطبلب مرتفعي أسفرت النتائج عف أ

كثر مف الطبلب منخفضي الجزمية أ الجزمية
قؿ مف الطالبات أوالطالبات المرتفعات الجزمية 

الجزمية  ت الجزمية ، وكذلؾ الطمبة مرتفعوالمنخفضا
قؿ قدرة عمى اتخاذ القرار مف الطمبة منخفضي أ

ئية بيف إحصاالجزمية ، وال توجد فروؽ ذات داللة 
طبلب مرتفعي الجزمية ومتوسط متوسط درجات ال

الطالبات مرتفعات الجزمية في اتخاذ القرار  اتدرج
 :ـ( .                    0440)محمد ،

المعرفي في  سموبثر األأ) :  (2005.درادة زظي )3
:  عدادية (ض الجزمية لدى طالبات المرحمة اإلخف

المعرفي في  سموبثر األأاستيدفت الدراسة معرفة 
وقد  ة ،عداديت المرحمة اإلخفض الجزمية لدى طالبا

داتيف لمبحث تبنت مقياس الجزمية أت الباحثة عمماست
( وقامت ببناء برنامج لتخفيؼ 0440)محمد 
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( ،   Beoders 1992الجزمية عمى وفؽ نظاـ )
طالبة مف طالبات  (04وتكونت عينة البحث مف )

وزعف بطريقة عشوائية بيف  ،عدادي الصؼ الرابع اإل
( 04قع )بوا؛ وتجريبية ، ضابطة : مجموعتيف 

 ال : ظيرت النتائج ما يميأو  طالبات لكؿ مجموعة ،
 أفرادئية بيف درجات إحصاتوجد فروؽ ذات داللة 

المجموعة الضابطة في االختبار القبمي والبعدي عمى 
ئية إحصامقياس الجزمية ، وكذلؾ توجد فروؽ ذات داللة 

المجموعة التجريبية في االختبار  أفرادبيف رتب درجات 
 سموبالبعدي عمى مقياس الجزمية بعد تطبيؽ األالقبمي و 

ئية بيف إحصاالمعرفي ، وكذلؾ توجد فروؽ ذات داللة 
المجموعتيف  التجريبية والضابطة عمى  أفرادرتب درجات 

المعرفي ولصالح  سموبمقياس الجزمية بعد تطبيؽ األ
                           .                           ( ط – ح : 0442 المجموعة التجريبية )غني،

)مستوى االنغبلؽ :  (2006درادة اضذكري ) . 4
الفكري )الدوجماتية ( لمعممي ومعممات مراحؿ التعميـ 

ىذه استيدفت :  العاـ الرسمي في المدينة المنورة (
الدراسة معرفة مستوى االنغبلؽ الفكري )الدوجماتية ( 

لرسمي في لدى معممي ومعممات مراحؿ التعميـ العاـ ا
 معمماً ( 0300المدينة المنورة ، تألفت العينة مف ) 

ومعممة في مختمؼ المراحؿ التعميمية وبعد تطبيؽ 
عدىا الباحث لقياس الدوجماتية أاالستبانة التي 

ئية في إحصاظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة أ
مستوى الدوجماتية  عمى وفؽ متغير الجنس ولصالح 

كثر ألمرحمة الثانوية والمتوسطة ف معممي اأالذكور و 
خرى ) مستوى الدوجماتية عف العينات األ في ارتفاعاً 

 ( .                                                          32-0: 0443الشيري ،
)محددات أداء مياـ حؿ  : (2002درادة جابر ) -5

المشكبلت لدى طمبة الجامعة مف ذوي االنغبلؽ 
استيدفت الدراسة تعرؼ :  لدوجماتية (المعرفي )ا

مستوى االنغبلؽ المعرفي لدى طمبة الجامعة وكذلؾ 
ئية في محددات حصااإلداللة المعرفة الفروؽ ذات 

 داء مياـ حؿ المشكبلت لدى طمبة الجامعة تبعاً أ
 أىداؼالجنس ، ولتحقيؽ  –لمتغير مستوى االنغبلؽ 

لمعرفي ، البحث قاـ الباحث ببناء مقياس لبلنغبلؽ ا
، ة( طالب وطالب644عينة مكونة مف) وقد طبؽ عمى

لبلنغبلؽ  كثر ميبلً أطمبة الجامعة ف أظيرت النتائج أو 
ئية في إحصاالمعرفي، ووجود فروؽ ذات داللة 

داء مياـ حؿ المشكبلت لدى طمبة الجامعة أمحددات 
االنفتاح المعرفي وباتجاه المنغمقيف  –لبلنغبلؽ  تبعاً 

 (.004: 0445، )جابر معرفياً 
كذا يتضح التبايف في منيجية الدراسات السابقة وى    
الدراسات  ؿ  كما يتبيف مف ج  يا وحجـو عيناتيا أىدافوفي 

معرفي لمعممي نو لـ يتـ الكشؼ عف االنغبلؽ الأالسابقة 
، ما تحاوؿ ىذه الدراسة القياـ بو فيي  المرحمة االبتدائية

نوعية المتغيرات تختمؼ عف ىذه الدراسات  مف حيث 
مر الذي يبرر إجراء دراسة مف ىذا األ التي اعتمدتيا
ف تساىـ ولو بقدر بسيط في فيـ مكنونات أالنوع يؤمؿ 
نسانية وما يعترضيا مف معوقات تحد مف الشخصية اإل 

 أدائيا وفاعميتيا .
 منهجُت انبحج وإجراءاته

إلجراءات التي قاـ بيا الباحثاف اعرض  سوؼ يتـ   
تتسـ  أداةعداد ا  مجتمع البحث وعينتو و  لتحديد

بالموضوعية مف صدؽ وثبات، ومف ثـ استعماؿ 
ئية المناسبة لتحميؿ البيانات الخاصة حصاالوسائؿ اإل

 بالبحث واستخراج نتائجو .
 :منهجية البخح 

لقد اعتمد الباحثاف المنيج الوصفي "الذي يسعى     
ومف ثـ تحديد الوضع الحالي لمظاىرة المدروسة،  إلى

 وصفيا، وبالنتيجة فيو يعتمد دراسة الظاىرة عمى ما
عميو في الواقع وييتـ بوصفيا وصفًا دقيقًا"  ىي
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(. وىو ما يتناسب ومتغير 600، 0440)ممحـ، 
 المراد تحقيقيا . ىداؼالبحث الحالي واأل

 : طجتطع اضبحث : واًلأ
مجتمع البحث الحالي مف المعمميف لممرحمة  يتألؼ     
القادسية لمعاـ دائية في محافظة االبت

عددىـ   والبالغ (0400-0404الدراسي)
.  إدارية عيف عمى أربعة وحدات( موز 00664)

 ناثمف اإل  (4406) مف الذكور و (0060ومنيا )
  :(0كما مبيف في الجدوؿ)

 
 

 ط  انىحداث ادإدارَت وانجنصحبجمتمغ انبحج مىزع  (1جدول )
الوحدة اإلدارية       

 الجنس
 المجموع عفؾ الشامية الحمزة الديوانية

 0060 504 0424 336 0460 الذكور
 4406 0462 0066 636 6454 ناثاإل 

 00664 0662 0023 0360 2200 المجموع
 
 
 
 

 : : ريظة اضبحث ثاظيًا  
استخدـ الباحثاف في اختيار العينة الطريقة    

( stratified sample     randumالعشوائية 
 سموب( واختير منيا باأل020: 0440)ممحـ،

( عينة  prepositional allocationالمتناسب ) 
  اً معمم (020) ( مف المعمميف . وبواقع044بمغت )

:( 6( معممة  . وكما مبيف في الجدوؿ )005) و

 
 

 ط  انىحداث ادإدارَت وانجنصحب تػُنت انبحج مىزػ (2جدول )
الوحدة اإلدارية        

 الجنس
 المجموع عفؾ الشامية الحمزة نيةالديوا

 020 64 64 06 30 الذكور
 005 66 00 60 066 ناثاإل 

 044 36 46 24 062 لمجموع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (قياس االظغالق اضطعرسيط اضبحث ) أداة:  ثاضثًا     
 : حتديد جماالت املقياس

األدبيات والدراسات ف عمى يبعد اطبلع الباحث       
 ولت موضوع االنغبلؽ المعرفيالتي تنا السابقة

)الدوجماتية(، وتحميؿ التعريؼ النظري وفؽ نظرية 
( واالطبلع Rokeachنساؽ المعتقدات لػ )روكيش أ

د المجاالت يعمى المقاييس ذات الصمة ، تـ تحد
 اآلتية : 

يمثؿ نسؽ  الالمعتقدات : -بعد املعتقدات  : 1     
اىات المعتقدات كؿ المعتقدات واألحكاـ واالتج

والتوقعات أو الفروض الشعورية والبلشعورية التي 
كحقيقة العالـ الذي  يقبميا الشخص في وقت معيف

ت فيحتوي عمى كؿ ما نسؽ البلمعتقداأ ،يعيش فيو
حكاـ واالتجاىات والتوقعات الشعورية البلمعتقدات واأل

والبلشعورية التي يرفضيا شخص ما في زمف معيف 
 بوصفيا زائفة .  
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ف أ إلىويشير  احمليطي : –: بعد املركزي  2      
المعتقدات األكثر أىمية تتصؿ ببعضيا وبالتالي 

المركز عمى عكس المعتقدات األقؿ  إلىقرب أتكوف 
 أىمية فيي معتقدات محيطية أو بعيدة عف المركز .

معتقدات  إلىويشير  بعد املنظور الزمين : : 3     
ؿ والطريقة الشخص عف الماضي والحاضر والمستقب

 .فيما بينيا التي ترتبط بيا ىذه المعتقدات 
 : صياغة فقرات املقياس

تـ صياغة فقرات المقياس مف خبلؿ تحديد       
وتعريؼ مجاالت المقياس ، واالطبلع عمى ما تيسر مف 

:  ت االنغبلؽ المعرفي )الدوجماتية(المقاييس التي تناول
 ، 0445جابر و  ،0443الشيري و  ،0442كمقياس غني

( فقرة تمثؿ فقرات 00بناًء عمى ما سبؽ أعد  الباحثاف )و 
(. وتـ توزيعيا عمى 0المقياس بصورتو األولية ممحؽ )

( فقرة لكؿ مجاؿ وتـ 00مجاالت المقياس وبواقع )
( فقرة 00يجابية و)إ( فقرة 00) إلىتصنيؼ المقياس 

 -وقد روعي في صياغتيا ما يمي : سمبية،
معبرة عف فكرة واحدة وقابمة ف تكوف كؿ فقرة أ -0

 . (060: 0656بو عبلـ ، ألتفسير واحد )
 تكوف الفقرة إيحائية االستجابة . ف الأ -0

يجابية وسمبية إف يتكوف المقياس مف فقرات أ -6
بعاد المستجيب عف إوكاف الغرض مف ىذا التنوع ىو 

 النمطية في االستجابة.
 ومباشراً  وصريحاً  ف يكوف محتوى الفقرة واضحاً أ -0

 (.36: 0650خروف ، آ) الزوبعي و 
 صالحية الفقرات :

لمتحقؽ مف صبلحية فقرات مقياس االنغبلؽ المعرفي     
وبدائؿ االستجابة تـ عرض الفقرات والبدائؿ عمى 
مجموعة مف الخبراء المتخصصيف في التربية وعمـ 

(، لمحكـ عمى 0( خبيرًا ممحؽ )00النفس بمغ عددىـ )
فقرات وبدائؿ االستجابة ومدى مبلئمتيا مدى صبلحية ال

ج ضافة راء ما يرونو مناسبًا مف تعديبلتوا  ، وحذؼ ، وا 
 عمى فقرات المقياس.

تـ حذؼ  وفي ضوء المبلحظات التي أبداىا الخبراء،  
 وتعديؿ الفقرات التي لـ تحصؿ عمى موافقة مف الخبراء،

المحسوبة  (Chi-Square)وتـ اعتماد قيمة مربع كأي 
، واستبعدت الفقرات التي عدميارًا لبقاء الفقرة مف معيا

ولية البالغة تيا المحسوبة أقؿ مف القيمة الجدقيمكانت 
( ، 0( بدرجة حرية )4.42( عند مستوى داللة )6.50)

 ( يوضح ذلؾ:0وجدوؿ )

 (لُمت مربغ كأٌ ِراء اخلرباء ػهً صالحُت ممُاش االنغالق ادلؼريف3دول )ج

 الفقرات تسلسل عدد الفقرات

 

 الوحسوثة 2قٍوة كب النسجة الوئوٌة غٍر الووافقٍي الووافقوى

02 00 ،00  ،05  ،64  ،60  ،62   ،3  ،
05  ،06  ،06  ،60،64،06،02،00 

00 - 044% 00 

04 0 ،0 ،6  ،0  ،2  ،4  ،6  ،04  ،04  ،
00  ،06  ،00  ،04 ،60 ،63،66،04 00 0 60% 5.60 

4 5  ،00 ،03 ،04 ،03  ،66  ،00 04 0 56% 2.0 

6 02،00,65 6 6 42% 6 

 (.6.50( تساوي )0( وبدرجة حرية )4،42ولية عند مستوى داللة )قيمة مربع كأي الجد
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 العينة االستطالعية :    

تعد تعميمات المقياس بمثابة الدليؿ الذي      
ثناء استجابتو لفقرات أيسترشد بو المستجيب 

 ةف تكوف ميسر أالمقياس لذا روعي عند إعدادىا 
ولحث المستجيب عمى إعطاء إجابات  ومفيومة ،

ف ما سيحصؿ عميو أ إلىصريحة أشير في التعميمات 
العممي  البحث ألغراضالباحثاف مف معمومات ىي 

فقط ، لذا لـ تتضمف صفحة التعميمات فقرة خاصة 
باسـ المبحوث بما يطمئنو ويخفض مف عامؿ 

 (.060: 0650،)جوف وروبرتالمرغوبية االجتماعية
لمعرفة مدى وضوح تعميمات المقياس وفقراتو لعينة و 

البحث ، طبؽ المقياس عمى عينة استطبلعية بمغ 
( 02، بواقع ) ( مف المعمميف والمعممات64) عددىا
بحضور  جابة( معممة، حيث تمت اإل02و) اً معمم
وضوح في بداء مبلحظاتيـ إف وطمب منيـ يالباحث

ذا كانت إا ، وفيم جابةالفقرات وصياغتيا وطريقة اإل
ف أ لمباحثيفىناؾ فقرات غير مفيومة ، وقد تأكد 

 إلىالتعميمات والفقرات واضحة لممستجيب وال حاجة 
ياغة أية فقرة  مف فقرات و تعديؿ صأتغيير 

بمتوسط  جابةالمقياس، وكاف الوقت المستغرؽ لئل
 ( دقيقة . 04مقداره )

 :تدرج االستجابة 

رجة في تـ تحديد أربعة بدائؿ لبلستجابة متد     
) غير و ،  موافؽ()و ( ، موافؽ تماماً القياس وىي )

أعطيت الدرجات و ( ، )غير موافؽ تماماً و ،  موافؽ(
( عمى التوالي لمفقرات التي اتجاه  0،  0،  6،  0)

أعطيت و  يجابي ) تقيس االنغبلؽ المعرفي (،إقياسيا 
( عمى التوالي لمفقرات   0،  6،  0، 0الدرجات) 

، ) تقيس االنفتاح المعرفي(التي اتجاه قياسيا سمبي 
 : يوضح ذلؾ (2جدوؿ ) وال

 ( بدائؿ االستجابة عمى فقرات مقياس 2جدوؿ )
 المعرفي  وأوزانيا.االنغبلؽ 

 

 

 :ئي لفقرات املقياس حصاالتخليل اإل

مف الشروط الميمة لفقرات المقاييس النفسية      
في  فرادف تتصؼ بقدرتيا عمى التمييز بيف األأ

عف  فضبلً  ( .000: 0664ماـ ،الصفة المقاسة )اإل
ضرورة  توفر شرط ارتباط الفقرة بالمجموع الكمي 

(.  yen&Allen،  1979:12لفقرات المقياس  )
   -يف وكما يمي :سموبلذا قاـ الباحثاف بتطبيؽ األ

  -اضطجطورتين اضطتطرستين : أدضوب-أ
(Contrasted  Groups)   

 Cronbach & Meehlيشير كرونباخ ومييؿ )    
ف ىناؾ بعض الدالئؿ والمؤشرات أ إلى( 0632

ىميا الفروؽ بيف الجماعات ألصدؽ البناء لعؿ 
 فرادف األأف نفترض أف مف المنطقي إ إذ ، فرادواأل

 لدييـ مف الخاصية المقاسة ، يختمفوف في مدى ما
وكذلؾ  ف ينعكس عمى أدائيـ ،أوىذا االفتراض ينبغي 

عمى فقرات  فرادداء األأافتراض االتساؽ الداخمي في 
. وتحتاج عممية  (602: 0654المقياس )فرج ،
وعدد عينة يتناسب حجميا  إلىتحميؿ الفقرات 

أف  إلى Nunnally، ويشير  الفقرات المراد تحميميا
قؿ عف تعدد الفقرات ال  إلىالعينة  أفرادنسبة عدد 

، ذلؾ لتقميؿ فرص المصادفة في  (2:0نسبة )

بدائؿ 
 االستجابة

موافؽ 
 تماما

 موافؽ 
غير 

 موافؽ 
غير موافؽ 

 تماما
الفقرات 
 االيجابية

0 6 0 0 

الفقرات 
 السمبية

0 0 6 0 
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(. Nunnally, 1978: 262عممية التحميؿ )
لذلؾ ولحساب القوة التمييزية لفقرات االنغبلؽ  ووفقاً 

س عمى عينة البناء القيا أداةالمعرفي، حيث طبقت 
( مف المعمميف وتـ تصحيح 644والتي بمغت )

استمارات المستجيبيف وفؽ األوزاف المعطاة والتي 
يجاد الدرجة الكمية لكؿ  تمت اإلشارة إلييا سابقًا وا 

أدنى  إلىاستمارة وترتيبيا تنازليًا مف أعمى درجة 
%( مف االستمارات التي 04)ػ لادرجة وحددت نسبة 

%( مف 04)ػ لاعمى  درجة ونسبة أحصمت عمى 
دنى درجة، وبذلؾ أاالستمارات التي حصمت عمى 

( استمارة 50احتوت كؿ مجموعة عمى )
. وقد اختيرت ىذه النسبة  (040: 0440)النبياف،

كبر حجـ وأقصى تبايف ألحساب التمييز ألنيا تحقؽ 
يما مف التوزيع الطبيعي يممكنيف ويقرب توزع

(Ebel , 1972:385-386).  وكما مبيف بالشكؿ
 (.0)رقـ 

 ػُنت حتهُم انفمراث ػهً ممُاش االنغالق ادلؼريف أفراد( تىزَغ درجاث  0كم)  ش

VAR00001
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Std. Dev = 7.03  

Mean = 118.1

N = 299.00

لعينتيف  T.Testوتـ تطبيؽ االختبار التائي     
مستقمتيف الختبار داللة الفروؽ بيف المجموعتيف 

يث بمغ عدد االستمارات ، ح العميا والدنيا لكؿ فقرة
 ( استمارة .030الممثمة  لممجموعتيف العميا والدنيا )

– 4.606وتراوحت القوة التميزية  لمفقرات بيف )
( . وقد كانت القيمة التائية الجدولية عند  2.064
ىي ( 034( ودرجة حرية )4.42لداللة )مستوى ا

( غير 00، 02 ، 06) ف الفقراتأ( واتضح 0،63)
( يوضح 3. والجدوؿ ) لؾ فقد تـ حذفيامميزة وبذ

 ذلؾ.

 ب.رالشة درجة اضفقرة باضدرجة اضصضية ضضطقياس :
لمعرفة فيما  ساسبالدرجة األ سموبيعتمد ىذا األ   
ذا كانت كؿ فقرة مف فقرات المقياس تسير في إ

لذلؾ يعد  المسار نفسو الذي يسير فيو المقياس .
في حساب مف أدؽ الوسائؿ المعتمدة  سموبىذا األ

 ،الداخمي لفقرات المقياس )العيسوياالتساؽ 
(  (Anastasia( . وتشير انستازي 62: 0652

فضؿ أف الدرجة الكمية لممقياس ىي أ إلى( 0643)
خارجي المحؾ داخمي عندما ال يتوفر المحؾ 

(Anastasia, 1976 :206) ، وكذلؾ يشير 
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أف المقياس الذي تنتخب  إلى(  0665)عودة ،
 بنائياً  ضوء ىذه المؤشرات يمتمؾ صدقاً  فقراتو في
وكانت االستمارات  (. 655:  0665)عودة، 

( استمارة ىي 644الخاضعة لمتحميؿ ىي )
ئي حصااالستمارات نفسيا التي خضعت لمتحميؿ اإل

ف جميع أالمجموعتيف المتطرفتيف فتبيف  أسموبب
ذا  الفقرات ترتبط بالدرجة الكمية لممقياس ارتباطاً 

( ماعدا 4,42ئية عند مستوى داللة )صاإحداللة 

وؿ . ولحساب األ  سموبالفقرات التي حذفت باأل
عبلقة درجة كؿ فقرة بالدرجة الكمية لممقياس تـ 

ذ تراوحت معامبلت إتطبيؽ معامؿ ارتباط بيرسوف ، 
( 3( والجدوؿ )4. 02 -4. 055االرتباط بيف )

ؼ أي فقرة مف فقرات يوضح ذلؾ. ولذا لـ تحذ
أصبحت فقرات المقياس بصيغتيا  ووعمي المقياس
 :(6( فقرة ممحؽ )63النيائية )

 انمىة انتمُُسَت ومؼامم االرتباط نفمراث ممُاش االنغالق ادلؼريف (5جدول )
 معامؿ االرتباط القوة التمييزية ت معامؿ االرتباط القوة التمييزية ت الرتباطا معامؿ القوة التمييزية ت
0 0.562 053 .4 03 6.402 006 .4 60 0.060 060 .4 
0 0.463 030 .4 04 0.545 040 .4 60 6.025 02 .4 
6 6.042 036 .4 05 0.452 022 .4 66 0.40 063 .4 
0 0.660 050 .4 06 0.003 020 .4 60 6.466 004 .4 
2 0.602 004 .4 04 0.203 006 .4 62 6.365 020 .4 
3 0.044 02 .4 00 4.524* 423 .4  * 63 6.352 002 .4 
4 0.032 024 .4 00 2.404 055 .4 64 0.440 4.000 
5 2.064 062 .4 06 6.642 00 .4 65 6.024 4.00 
6 0.463 004 .4 00 6.466 000 .4 66 6.263 4.036 

04 6.064 046 .4 02 0.40 026 .4    
00 0.450 006 .4 03 0.440 005 .4    
00 6.660 033 .4 04 0.000 052 .4    
06 0.034* 406 .4  * 05 6.460 005 .4    
00 0.004 055 .4 06 0.66 00 .4    
02 4.606* 40 .4   * 64 6.005 050 .4    

 
 مؤشرات صدق وثبات املقياس    

 : ( Validity of scaleصدق اضطقياس : ) 
ية التي ينبغي ساسالصدؽ مف العوامؿ األ   

د منو، وصدؽ لمستخدـ المقياس أو واضعو التأك
المقياس ىو مقدرتو عمى قياس ما وضع ألجمو، أو 

قياس السمة المراد قياسيا )داود وعبد الرحمف، 
أو ىو مدى تأدية المقياس لمغرض  (.005: 0664

ف يحققو أو مدى قيامو بالوظيفة أالذي يجب 
المفترض قيامو بيا عندما يطبؽ عمى فئة وضع ليا، 

أنو الدقة التي يقيس ب (   Ebelويعرفو روبرت أيبؿ)
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: 0446ف يقيسو )كوافحة ،أبيا االختبار ما يجب 
( . المقياس الصادؽ يقيس الوظيفة التي يزعـ 64

و أمنيا  خر بدالً آ نو يقيسيا وال يقيس شيئاً أ
(. وتـ التحقؽ 033: 0440)ممحـ ، ليياإباإلضافة 

 :  مف صدؽ المقياس بالطرائؽ اآلتية
    Face Validityالصدق الظاهري :  -1

إف أفضؿ وسيمة الستخراج الصدؽ الظاىري، ىي     
قياـ عدد مف الخبراء والمختصيف بتقدير مدى تمثيؿ 
فقرات المقياس لمصفة المراد قياسيا )عودة، 

(. وقد تحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ 644: 0665
في المقياس بعرض فقراتو عمى مجموعة مف الخبراء 

عمى صبلحيتو. كما تـ  في التربية وعمـ النفس لمحكـ
 جراءات عرضو عمى الخبراء .إتوضيحو في 

 Construct  Validity. صدق البناء : 2

يقصد بصدؽ البناء السمات السيكولوجية التي     
و مقياس أفي عبلمات اختبار ما و تظير أتنعكس 

و أو صفة أويمثؿ البناء سمة سيكولوجية  ،ما
ما يستدؿ عمييا نا  يمكف مبلحظتيا مباشرة و  خاصية ال

مف خبلؿ مجموعة مف السموكيات المرتبطة بيا 
(. ويطمؽ عمى ىذا النوع مف 036: 0440)ممحـ ،

المفيـو أو صدؽ التكويف  الصدؽ أحيانًا بصدؽ
ألنو يعتمد عمى التحقؽ تجريبيًا مف مدى  ؛ الفرضي

 تطابؽ درجات المقياس مع الخاصية المقاسة
تحميؿ . وتعد أساليب (606: 0650،)صفوت

مف الصدؽ ) الزوبعي الفقرات مف مؤشرات ىذا النوع 
تـ التحقؽ مف صدؽ مقياس (. 06: 0650وآخروف،

المجموعتيف  أسموباالنغبلؽ المعرفي بواسطة 
 أسموبو  (Contrasted  Groups)  المتطرفتيف

عبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس وكما تـ 
 . نفاً آتوضيحو 

ويتحقؽ  : (Logical Validity :(اضصدق اضطظطقي
ىذا النوع مف الصدؽ مف خبلؿ التعريؼ الدقيؽ 
لممجاؿ السموكي الذي يقيسو المقياس ومف خبلؿ 
التصميـ المنطقي لمفقرات بحيث تغطي المساحات 

 (.Allen& Yen،1979: 96) الميمة ليذا المجاؿ
 في المقياس الحالي ، اً وقد عد ىذا الصدؽ متوفر 

ريؼ واضح متكوف مف مضاميف تـ بناء تع ألنو
المجاؿ الفرعية لو ، ولكؿ مجاؿ مف المجاالت التي 

كما تـ التحقؽ مف تغطية  تغطييا فقرات المقياس ،
الفقرات لممجاالت الميمة مف خبلؿ تصنيفيا عمى 

، وعرضيا عمى  لييا سابقاً إوفؽ المجاالت المشار 
ئيـ حوؿ مدى مبلئمة الفقرات آراالمحكميف لبياف 

 جاؿ الذي وضعت فيو . لمم
    Reliability  Scaleثبات اضطقياس: 

مف شروط  ياً أساس اً ثبات المقياس شرطد ويع   
دوات القياس الفعالة في قياس الظاىرة موضوع أ

ف يعطي المقياس أالقياس ويقصد بثبات المقياس 
و متقاربة في قياسو لمظير مف أنتائج متماثمة 
و أكثر مف مرة أذلؾ ذا ما استخدـ إمظاىر السموؾ 

خرى وتبدو قيمة ثبات أذا ما استخدـ بطرؽ إ
المقياس في قدرتو عمى الكشؼ عف الفروؽ في 

يعد و  ( .60: 0666)الروساف ، فراداألداء بيف األ
ية  لممقاييس ساسالثبات مف الخصائص القياسية  األ

ف المقياس موثوؽ بو ويعتمد أالنفسية والثبات معناه 
اتساؽ الدرجات  إلىات المقياس ويشير ثب عميو ،

في مرات اإلجراء  يـنفسأ فرادالتي يحصؿ عمييا األ
(. وتـ التحقؽ 62: 0440المختمفة )باىي والنمر ،

 مف ثبات المقياس بالطرائؽ التالية :
يسمى :   Test- Retestإعادة االختبار:  -0 

معامؿ الثبات بيذه الطريقة بمعامؿ االستقرار ، الذي 
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دة تطبيؽ المقياس عمى عينة الثبات يتطمب إعا
نفسيا بعد مرور مدة زمنية مناسبة ، ومف ثـ حساب 
معامؿ االرتباط بيف درجات التطبيؽ األوؿ والثاني 
والناتج يكوف معامؿ الثبات أو معامؿ االستقرار 

 (. 036: 0442)دويدار،
تـ تطبيؽ مقياس االنغبلؽ المعرفي عمى وقد     

( 02ومعممة بواقع ) اً مم( مع64عينة تتألؼ مف)
معممة ، وبعد مدة أسبوعييف أ عيد  (02و) اً معمم

تطبيؽ المقياس عمى العينة ذاتيا ، وتـ حساب 
 Person Correlation)معامؿ ارتباط بيرسوف

Coefficient ) رجات بيف درجات التطبيؽ األوؿ ود
( وىذا يدؿ عمى استقرار  4.53التطبيؽ الثاني فبمغ )

وتعد ىذه  ميف عمى فقرات المقياس .استجابة المعم
 ،غنيالقيمة جيدة مقارنة بالدراسات السابقة كدراسة )

 .(4،50اتو بطريقة إعادة االختبار)( اذ بمغ ثب0442
 Split- Halfطريقة التجزئة النصفية -0

Method :  ًتعتبر طريقة التجزئة النصفية مؤشرا 
(.  006: 0440لقياس االتساؽ الداخمي )النبياف ،

تـ اعتماد استمارات عينة تحميؿ الفقرات 
( استمارة ، وزعت فقرات المقياس 644وعددىا)
 : لتسمسميا مجموعتيف تبعاً  مىع( فقرة 63) البالغة

، ومجموعة الفقرات  يةمجموعة الفقرات الفرد
وتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف  ،الزوجية

Person Correlation Coefficient )  والذي )
)ولكوف معامؿ االرتباط بيف  (4.52بمغ )

المجموعتيف يمثؿ معامؿ ارتباط نصؼ المقياس( 
طبقت معادلة سبيرماف براوف التصحيحية فبمغ معامؿ 

( وىو مؤشر جيد عمى ثبات 4.60االرتباط )
(. وتعد ىذه 25:  0652المقياس )العيسوي ، 

 ،ة بالدراسات السابقة كدراسة )غنيالقيمة جيدة مقارن

غ ثباتو بطريقة التجزئة النصفية ذ بمإ( 0442
ذ بمغ ثباتو إ( 0445ودراسة )جابر  ( .4،50)

وجود معامؿ (. ف  4.50)  بطريقة التجزئة النصفية
ارتباط قوي بيف نتائج المجموعتيف يعني ارتفاع درجة 

ف كبل المجموعتيف تقيساف أو التجانس أي أاالتساؽ 
بو أالتي يتـ قياسيا ) يانفسو الصفات أالخصائص 
 (. 040: 0444بكر والمحمح،

 التطبيق النهائي :

أصبح مقياس االنغبلؽ المعرفي في صيغتو      
عمى درجة أف ا  و ، ( فقرة 63النيائية يتألؼ مف )

قؿ درجة محتممة أ( و 042محتممة لممستجيب ىي )
(  وبعد 64) و( والوسط الفرضي لممقياس ى62ىي )

 مف (044تحديد عينة البحث البالغ عددىا )
عداد أوبعد  المعمميف ، الدراسة  أداةف تـ تييئة وا 

تـ  ومجتمع البحث . أىداؼالتي تتناسب مع 
التطبيؽ النيائي عمى العينة خبلؿ الفترة مف 

 ( . 04/0/0400ولغاية ) (0/6/0400)
  Statistical  Meansئية: حصا:اضودائل اإل ًارابع
الي استعاف الباحثاف الستخراج نتائج البحث الح      

  ئية اآلتية:حصاوبعض الوسائؿ اإل ئية .حصابالحقيبة اإل
 :لعينتيف مستقمتيف (t:test).االختبار التائي 0
يزية لفقرات مقياس االنغبلؽ يلحساب القوة التم -أ

 المعرفي  .
ئية في حصالمكشؼ عف الفروؽ ذات الداللة اإل-ب

 لمتغير الجنس. االنغبلؽ المعرفي لدى المعمميف تبعاً 
 Pearson Corvelation)عامؿ ارتباط بيرسوف م.0

Coefficient)  اآلتيلمعرفة عمؿ واست: 
 درجة كؿ فقرة والدرجة العبلقة االرتباطية بيف - أ

 الكمية لمقياس االنغبلؽ المعرفي.  
 ةػػػػػػػػػػػػػػػثبات مقياس االنغبلؽ المعرفي بطريق  - ب
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 إعادة االختبار.  
 ي بطريقةػػػػػػػػػػػػػػثبات مقياس االنغبلؽ المعرف -ج    

                              التجزئة النصفية.                                                                                                                    
 : .معادلة االختبار التائي لعينة واحدة0

معرفي لدى ت لمعرفة درجة االنغبلؽ الممعواست
 معممي المرحمة االبتدائية .

 : Chi-Squareمربع كاي  -2
استعمؿ لمعرفة داللة الفرؽ في آراء الخبراء عمى   

 فقرات مقياس االنغبلؽ  المعرفي . 
 ػرض اننتائج و منالشتها

 اضكدف األول :    
:  االنغبلؽ المعرفي لدى المعمميف إلىالتعرؼ     

إجابات عينة البحث  تحقيؽ ىذا اليدؼ تـ تحميؿل

( مف المعمميف ، عمى مقياس االنغبلؽ 044البالغة )
المعرفي وتبيف أف المتوسط الحسابي لمعينة 

( ، أما 4.3304( بانحراؼ معياري )54.052)
( ، ولمعرفة 64)فيو المتوسط الفرضي لممقياس 
ستعمؿ االختبار التائي اداللة الفرؽ بيف المتوسطيف 

، وتبيف  (One Sample T-Test)لعينة واحدة 
( وىي أكبر  4.602أف القيمة التائية المحسوبة ) 
( عند مستوى 0.63مف القيمة التائية الجدولية )

( ، وىذا يعني 666( وبدرجة حرية )4.42داللة )
، وباتجاه المتوسط  ئياً إحصاوجود فروؽ دالة 

أف عينة  إلىالفرضي لممقياس ، وىذه النتيجة تشير 
لدييـ االنغبلؽ المعرفي ، والجدوؿ  يشيع  البحث ال

 : ( يوضح ذلؾ4)
 االختبار انتائٍ ندالنت انفرق بني ادلتىضط احلطابٍ وادلتىضط انفرضٍ  ( 6جدول ) 

 ػهً ممُاش االنغالق ادلؼريفندي مؼهمٍ ادلرحهت االبتدائُت 

 العينة المتغير
المتوسط 
 الفرضي

المتوسط 
 المحسوب

االنحراؼ 
 المعياري

مستوى  تائيةالقيمة ال
 الجدولية المحسوبة الداللة

االنغبلؽ 
 المعرفي

044 64 54.052 4.3304 4.602 0.63 4.42 
 

 األنساؽوتتفؽ ىذه النتيجة مع مسممات نظرية     
المنغمؽ  التي -القيمية لروكيش في النظاـ المفتوح 

 ضمنيـ ف شريحة المثقفيف ومفأأكدت عمى 
نغبلؽ المعرفي، كما أشار ف يقؿ لدييـ اال والمعمم

ف ىناؾ عبلقة عكسية بيف االنغبلؽ بأ"روكيش" 
نو كمما زاد الفرد إي أ،  المعرفي  والمستوى العممي

و انعدـ أمستواه العممي التعميمي كمما قؿ في 
االنغبلؽ المعرفي لديو، وذلؾ ألف التعميـ المرتفع 

وىذا  (  Rokeach, 1977: 111يعني االنفتاح )
 إلىنيـ ينظروف أف، و وـ أشخاص منفتحنيأيعني 

تقويميـ لمناس عمى وفؽ  نو حميمي وعدـأالعالـ ب
دراسة اختمفت مع و  . و اختبلفيـ معيـأاتفاقيـ 

 فمعمميالف أظيرت أ( التي 0443الشيري  )
 المدينة المنورة لدييـ انغبلؽ فكري.في والمعممات 

 اضكدف اضثاظي:
 في تبعاً الكشؼ عف الفروؽ في االنغبلؽ المعر 

ولتحقيؽ ىذا اليدؼ فقد استعممت جنس : لمتغير ال
معادلة االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لمعرفة فيما 
إذا كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة معنوية بيف 

ظير أمتوسطي المجموعتيف في االنغبلؽ المعرفي ، و 
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ئية إحصائي وجود فروؽ ذات داللة حصاالتحميؿ اإل
مف المعمميف  إذ أّف القيمة  ناثبيف الذكور واإل 

( وىي أعمى مف 0.630التائية المحسوبة بمغت )
(  4.42(عند مستوى )0.63القيمة التائية الجدولية )

وباتجاه المجموعة ذات المتوسط الحسابي األعمى 
 .مف الذكور كثر انغبلقاً أ ناثف اإل أ، أي  ناثوىي اإل 

 : ( يوضح ذلؾ 5والجدوؿ )

 ندي نتائٍ ندالنت انفرق يف ممُاش االنغالق ادلؼريف االختبار ا (7جدول )
 (.إناث -)ذكىر نصػهً وفك متغري انجمؼهمٍ ادلرحهت االبتدائُت 

 

ئية في االنغبلؽ إحصا( في وجود فروؽ ذات داللة 0443لشيري ،اوقد اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة )     
 لمتغير الجنس وباتجاه الذكور . تبعاً المعرفي 

بالظروؼ البيئية نغبلؽ المعرفي يتأثر اال وىذه النتيجة يمكف تفسيرىا عمى وفؽ نظرية "روكيش" بأف     
مف كبل الجنسيف لمختمؼ  فراداعتناؽ األ أسموبف إذ إ ه،أفكار والتعميمية التي يكتسب فييا الفرد معتقداتو و 

وفي مجتمعنا تعطي بعض األسر الحرية في التفكير  التنشئة االجتماعية السائد . أسموبالمعتقدات يتأثر ب
والمعتقدات الجديدة وتقيدىف بالدور  فكارعمى تقبميف لؤل اً وىذا ينسحب سمب ناثكثر مف اإل أوالتصرؼ لمذكور 

 الذي رسمو المجتمع ليف. 
 االضتنتاجاث

 -ما يأتي: اففي ضوء نتائج البحث استنتج الباحث     
 في خفض مستوى االنغبلؽ المعرفي . اً يجابيإ اً ف لممستوى الثقافي والعممي تأثير إ  -0
 . ناثنغبلؽ المعرفي لدى اإل ساليب التنشئة االجتماعية تدعـ اال أف إ  -0

 انتىصُاث
 -بما يأتي:اف وصي الباحثيلييا البحث الحالي إفي ضوء النتائج التي توصؿ     

العمؿ عمى تشخيص المعمميف الذيف يتسموف بارتفاع مستوى االنغبلؽ المعرفي بيدؼ فتح دورات   -0
 . تدريبية وبرامج إرشادية ليـ لخفض مستوى االنغبلؽ المعرفي لدييـ 

استثمار وسائؿ اإلعبلـ بكافة جوانبيا المسموعة والمقروءة والمرئية في سبيؿ التأكيد عمى التسامح  -0
 واالنفتاح الفكري واالبتعاد عف االنغبلؽ والجمود والتعصب  .

 سرية المتسامحة بعيداً ج تنمية األسر بضرورة التنشئة األتبني المؤسسات اإلعبلمية والتربوية برام  -6

حجـ  الجنس 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 4،42الداللة

 4.6050 52.0464 030 الذكور 
 دالة 0.63 0.630

 4.0640 55.2663 065 ناثاإل 
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 .    ناثمع اإل  واالنغبلؽ خصوصاً  عف التسمط
 ادلمرتحاث

 -الدراسات اآلتية:اف قترح الباحثيطويرًا لمبحث الحالي واستكمااًل وت    
 إجراء دراسة عف العبلقة بيف االنغبلؽ المعرفي وأساليب التنشئة االجتماعية، وسمات الشخصية. -0
  إجراء دراسة لمعرفة العوامؿ المؤثرة في االنغبلؽ المعرفي . -0
 إجراء دراسة  تبحث االنغبلؽ المعرفي  وعبلقتو بأساليب التعمـ. -6
 إجراء دراسة تبحث  االنغبلؽ المعرفي  وعبلقتو بالسموؾ العدواني. -0

 
 كـــــــــــــــــــادلالح

 
 (1ملخق )

   البخح على وفق اللقب العلمي أداةيف تقويم أمساء السادة اخلرباء 

 عول هكبى ال اللقت العلوً واالسن  ت

 كلٍة الترثٍة –جبهعة القبدسٍة  أ.د. عجد العسٌس حٍدر 1

 كلٍة الترثٍة.اثي رشد –جبهعة ثغداد  أ.د.عجد األهٍر عجود الشوسً   2

 كلٍة الترثٍة.اثي رشد – جبهعة ثغداد أ.د. صبحت عجد هرزوك  3

 كلٍة الترثٍة.اثي رشد – جبهعة ثغداد عظوً أ.د.لٍلى عجد الرزاق األ 4

 كلٍة الترثٍة –جبهعة ثبثل  .د.حسٍي رثٍع حوبدي أ 5

 كلٍة الترثٍة –جبهعة القبدسٍة  أ.د. كبظن ججر الججوري  6

 كلٍة الترثٍة  –جبهعة كرثالء  أ.م.د. حٍدر الٍعقوثً  7

  اَداةكلٍة  –جبهعة القبدسٍة  أ.م.د.عجبش رهضبى الججوري 8

 اَداةكلٍة  –جبهعة القبدسٍة  أ.م.د. سالم هبشن حبفظ  9

 كلٍة الترثٍة –جبهعة ثبثل   الورشديأ.م.د. عوبد حسٍي  10

 كلٍة الترثٍة.اثي رشد – جبهعة ثغداد أ.م.د.فبضل زاهل صبلح  11

 اَداةكلٍة  –جبهعة القبدسٍة  أ.م.د.علً شبكر الفتالوي 12
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 (2ملخق )

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 جامعة القادسية   

 الدراسات العمياكمية التربية /
 ء الخبراء في مدى صبلحية فقرات االنغبلؽ المعرفيآرا ةاستبان

.  األستاذ الفاضؿ .....................المحتـر
 يرـو الباحثاف إجراء دراسة موسومة بػػ )االنغبلؽ المعرفي لدى معممي المرحمة االبتدائية (

ئكـ آراننا نتوجو إليكـ راجيف إبداء لذا فإ المجاؿ، ونظرًا لما ىو معروؼ عنكـ مف خبرة ودراية في ىذا     
ف البدائؿ رباعية )موافؽ أ ومقترحاتكـ في صبلحية ىذا المقياس لمتطبيؽ عمى معممي المرحمة االبتدائية عمماً 

 (.تمامًا، موافؽ ، غير موافؽ ،غير موافؽ تماماً 
  -:بأنو  عرؼ الباحثاف االنغبلؽ المعرفي نظرياً لقد     
)تنظيـ معرفي خاص بمعتقدات وال معتقدات الشخص عف الحقائؽ والوقائع والسمطة المطمقة والتي         

و محيطية لممعتقدات مف خبلليا يعمؿ الفرد نماذج غير أتؤكد عمى الجانب الزمني وتنتظـ حوؿ قاعدة مركزية 
 خريف (.متسامحة في مقابؿ النماذج المتسامحة مع اآل

بعاد أمف  مجاالت رئيسة يقيس كؿ منيا بعداً  ة( فقرة موزعة عمى ثبلث00س مف )إذ يتكوف المقيا     
 االنغبلؽ المعرفي، وكما يأتي:

 : مكوف المعتقدات / البلمعتقدات.  أوالً 
 : مكوف التنظيـ المركزي/ المحيطي. ثانياً 
 .: مكوف البعد الزمني  ثالثاً 
 

 مع خالص الشكر والتقدير                                                               
 بؼد ادلؼتمداث وانالمؼتمداث :

الفروض الشعورية والبلشعورية  يمثؿ نسؽ المعتقدات كؿ المعتقدات واألحكاـ واالتجاىات والتوقعات أو      
عمى كؿ ت فيحتوي ما نسؽ البلمعتقداأالتي يقبميا الشخص في وقت معيف كحقيقة العالـ الذي يعيش فيو .  

حكاـ واالتجاىات والتوقعات الشعورية والبلشعورية التي يرفضيا شخص ما في زمف معيف البلمعتقدات واأل
 بوصفيا زائفة . 

 التعديبلت غير صالحة صالحة الفقرات   ت
    تعمر طويبلً  ف الجماعة التي تسمح باالختبلؼ في الرأي الأعتقد أ 0
    جب عدـ اإلنصات لرأيياف الكثير مف فئات المجتمع يأأرى  0
    ء اآلخريف ىي الخاطئةآراف أئي ىي الصحيحة و آراف أعتقد أ 6
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 : اُطٍ –نبؼد ادلركسٌ ا

المركز عمى عكس  إلىإف المعتقدات األكثر أىمية تتصؿ ببعضيا وبالتالي تكوف اقرب  ىإلويشير           
 :حيطية او بعيدة عف المركز المعتقدات األقؿ أىمية فيي معتقدات م

 
 التعديبلت غير صالحة صالحة الفقرات ت
    حؿ مشاكمي الشخصيةأما يخبرني كيؼ  اً نني وجدت شخصأكنت أتمنى لو  0
    ف بووتكرار ما أراه لكي يقتنع اآلخر ى صر عمأ 0
    أتمسؾ بقراراتي ميما كانت النتائج  6
    ينشر المفاسد وسوء الخمؽ  أفكارإىماؿ ما ورثناه مف عادات و ف أعتقد أ 0
    ر نمط حياتي ميما كانت األسبابيرفض تغيأ 2
    بعض ميمات الحياة إلنجازئي آراال أجازؼ بتغير  3
    عماؿ التي تتسـ بالتنوع والتغيرياـ باألأحب الق 4
    التطور إلىف التعددية والتنوع الثقافي يؤدياف أأؤمف ب 5
    أساعد اآلخريف بغض النظر عف انتمائيـ الديني 6

    حموؿ مناسبة في اآلراء المختمفة أمر مرغوب إلىالوصوؿ ف أعتقد أ 04
    ويقولوف أشياء حسنة عنيالناس يحترمونني ويقدرونني ف أعتقد أ 00
    رفض كشؼ مشاعري الشخصية لآلخريفأ 00
    يأفكار ىـ تعارض أفكار عندما تكوف  فراديمكنني توبيخ األ ال 06
    ء اآلخريفآراىـ بعد سماع أفكار ما يغيروف  حتى األذكياء غالباً  00

    تقبؿ فكرة معارضة األشخاص الذيف يشاركونني المعتقدأ ال 0
    غمب الناس ما ىو الصالح ليـأيدرؾ  ال 2 
    التي أؤيدىا أكثر مف التي أعارضيا فكارىتـ باألأ 3 
خاطئ لكنيا في بعض األحياف الطريقة الوحيدة  ءشيلقوة ف استعماؿ اإ 4

 الطريؽ الصحيح إلىلموصوؿ 
   

    جماع اآلخريف إأرى أف الرأي الصواب ينتج عف  5
    يؤمف بنفس مبادئي أمر غير مرغوب أرى أف المواجية لمف ال 6

    واحدة صحيحة ألي سؤاؿ إجابةتوجد  ال 04
    ي أىدافف تحقيؽ تحمسي لمعتقدي يمكنني م 00
    ف مف الضروري االنفتاح الذىني ألحداث الحياة المتنوعةأعتقد أ 00
    ف يعكس جوىرىا بوضوحأظاىر األشياء يجب ف أعتقد أ 06
    تعدد وجيات النظر في قضايا الفكر اإلنساني ضرورة حياتيةف أعتقد أ 00
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 : ؼد ادلنظىر انسمنٍب
لحاضر والمستقبؿ والطريقة التي ترتبط بيا ىذه المعتقدات معتقدات الشخص عف الماضي وا إلىويشير    

                  فيما بينيا :

 
 نهائيةمقياس االنغالق املعريف بصيغته ال (3ملخق )

 
 عزيزي المعمـ /عزيزتي المعممة

 تحية طيبة ..............
بداء رأيؾ فييا بكؿ دقة وموضوعية خدمة لمبحث   بيف يديؾ مجموعة مف الفقرات يرجى منؾ قراءتيا وا 

 إجابةنو ال توجد  أ الفقرة وتحت البديؿ المناسب .  عمماً  أماـبوضع عبلمة صح  جابةالعممي . وتتـ اإل
 خاطئة  وال داعي لذكر االسـ. صحيحة أو

 مع الشكر والتقدير                                         

 جابةمثاؿ عمى اإل
 غير موافؽ تماما غير موافؽ موافؽ موافؽ تماما الفقرات         
     سمة مف سمات البشر أفكاريدور في المجتمع مف تغيرات و  مسايرة ما

 :تية يرجى تدويف المعمومات اآل
 : :                                أنثى ذكر : الجنس   

                                                  

 التعديبلت غير صالحة صالحة  الفقرات ت
    تتعايش مع الواقع المحيط بؾ أفالسعادة  إلىليس مف الضروري لموصوؿ  0
    مف خبلؿ االطبلع عمى التاريخ ىناؾ قمة مف المفكريف الكبار 0
    اإلنساف كائف عاجز وتعيسف أعتقد أ 6
    مجدنا والماضي سيحصؿ التقدـ االجتماعي الحقيقي  إلىإذا ما عدنا  نانأعتقد أ 0
    في الحياة لمطمقة ألي فكر جديد أمر غير مجد  ف المسايرة اأأرى  2
    متمؾ القدرة لمتحكـ  بمصيريأ ال ينأعتقد أ 3
    الحالية يقيد حريتي ف التزامي بالقوانيفأشعر أ 4
    أحب أف أجرب كؿ جديد 5
    بعد شير شيراً   يانفس فكارعمى األ فرادليس مف المتوقع أف يبقى األ 6

    بالتعاسة ولكف المستقبؿ سيكوف أفضؿ  يءأحس أف الحاضر مم 04
    قؿ قيمة مف الورؽ الذي تطبع عميوأالتي تطبع ىذه األياـ  فكارمعظـ األ 00
    ذلؾ إلنجازىناؾ الكثير مف األعماؿ والقميؿ مف الوقت  00
    ءراف أجد أصدقاء يشاركونني في الميوؿ واآلأفي المستقبؿ أفضؿ طريقة لمعيش ىي  06
    لممجتمع اً ما مفيد ئاً شيستطيع أف أنتج في المستقبؿ أنني أأثؽ بنفسي في  00



 االنغالق ادلؼريف ندي مؼهمٍ ادلرحهت االبتدائُت           أ.و.د. ػهٍ  صكر  جابر       أمساء تركٍ أمحُد 
 

 

 ﴾ 072 ﴿          م2012( سنة 1) ( العدد11الوجلد ) -فً اَداة والعلوم الترثوٌةهجلة 
 

موافؽ  الفقرات ت
 تماما

غير  موافؽ
 موافؽ

غير موافؽ  
 تماما

     تعمر طويبلً  ف الجماعة التي تسمح باالختبلؼ في الرأي الأعتقد أ 0

     ئات المجتمع يجب عدـ اإلنصات لرأيياف الكثير مف فأأرى  0
     جماع اآلخريف إأرى أف الرأي الصواب ينتج عف  6
     أمر غير مرغوبنفسيا مبادئي لمف ال يؤمف ب أرى أف المواجية 0
     حؿ مشاكمي الشخصيةأما يخبرني كيؼ  اً نني وجدت شخصأكنت أتمنى لو  2
     ء اآلخريف ىي الخاطئةاآر ف أئي ىي الصحيحة و آراف أعتقد أ 3
     عماؿ التي تتسـ بالتنوع والتغيرأحب القياـ باأل 4
     التطور إلىف التعددية والتنوع الثقافي يؤدياف أأؤمف ب 5
     مف خبلؿ االطبلع عمى التاريخ ىناؾ قمة مف المفكريف الكبار 6

     ف التزامي بالقوانيف الحالية يقيد حريتيأشعر أ 04
     أحب أف أجرب كؿ جديد 00
     تقبؿ فكرة معارضة األشخاص الذيف يشاركونني المعتقدأ ال 00
     ي أىدافتحمسي لمعتقدي يمكنني مف تحقيؽ  06
     أتمسؾ بقراراتي ميما كانت النتائج  00
     ينشر المفاسد وسوء الخمؽ  أفكارإىماؿ ما ورثناه مف عادات و ف أعتقد أ 02
     عد اآلخريف بغض النظر عف انتمائيـ الدينيأسا 03
     تعدد وجيات النظر في قضايا الفكر اإلنساني ضرورة حياتيةف أعتقد أ 04
     مجدنا والماضي سيحصؿ التقدـ االجتماعي الحقيقي  إلىإذا ما عدنا  نانأعتقد أ 05
     عد شيرب شيراً نفسيا  فكارعمى األ فرادليس مف المتوقع أف يبقى األ 06
     بالتعاسة ولكف المستقبؿ سيكوف أفضؿ  يءأحس أف الحاضر مم 04
     التي أؤيدىا أكثر مف التي أعارضيا فكارىتـ باألأ 00
     اعتقد إف مف الضروري االنفتاح الذىني ألحداث الحياة المتنوعة 00
     ف يعكس جوىرىا بوضوحأظاىر األشياء يجب ف أعتقد أ 06
     ر نمط حياتي ميما كانت األسبابيفض تغير أ 00
     بعض ميمات الحياة إلنجازئي آراير يال أجازؼ بتغ 02
     الناس يحترمونني ويقدرونني ويقولوف أشياء حسنة عني فأعتقد أ 03
      ء اآلخريفآراىـ بعد سماع أفكار ما يغيروف  حتى األذكياء غالباً  04
     في الحياة ة ألي فكر جديد أمر غير مجد  لمطمقف المسايرة اأأرى  05
     متمؾ القدرة لمتحكـ  بمصيريأ ال ينأعتقد أ 06
     ءراف أجد أصدقاء يشاركونني في الميوؿ واآلأفي المستقبؿ أفضؿ طريقة لمعيش ىي  64
     لممجتمع اً ما مفيد ئاً ستطيع أف أنتج في المستقبؿ شيأنني أأثؽ بنفسي في  60
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 إلىخاطئ لكنيا في بعض األحياف الطريقة الوحيدة لموصوؿ  يءاستعماؿ القوة ش فإ 60
 الطريؽ الصحيح

    

     رفض كشؼ مشاعري الشخصية لآلخريفأ 66
     يأفكار ىـ تعارض أفكار عندما تكوف  فراديمكنني توبيخ األ ال 60
     طبع عميوقؿ قيمة مف الورؽ الذي تأالتي تطبع ىذه األياـ  فكارمعظـ األ 62
     ف تتعايش مع الواقع المحيط بؾأالسعادة  إلىليس مف الضروري لموصوؿ  63

 ادلصادر انؼربُت
 عمي وسميماف ، عبد الرحمف  إبراىيـ، إبراىيـ

(. الدوجماتية وعبلقتيا باتخاذ 0660سيد )
 ،القرار لدى عينة مف طبلب جامعة قطر

عة (،  جام03العدد ) مجمة كمية التربية(،)
 عيف شمس، القاىرة.

 ( 0656البحيري ، عبد الرقيب .) الدوجماتية
والتسمطية وعبلقتيا بالوعي الديني لدى طمبة 

بحوث المؤتمر الخامس لعمـ  الجامعة ،
النفس،الجمعية المصرية لمدراسات النفسية، 

 جامعة القاىرة ، القاىرة ، مصر. 
 مصطفى محمود والمحمح، احمد  بو بكر ،أ

، مناىج البحث العممي (.0444عبد اهلل )
 الدار الجامعية ، اإلسكندرية.

 (.0656، رجاء محمد شريؼ ) بو عبلـأ 
، دار  الفروؽ الفردية وتطبيقاتيا التربوية

 القمـ ، الكويت. 
 التقويـ (.0664مصطفى محمود ) ، اإلماـ

، وزارة التعميـ العالي والبحث  والقياس
 جامعة بغداد. العممي ،

 ، فاتف زكريا  حسيف والنمر ، مصطفى باىي
التقويـ في مجاؿ العمـو التربوية  (.0440)

 .نجمو المصرية ، القاىرةمكتبة األ  ،والنفسية
 (0404)  رػػػػػػػالبدري ، خميس شياؿ  ياب . 

الشعور بالوحدة النفسية وعبلقتو بالتفكير 
) رسالة ماجستير الجامد لدى طمبة الجامعة 

يثـ ، غير منشورة ( كمية التربية ابف الي
 جامعة بغداد.

  ( 0446بف لمبارؾ، سمية  .)أسموب 
،) رسالة  الدوجماتية لدى الطمبة الجامعييف

ماجستير غير منشورة (، كمية اآلداب 
والعمـو اإلنسانية ، جامعة الحاج لخضر ، 

 باتنة ، الجزائر.  
 عبلقة  (.0446ناصر بف عبد اهلل ) ،الحربي

نماط التعمـ الجمود الفكري )الدوجماتية ( بأ
والتفكير لدى طمبة المرحمة الثانوية بالمدينة 

،) رسالة ماجستير غير منشورة( ، المنورة 
 كمية التربية ، جامعة أـ القرى ، السعودية .

 ( 0445جابر ، عمي صكر.)  داء أمحددات
مياـ حؿ المشكبلت لدى طمبة الجامعة مف 

مجمة ذوي االنغبلؽ المعرفي )الدوجماتية (، 
العدد  ، والعمـو التربوية اآلدابسية في القاد
 . ، العراؽ 4المجمد  0، 0

 ، (. 0650نيؿ و روبرت ،ألبرت ) جوف
التجريب في العمـو السموكية . مقدمة في 

،ترجمة : موفؽ ساليب البحث العممي أ
الحمداني ، عبد العزيز الشيخ ، وزارة التعميـ 

 العالي والبحث العممي . 
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 ( 0666جواد، حسف فاضؿ .)خبلؽ في األ
،بيت الحكمة لمنشر ، الفكر العربي القديـ 

 مطبعة اليرموؾ ،بغداد. 
 (0440الخالدي ، أديب  .)الصحة النفسية ،

 الدار العربية مدينة نصر.
  الصحة (. 0664حمد )أخفاجي ، فاطمة

النفسية والتصمب لمعامبلت وغير العامبلت ، 
، )رسالة ماجستير غير  ـ القرىأجامعة 
رة (، دار المعرفة الجامعية ، منشو 

 اإلسكندرية ، مصر . 
  (.  0440حمد ) أالدردير ، عبد المنعـ

،  دراسات معاصرة في عمـ النفس التربوي
، عالـ الكتب والنشر والتوزيع ،  0، ج 0ط

 مصر .
 ،عزيز حنا وعبد الرحمف ، أنور حسيف  داود

،جامعة  مناىج البحث التربوي(.0664)
 بغداد ، بغداد. 

 ( 0442دويدار، عبد الفتاح محمد .) المرجع
في مناىج البحث في عمـ النفس وفنيات 

 ،، دار المعرفة الجامعيةكتابة البحث العممي 
 ، اإلسكندرية .  0ط

 ( 0666الروساف ،فاروؽ.) أساليب القياس
، دار 0،ط والتشخيص في التربية الخاصة

 الفكر ، عماف.
  الكناني ، ، و  إبراىيـالزوبعي ، عبد الجميؿ

وبكر، محمد ألياس والغناـ ، محمد  إبراىيـ
االختبارات والمقاييس (. 0650أحمد )
، جامعة الموصؿ ، الموصؿ ،  النفسية

 العراؽ . 

 ( 0650سبلمة ، محمد.) عبلقة الدوجماتية
بمستوى التعميـ والتحصيؿ الدراسي لدى 

( ، 6،)حولية كمية الشريعة(، ع )المراىقيف
 جامعة قطر، قطر.

 ( األنماط اإلدراكية 0650شريؼ ، نادية .)
المعرفية وعبلقتيا بموقؼ التعمـ الذاتي 

 )مجمة العمـو االجتماعية(،والتعمـ التقميدي، 
 ( ، الكويت . 4العدد )

 ( 0443الشيري، حاسف بف رافع.) مستوى
االنغبلؽ الفكري )الدوجماتية( لمعممي 
ومعممات مراحؿ التعميـ العاـ الرسمي في 

الجمعية السعودية لمعمـو  ينة المنورة،المد
                                               www.gesten.org.sqالتربوية والنفسية.

 ( 0650صفوت ، فرج .) القياس والتقويـ
وزارة التعميـ العالي  ،والتربوي  النفسي

 والبحث العممي ، بغداد ، العراؽ . 
 ( 0446عبد اهلل ، محمد عادؿ.) مقياس

التفاعبلت االجتماعية لؤلطفاؿ خارج المنزؿ 
( و)ذوي االحتياجات اديوف)األطفاؿ الع

 ، مصر. ، القاىرة، دار الرشاد لمنشر(الخاصة
 ( ...............0664التعصب ، ط .)0  ،

 دار غريب لمنشر والتوزيع، القاىرة ، مصر .
 ( 0440العتـو ، عدناف يوسؼ  .) عمـ

،  دار المسيرة لمنشر  0، ط النفس المعرفي
  والتوزيع ، عماف ، األردف .

 ( 0653عجوة ، عبد العاؿ  .) العبلقة بيف
ب المعرفية لدى الدوجماتية وبعض األسالي

،) رسالة ماجستير غير  طمبة كمية التربية
منشورة(، كمية التربية ، جامعة المنوفية، 

  مصر.

http://www.gesten.org.sq/


 االنغالق ادلؼريف ندي مؼهمٍ ادلرحهت االبتدائُت           أ.و.د. ػهٍ  صكر  جابر       أمساء تركٍ أمحُد 
 

 

 ﴾ 075 ﴿          م2012( سنة 1) ( العدد11الوجلد ) -فً اَداة والعلوم الترثوٌةهجلة 
 

 ( 0652العيسوي ، عبد الرحمف محمد .)
،   القياس والتجريب في عمـ النفس والتربية

 دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، مصر . 
  ، القياس (. 0665حمد سميماف )أعودة

،                                         قويـ في العممية التدريسيةوالت
 دار األمؿ لمنشر والتوزيع ، عماف ، األردف .

  ( المساندة  0446غانـ ، محمد حسف .)
االجتماعية المدركة وعبلقتيا بالوحدة 
النفسية واالكتئاب لدى المسنيف المقيميف 

في  )مجمة دراسات عربية في إيواء الدولة ،
 ( ، مصر.  6( ، ع )0مج ) ،(عمـ النفس

 ( 0442غني ، نادية تعباف محمد .)ثر أ
المعرفي في خفض الجزمية لدى  سموباأل

، )رسالة ماجستير  طالبات المرحمة اإلعدادية
غير منشورة (، كمية التربية ، الجامعة 

 المستنصرية ، بغداد ، العراؽ .
 ( 0446فرـو ، اريؾ .)المجتمع السوي  ،

رجمة ، محمود منقذ الياشمي ، الييئة ت
 العامة السورية لمكتاب ، دمشؽ . 

  ( 0640فراج ، محمد فرغمي  .) مرضى
، الييئة  0، ط النفسي في تطرفيـ واعتداليـ

 العامة لمتأليؼ والنشر ، مصر.
 دار  القياس النفسي(.0654صفوت) ، فرج،

 الفكر العربي ،القاىرة مصر.
  ( 0444القحطاني ، محمد بف عمي .)

مكانية القياس لدى  الدوجماتية بيف الماىية وا 
،) دكتوراه عمـو اجتماعية( ،  االسترىابييف

جامعة نايؼ األمنية. 
http://www.nauss.edu.sa 

 ( 0446كوافحة ، تيسير مفمح .) القياس
والتقويـ وأساليب القياس والتشخيص في 

 رة ، عماف . ي، دار المس التربية الخاصة
  الجزمية (. 0440حسيف )محمد ، قاسـ

 ،   وعبلقتيا باتخاذ القرار لدى طمبة الجامعة
) رسالة ماجستير غير منشورة ( كمية 

 ، جامعة بغداد.   اآلداب
 ( 0440ممحـ ،سامي محمد .) القياس

، دار عمـ النفسوالتقويـ في التربية و 
 ،عماف . 0المصير،  ط

 سيكولوجية  (. 0440، محمد )  ميدي
)مجمة النفس  ،لقاىرةجامعة ا التطرؼ،
 ( ، مصر.44،  ع )(المطمئنة

 ( 0440النبياف ، موسى.)يات القياس أساس
، 0دار الشروؽ ،ط ، في العمـو السموكية

 عماف.
 ( 0400اليادي ، نبيؿ عبد .) تشكيؿ

،  0، دار اليازوري ،ط السموؾ االجتماعي
 عماف .
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Abstract : 
   Every one of us has a lot of beliefs which can 

be infered from what the individual does and 

says . Whereas  the evaluation of the individual 

is not on the basis of his belief in a particular set 

of beliefs, but on the basis of his style in dealing 

with these beliefs. It is covered with an open 

mind or a mind closed. Thinking  about that 

closed cognitive does not allow for the owner in 

any area of thought flexible is one of the main 

obstacles to the wheel of social progress and 

civilization, especially with regard to the 

educational aspect, who wants to individual 

thought factor allows him to accept or 

discriminate or to choose, Teacher, which 

characterized by tyranny of opinion and not to 

allow students to express their opinions and 

glory to them and rely on the orders as a single 

contact with his students, can not contribute to 

their development and Progress . So the 

problem is determined by current research 

questions represented several problems 

requiring research and survey such as the 

following: - 

 hat degree of seclusion 'knowledge primaryW1. 

 teachers? school  

Are there statistically significant differences 2. 

in the cognitive closure of primary teachers. 

According to the variable type (male, female)?  

 To achieve the objectives of the research was    

to build a measure of closure of knowledge 

characterized as are consists of (36) paragraph 

by honesty, persistence and paragraphs ability to 

distinguish applied to a sample of (400) of 

primary school teachers were chosen in the 

anner manner and indiscriminate m

proportionate teachers, male and female primary 

school in Diwaniyah province and for the 

academic year (2010/2011). and then analyzed 

the response using the test Altaúa for one 

sample and two independent samples. where the 

                                                  -results showed:  

primary school teachers do not have a The  -1  

                                             knowledge.closure  

The presence of statistically significant  -2  

differences in the level of knowledge and 

mindedness towards females. -narrow 

out a  They Found According to the researcher

              . oposalsset of recommendations and pr 

             


