
               

   

 كهٍة انحشبٍة 
      انًدهة انحشبٌٕة

 **    * 

االنفتاح/اإلنغالق العقلي وعالقته بصورة الذات األخالقية لدى 
النوع االجتماعي والتخصص طالب اجلامعة يف ضوء متغريي 

 الدراسي
 

 إعداد   

 دوحمند عبدالعظيه حمند حمند. 
  الصحة النفسيةسم ق

جامعة سوىاج -كمية التربية   

 عبدالرسول عبدالباقي عبداللطيف د.

  عمم النفس التربويسم ق
 جامعة سوىاج -كمية التربية 

 
 

 

 

 

 
 

                          

 و9102اجمللة الرتبوية ـ العدد الرابع والشتون  ـ اجلزء الثاىي  أغشطص  
Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091) 

     



 .......................................االنفتاح/اإلنغالق العقلي وعالقته بصورة الذات األخالقية لدى طالب الجامعة 

- 6 - 
 

 ملخص:

صورة الذات نوع و  ،ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مستوى االنفتاح العقمي المعرفي
كل من النوع االجتماعي ، وتأثير األخالقيةبين اإلنفتاح العقمي وصورة الذات ، والعالقة األخالقية

لدى عينة من  األخالقيةفي االنفتاح العقمي وصورة الذات  والتفاعل بينيما الدراسيوالتخصص 
( طالبًا وطالبة 844سوىاج قواميا )جامعة ة  البكالوريوس بكمية التربية الشباب من طمب

ش عب  644ش عب عممية،  644عب العممية واألدبية )من الش   ،إناث( 9=6ذكور،  549)
وقد  . لتحقيق ىذه األىداف اتبعت الدراسة المنيج الوصفي بصورتية االرتباطي والمقارن،أدبية(

 ,Price, Ottati, Wilson) اإلنفتاح العقمي العامتم جمع بيانات الدراسة باستخدام مقياس 
Kim, 2015)األخالقية ، ومقياس صورة الذات (Jordan, Leliveld and 

Tenbrunsel, 2015) ، تيا باستخدام الحزمة االحصائية معالجو بيانات الإدخال تم وبعد ذلك
. وقد كشفت نتائج الدراسة عن تمتع عينة الدراسة بمستوى SPSS, V20لمعموم االجتماعية 
أخالقية ، وصورة ذات (8.945)المتوسط الموزون =  من االنفتاح العقمي أعمى من المتوسط

 .(>9:.9)المتوسط الموزون =  تي لمنموذج األخالقيتصورىم الذامن  بدرجة طفيفةأفضل 
( 4.49كشفت نتائج معامل االرتباط عن وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيًا عند مستوى ) وقد

كشفت نتائج تحميل  وقدبين االنفتاح العقمي وصورة الذات األخالقية لدى طالب عينة الدراسة. 
 الدراسياعل متغيري النوع االجتماعي والتخصص عن وجود تأثير لتف (6×6) التباين الثنائي

وصورة الذات األخالقية، وعن وجود  عمى أداء طالب عينة الدراسة عمى مقياس االنفتاح العقمي
 التخصصاتطالب درجات بين متوسطي ( 4.45ذات داللة احصائية عند مستوى )فروق 
كشفت  ،وأخيراً  .العمميةصصات األدبية في صورة الذات األخالقية لمصمحة طالب التخو العممية 

صورة الذات ب أن االنفتاح العقمي يمكنو التنبؤالبسيط عن الخطي نتائج تحميل اإلنحدار 
  وفي ضوء ىذه النتائج قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات والبحوث المقترحة.األخالقية. 

 صورة الذات األخالقية، االنغالق العقمي )الدوجماتية(، االنفتاح العقمي، الكممات المفتاحية:
 .طالب الجامعة ،الدراسيالنوع االجتماعي، التخصص 
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ABSTRACT: 

The current study aimed at identifying level of cognitive open-mindedness, 

and type of Moral self-image, the relationship between cognitive open-mindedness 

& Moral self-image and the effect of participants’ gender and major of study and 

the interaction between them on cognitive open-mindedness and moral self-image 

amongst a group of undergraduate students at Sohag Faculty of Education 

(N=400) including both males (N=105) and females (N=295), distributed equally 

between the Arts section (N=200) and the Science Section (N=200). To achieve 

this objective the researchers adopted the descriptive research design, both 

correlational and comparative. Data collection was conducted using the Open-

minded Cognitive Scale (Price, Ottati, Wilson & Kim, 2015) and the Moral Self-

image Scale (Jordan, Leliveld & Tenbrunset, 2015). Results were statistically 

treated using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS, v.20). Findings of 

the study revealed that the sample of the study enjoyed above average levels of 

cognitive open-mindedness (W.M= 4.501) as well as slightly better moral self-

image than their self-perception of the moral prototype (W.M= 5.658). Findings 

also revealed a statistically significant correlation (P≤ .05) between participants’ 

degrees of open-mindedness and their moral self-image. Two-way ANOVA 

results indicated that there were significant interactions between the participants’ 

gender and major of study, on the one hand, and their cognitive open-mindedness 

and moral self-image, on the other hand. Results as well indicated that there was a 

statistically significant difference ((P≤ =01) between mean scores of the Arts 

Section students and those of their Science counterparts in their moral self-image, 

favoring Science Section students. Finally, the results of the simple linear 

regression analysis revealed that the degree of cognitive open-mindedness can 

predict moral self-image. Based on these conclusions, a number of 

recommendations and suggestions for further research were provided.  

KEYWORDS: open-mindedness, closed-mindedness (Dogmatism), moral 

self-image, gender, major of study, University Students 
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 مقدمة: 
وتنميتو  ،بناء المجتمع تقع عمى عاتقيا ميمةىم الفئات التي تعد فئة الشباب من أ

الجامعات أحد أىم  كما تعد ،في جميع المجاالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية
لتقوم بعدة وظائف التي انشأت من قبل المجتمع المؤسسات العممية األكاديمية االجتماعية 

والخبرات التي تؤىميم إلدارة شئون حياتيم بالمعارف والميارات  ء الشبابىؤال تزويد أىميا
 معالجة المعمومات دون تحيز لما لدييم من قناعات سابقة،استقبال و  ،الحاضرة والمستقبمية

مع حضارات الشعوب االخرى  ، والتفاعلواالىتمام بوجيات النظر المختمفة والتعامل معيا
تيعاب التطورات العممية والتكنولوجية المتسارعة التي تجتاح الس Open Mindبعقل منفتح 

تواكب  بالطرق الحديثة مشكالتيم الخاصة ومشكالت المجتمعا في حل يواالستفادة منالعالم 
وعادات المجتمع وتقاليده  ،والحضاري ،التراث االجتماعيمع ضرورة االىتمام بنقل  ،العصر

سموك االجتماعي المقبول العمى  ليحافظوا شبابىؤالء المن جيل آلخر، وغرسو في نفوس 
 لدييم. Moral Self-Imageصورة الذات األخالقية  يعزز بماأخالقيًا 

ة يأحد األساليب المعرف Open/Closed -Mindednessاالنفتاح/اإلنغالق العقمي  ويعد
ن أشارت في تناولتو الفمسفات القديمة والحديثة حي فقدلو جذور تاريخية من زمن بعيد،  الذي

كتاباتيا إلى األفراد المنغمقين فكريًا من ذوي وجيات النظر المتشددة تجاه بعض القضايا 
والذين يتبنون أراًء وأفكارًا محددة ال يقمبون الجدل فييا، وال يخضعوىا ألي تفكير أو نقد أو 

م ىذه المفيوم إلى مجال عمبعد ذلك انتقل  ثم(، :79، 6456مراجعة )مجدي الشحات، 
بعد صدور كتاًبا لو بعنوان "العقل المنفح والعقل  Rokech النفس وتبمور عمى يد روكيش

، وقد أوضح فيو الجوانب 4:=5عام  The Open Mind and Closed Mindالمنغمق" 
، 6447، ناصر الحربي) اإلنغالق العقميواألبعاد التي تصف شخصية الفرد الذي يعاني من 

الرتباطة جزئيًا  ،العقدين األخيرينفي  اسة االنفتاح/ اإلغالق العقميوقد زاد االىتمام بدر  (.6
، المؤسسات التعميميةالسموكية في التي تناولت المشكالت  الحديثةببعض المجاالت البحثية 

  .(Brown, 2012)ف بطرق آمنة وسميمة وبعيدة عن العن بين الطالب وحل النزاعات

المثير بدور المتغير الوسيط بين  رضيًا يقومتكوينًا ف ولما كان األسموب المعرفي
حداث االستجابة،  )حمدي  فيو يميز فردًا عن آخر في استقبال وتناول المثيرات البيئية لذاوا 
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يتداخل مع عدة مجاالت في الشخصية، ألنو  اً أو بعد عامالً ي عد أنو  كما .(9، 8==5الفرماوي، 
اء معالجتو لمموضوعات التي يتعرض ليا في مواقف يمثل الطريقة التي يتميز بيا أداء الفرد أثن

الحياة اليومية، كما أنو منبئًا بالفروق الفردية في عممية التفضيل الشخصي سواًء في المجال 
 (.676، 6447المعرفي أو اإلجتماعي )أنور الشرقاوي، 

 . فقدفي الوقت الراىنخاصة في العقمي  االنفتاح/االنغالق دراسة أىمية تبرز لذا،
ضرورة تعمم الطالب الميارات التي  منالنظريات الحديثة في التعميم والتعمم  عميو أكدت

 ،تمكنيم من السيطرة عمى أمورىم الحياتية مثل ميارات التفكير، وميارات التعمم الذاتي
والميارات المتعمقة بتطوير طرقيم في الحصول عمى المعرفة ومعالجتيا واالنفتاح العقمي عمى 

، لمواجية التغيرات التكنولوجية واالجتماعية التي حدثت في المجتمعات المعاصرة المستقبل
وما زالت تحدث بشكل مستمر، وبصورة متسارعة تجعل من الصعب التنبؤ بالمعمومات الالزمة 

 (.=5، =644لمفرد في المستقبل )إبراىيم الحارثي، 

تيار ومعالجة المعمومات يميل إلى اخفيو ، التجاه محددغير متحيز  العقل المنفتحف
في متحيز فيو  العقل المنغمق أما .اآلراء أو التوقعات السابقة في إتجاهبطريقة غير منحازة 

المعمومات ومعالجتيا بطريقة تعزز اآلراء أو التوقعات  إلى إختيارميل ي فيو ،اتجاه محدد
 ;Ottati, & Wilson, Osteen, Distefano, 2018, 250; Ottati & Wilson, 2018)السابقة. 

Church & Samuelson, 2017; Price, Ottati, Wilson, & Kim, 2015) .وىذا يعني أن 
تمك بما فييا  واألفكار، ووجيات النظر المختمفة ،بدراسة جميع األراءييتم الفرد المنفتح عقميًا 

إذا توافرت ، وتعديل ما لديو من معتقدات سابقة التي تتعارض مع أرائو ومعتقداتو السابقة
، أما الفرد المنغمق عقميًا فيو عمى العكس من ذلك االدلة والحجج القوية التي تدعم ذلك

 .تماماً 

فقد يكون الفرد منفتحًا عقميًا تجاه  المواقف باختالفالعقمي  /اإلنغالقاالنفتاح ويختمف
 األراء واألدلةميًا تجاه أسموب جديد في التعميم، إال أنو يبدوا منغمقًا عق تدعمالتي  واألدلةاألراء 

، فالفرد الذي كما يختمف االنفتاح العقمي باختالف األفراد .التي تشجع عمى التمييز العنصري
عمى مستوى متوسط من االنفتاح العقمي في يحافظ يوصف بأنو منفتح عقميًا بصورة دائمة 

حسب  والنقصانزيادة لم قابلال مؤقتال العقمي أما الفرد الذي يوصف االنفتاح ،جميع المواقف
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الميمة المواقف بعض ي ف العقمي االنفتاح يكون الفرد في أعمى مستوياتفقد الموقف، طبيعة 
مواقف الفي االنفتاح العقمي  يكون الفرد في أدنى مستوياتحين في ، منو رد فعل تستحقالتي 
 ,Price, Ottati, Wilson, Kim, 2015) األقل أىمية والتي ال تستحق منو أي رد فعل خرىاأل

1489). 

ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة التي تناولت االنفتاح/اإلنغالق العقمي تبين عدم 
المشاركين في اإلنغالق العقمي لدى  االنفتاح/ مستوى بتحديد المتعمقة وجود اتفاق في نتائجيا

بدالكاظم (؛ أمل ميرة و منى ع>644عمي جابر )توصمت دراسة كل من: فقد ، ىذه الدراسات
؛ إلى أن مستوى اإلنغالق العقمي كان (>645) عبدالسادة و زينب شنان عبدالسجاد(؛ 6459)

عمي حمد توصمت دراسة كل من أعمى من المتوسط لدى طالب عينة الدراسة. في حين 
مستوى االنغالق العقمي كان متوسطًا لدى طالب إلى أن  (=645) يسعيد الزىران(؛ 6459)

توصمت نتائج  (:645) ارتقاء حافظ و راضي الجبويأخيرًا توصمت دراسة و عينة الدراسة. 
 طالب المرحمة اإلعدادية والثانويةالدراسة إلى أن مستوى اإلنغالق العقمي كان منخفضًا لدى 

عن وىذا التناقض في النتائج يستدعي المزيد من البحث  .كانوا منفتحين عقمياً  بمعنى أنيم
   .ق العقمي لدى طمبة الجامعةمستوى االنفتاح/ اإلنغال 

متغير النوع االجتماعي في اختمفت نتائج الدراسات السابقة حول تأثير  وكذلك
 عبدالسجاد عبدالساده، وزينب شنان العقمي، فقد كشفت نتائج دراسة كل من: /اإلنغالقنفتاحاإل 
 عمي جابر (؛6456)مجدي الشحات ؛ (6459) محمد عباس وسامي ممحم؛ (>645)
عن وجود فروق ذات داللة احصائية بين الذكور واإلناث  (6447)؛ ناصر الحربي (>644)

 الشيريحسن  كل من: في حين كشفت نتائج دراسة .في اإلنغالق العقمي لصالح اإلناث
عن وجود فروق ذات داللة احصائية بين الذكور واإلناث في  (6459) عمي حمد؛ (6449)

؛ (=644) خيرًا توصمت نتائج دراسة كل من سمية المبارك. وأاإلنغالق العقمي لصالح الذكور
ارتقاء ؛ (6459) عبدالكاظمأمل ميرة ومنى ؛ (6455) روال زواوي؛ (>644) زياد بركات

بين الذكور واإلناث  ذات داللةوجود فروق  إلى أنو ال توجد (:645)حافظ، وراضي الجبوري 
ستمزم المزيد من البحث حول تأثير النوع في اإلنغالق العقمي. وىذا االختالف في النتائج ي

 االجتماعي في اإلنفتاح/اإلنغالق العقمي. 
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في االنفتاح  الدراسيمتغير التخصص تأثير  نتائج الدراسات السابقة حول لم تتفق  وأخيراً،
عزي اإلنغالق العقمي ت  في فروق دالة إحصائيًا فقد توصمت نتائج بعض الدراسات إلى وجود  .العقمي

 سمية المباركمثل دراسة  العمميةأدبي( لصالح طالب التخصصات  ،)عممي الدراسيص صخلمت
توصمت نتائج بعض الدراسات إلى وجود فروق دالة إحصائيًا في اإلنغالق  . في حين (=644)

 مجدي الشحاتمثل دراسة  األدبيةلصالح طالب التخصصات  الدراسيعزي لمتخصص العقمي ت  
ة إحصائيًا في فروق دال بعض الدراسات إلى أنو ال توجدنتائج توصمت  وأخيراً  .(6456)

؛ (6447)ناصر الحربيمثل دراسة كل من:  الدراسيعزي لمتخصص اإلنغالق العقمي ت  االنفتاح/
ارتقاء حافظ ؛ (6459)أمل ميرة ومنى عبدالكاظم ؛ (>644) طالفحة فؤادو  القحطانيحسين 

حول تأثير التخصص  د من البحث والدراسةمما يستدعي المزي .(:645) وراضي الجبوري
 .في االنفتاح/ اإلنغالق الدراسي

في عالقتو ببعض  العقمي /اإلنغالقوعمى الرغم تنوع الدراسات التي تناولت االنفتاح
(، أنماط التعمم والتفكير )ناصر 6444: التسامح )محمد عيد، المتغيرات النفسية والتربوية مثل

(، والقدرة عمى حل >644الجتماعية وتشكيل اليوية )حنان خوج، (، الميارت ا6447الحربي، 
(، 6455(، التفكير األخالقي )روال زوواي، >644المشكالت والتحصيل الدراسي )زياد بركات، 

أنماط التعمم (، 6455والتفكير المنظومي وحل المشكالت التربوية المعقدة )دينا إسماعيل، 
الذكاء االنفعالي التكيف  (،6456الشحات،  جدي(، حل المشكالت )م6456)سامي ممحم، 

(، جودة الحياة )وفاء عميان، 6456األكاديمي واالجتماعي )سامي ممحم ومحمد عباس، 
(، والتوافق الدراسي 6459(، العدائية والغضب واالكتئاب )محمد عباس وسامي ممحم، 6458

دور الميني )خبراء، ، ال(Ottati, Wilson, 2018)(، الفكر السياسي 6459)عمي حمد، 
 ,Calin-Jageman, 2018; Ottati, Wilson, Osteen, & Distefano)مبتدئين( واالستحقاق المعياري 

 (.=645)سعيد الزىراني،  إضطراب الشخصية الحدية (2018

باإلضافة إلى كون االنفتاح/اإلنغالق العقمي أحد األساليب المعرفية الذي يربط بين 
المتغيرات الخاصة بالسمات الشخصية، ويمثل الجانب التكاممي من المتغيرات المعرفية و 

وما (. 7، 6459الشخصية الذي يقوم بالتأثير في صورة الذات لدى الفرد )عمي حمد، 
أوصت بعض الكتابات التي أوضحت أن االنغالق العقمي يزداد عندما يتعرض الفرد لوجيات 
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 ,Ottati, Price)ى التمييز الديني أو العرقي نظر مخالفة أخالقيًا مثل األراء التي تدعو إل

Wilson, Sumaktoyo, 2015) وما اقترحتو النماذج المعاصرة لصناعة القرار األخالقي فيما ،
يتعمق بنظرة األفراد ألخالقيم عمى أنيا مرنة قابمة لمتغيير في ضوء تصرفاتيم األخالقية أو 

  & Jordan, Leliveld) العالم من حوليمغير األخالقية وأنيا أكثر تأثرًا بما يحدث في 

Tenbrunsel, 2015, 1). 

التي  -عمى حد عمم الباحثين -ىناك ندرة في الدراسات العربية واألجنبية  إال أن
 Moral Self-Image (MSI)وصورة الذات األخالقية  تناولت العالقة االنفتاح/اإلنغالق العقمي
 النفسذات األخالقية التي ظيرت حديثًا في كتابات عمم كأحد المفاىيم الحديثة ذات العالقة بال

بحث العالقة بين اإلنغالق العقمي )الدوجماتية( والذات  بعض الدراسات  حاولتاألخالقي. فقد 
؛ سامي ممحم، 6456كأحد أبعاد تقدير الذات )مجدي الشحات،  Moral Selfاألخالقية 
، (6455روال زواوي، األخالقي )(، والتفكير 6456سامي ممحم ومحمد عباس، ؛ 6456

 .(>644التدين )حسين القحطاني و فؤاد طالفحة، 

الغش واالحتيال والخداع وغيره ف رة الذات األخالقية لو ما يبرره،صو واالىتمام بدراسة 
العصر من أشكال السموك غير األخالقي من بين أكبر التحديات الشخصية والمجتمعية في 

 الناس تصدر عنغير اإلخالقية التي السموكيات مثل ىذه ية مواجومن ىنا يجب  .الحالي
وليس فقط السموكيات غير األخالقية الفجة التي تركز عمييا ، والتي تعد األكثر شيوعاً عامة، 

 ،ألن يصدر عنيم مثل ىذه السموكيات ةعرضدون استثناء  فالجميعوسائل اإلعالم المختمفة، 
 ,Shalvi, Gino, Barkan, & Ayal, 2015)بصورة مرتفعة الذين يقدرون ذواتيم األخالقية حتى 

125) . 

-Working Self العاممةمفيوم الذات  أحد مكوناتصورة الذات األخالقية  تعدو 

Concept لمفرد أو تقييمو الذاتي لموضع الراىن Current Self-Appraisal ويمثل مفيوم .
المشابية األخرى المفاىيم  عن ا يميزها موىذ ،الذات النشط الجزء الدينامي المرن من الذات

ومن خالل صورة  واليوية األخالقية.المرتبطة بالذات مثل مفيوم الذات،  (أو األكثر ثباتاً )
سمبية بمسميات ايجابية أو  ويصفياالذات األخالقية يقيم الفرد حالة الذات األخالقية لديو 

شارات العالم الخارجي.الخاصة  ى تصرفاتوبناًء عم تعد صورة الذات األخالقية مفيوم  ذا،ل وا 
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قوة الفرد في ال تقيس فيي ، العاممةوم الذات يمثل باقي مكونات مف اذاتي خاص بالفرد، مثمي
إلى تقيس  يالكن، (أخالقيغير )أو  يكون الفرد أخالقياً  حدإلى  وال تقيس ،األحكام األخالقية

. لذا تعرف صورة الذات األخالقية ية(أخالقية )أو غير أخالق شخصية وأن يعتقد الفردأي حد 
الفرد عمى أنيا "مفيوم الذات األخالقي الدينامي والمرن الذي يتمتع بو الشخص، أي مفيوم 

 الجاد، والعمل والمساعدة، والرحمة، بسمات النموذج األخالقي مثل:الرعاية، الذاتي المرتبط
 . (Jordan et al., 2015, 3) والمطف والصدق، والكرم، والعدل، والود،

 عن كشفتعض البحوث والدراسات التي ب مفيوم صورة الذات األخالقيةوقد ميد لظيور 
مفيوم أخرى مثل:  اتتحت مسميلكن الطبيعة الدينامية والمرنة لمفيوم الفرد عن ذاتو األخالقية 

 & ,Moral Self-Concept (Mazar, Amir, & Ariely, 2008; Sachdeva, Iliev األخالقي الذات

Medin, 2009)  ،الذات األخالقية تقدير"و "Moral Self-Worth (Sachdeva, et al., 2009) ،
 & ,Moral Identity (Aquino & Reed, 2002; Reed, Aquino الرمزية اليوية األخالقية

Levym, 2007). وجود شواىد وأدلة عمى أن األفراد  إلى البحوث المعاصرة بعض  شارتأ فقد
ذواتيم األخالقية عمى أنيا دينامية ومرنة ويمكن أن تؤثر في سموكيم الالحق  الذين يدركون

 ، إال أن ىذه الدراسات لم توفر أداة موضوعية لقياس ىذه البنيةفي أي لحظة من الزمن
(Monin and Jordan, 2009; Shalvi, et al., 2015). 

ىرتين متناقضتين ظال البحوث المعاصرة حول ديناميات السموك األخالقيكما وثقت 
حيث  .Moral Balancing والتوازن األخالقي Moral Consistencyىما: االتساق األخالقي

يشير التوازن األخالقي إلى القيام بسموك أخالقي أو غير أخالقي استجابة لحدث معين 
وتحقيقًا لمصمحة معينة يقمل من احتمالية القيام بنفس السموك في المرات األخرى الالحقة، 
أما االتساق األخالقي فيو يشير إلى أن القيام بسموك أخالقي أو غير أخالقي عن رغبة 
وقناعة شخصية بيذا السموك يزيد من احتمالية القيام بنفس السموك في المرات األخرى 

ؤثر في ي عد(االعقل األخالقي )القائم عمى النتائج في مقابل القو  ىذا يعني أن نوعالالحقة. و 
تيسير  يفالعقل القائم عمى نتائج السوك يسيم ف ار السموك في وقت الحق،احتمالية تكر 

االتساق األخالقي، أما العقل القائم عمى القواعد واألحكام فإنو يسيم في تيسير االتساق 
   .(Cornelissen, Bashshur, Rode, & Menestrel, 2013, 482- 483) األخالقي
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إلى  يافي النياية يمكن تقسيم ية إال أنول دراسة الذات األخالقوقد تعددت مداخ
 The Moral Personality Approachىما: مدخل الشخصية األخالقية  مدخمين رئيسيتين

 The moralاألخالقي المثال: طريقة الذات األخالقية ىما وتستخدم فيو طريقتان لمبحث في

exemplar method  األخالقيالنموذج ، وطريقةThe moral prototype method  والمدخل ،
ويركز ىذا المدخل   The Moral Centrality Approachاألخر ىو مدخل المركزية األخالقية 
بشكل عام من الناحية األخالقية، وينبع ىذا  المحيط بو عمى فكرة الفرد عن ذاتو وعن العالم

،  Moral self-importance أىمية الذات األخالقيةالمدخل من خالل رافدين أساسين ىما: 
وقد  .Moral chronicity (Monin and Jordan, 2009, 343)المستمر  األخالقي إللتزاما

  .في قياس صورة الذات االخالقية األخالقيالنموذج طريقة الدراسة الحالية  استخدمت

تبين أن  ومن خالل مراجعة البحوث والدراسات السابقة التي تناولت الذات األخالقية
اقترحت أن ديناميات الذات األخالقية تفسر السموك األخالقي وغير األخالقي الدراسات الميمة 

دراسة  كشفت نتائجلكنيا لم توفر أداة قياس مقننة لقياس ىذه العممية. فعمى سبيل المثال 
(Zhong & Liljenquist, 2006)  قياميم بسموك  عقبعن حاجة الناس إلى التطيير األخالقي

كما  الذاتي من خالل سموكياتيم الدالة عمى حسن الخمق. اإلكمالم وذلك لحاجتي ،غير أخالقي
إلى التحقق من صحة النموذج  (Aquino, freeman, Reed, Lim, Felps, 2009) دراسة ىدفت

المعرفي االجتماعي لمسموك األخالقي من خالل دراسة التأثير التفاعمي لممواقف ومركزية اليوية 
أن الناس في حاجة إلى تدعيم صورة الذات األخالقية )قيمة  عنوقد كشفت نتائجيا ، األخالقية

الذات ومفيوم الذات( فعندما يحدث تيديد لقيمة الذات األخالقية تعمل عممية التطيير األخالقي 
. عمى استعادة مفيوم الذات، وارتفاع مستوى قيمة الذات يسمح بما يسمى بالرخصة األخالقية

من اليوية أن ذوي المستويات العميا أن  (Mulder and Aquino, 2013)دراسة  أوضحتوقد 
 . يحافظون عمى صورة الذات األخالقيةية الذين يركزون عمى السمات األخالقية مالقية الداخاألخ

دراسة  امفيوم صورة الذات األخالقية، وىم وقد تم الوصول إلى دراستين فقط تناولتا
(Jordan et al., 2015)  اء مقياس لصورة الذات األخالقية لقياس الذات أجريت بيدف بنالتي

األخالقية وفيم طبيعتيا المرنة، وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة رتباطية بين صورة 
، وأن الذات األخالقية وكل من اليوية األخالقية، وتقدير الذات، وعدم االندماج األخالقي
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وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق  .التغذية المرتدة تؤثر في صورة الذات األخالقية
إحدى الدراسات الفرعية ولصالح ي بين الجنسين في صورة الذات األخالقية لصالح اإلناث ف

 Ward). ودراسة ، ما يستدعي المزيد من البحث في ىذا الصدالرجال في دراسة فرعية أخرى

& King, 2018)  وقد كشفت نتائجيا والتدينالي تناولت العالقة بين صورة الذات األخالقية ،
عن وجود عالقة قوية بين صورة الذات األخالقية والتدين وأن ىذه العالقة يمكن تفسيرىا بقوة 
من سمات الشخصية والفروق الفردية في السموك االجتماعي اإليجابي أو التعاطف أكثر من 

  .التحيز لالستجابة المرغوبة اجتماعياً 
صورة الذات  ودرجةعمى مستوى االنفتاح العقمي  أىمية التعرفومما سبق يتضح 
متغيري اإلنفتاح/اإلنغالق العقمي، وصورة الذات األخالقية، وتأثير األخالقية، بحث العالقة بين 

، وبحث عمى ىذين المتغيرينالتفاعل بينيما  الدراسيالنوع االجتماعي، والتخصص كل من 
لدى طالب  ل درجة االنفتاح/اإلنغالق العقميإمكانية التنبؤ بصورة الذات األخالقية من خال 

 .البكالوريوس بكمية التربية بسوىاج

 :مشكلة الدراسة 

، الذي تحول فيو ومجتمع المعرفة يعد االنفتاح العقمي أحد متطمبات عصر العولمة
التي نتاج المعرفة بعقل منفتح إل  يقوم إقتصاده عمى معالجة المعمومات العالم إلى قرية صغيرة

ومن ناحية أخرى  ىذا من ناحية، وحل مشكالت المجتمعالعصر بما يسيم في التنمية  تواكب
رغم  اآلخر استيعابيسيل  بمابعقل منفتح والتعامل معيا  ،متصالح مع الحضارات األخرىل

التعامل مع الجديد من المعمومات و ، واليوية األخالقية في األراء واألفكار والمعتقداتاختالفو 
راء األ  واالستفادة في تعديل ،بحيادية دون تحيزالمختمفة والحجج  واألدلة فكارواألراء واأل

السابقة. وعمى الجانب اآلخر يعد االنغالق العقمي والتشدد في الرأي، وتسفيو الرأي  المعتقداتو 
األدلة والحجج التي تعارض أراء الفرد  والتقميل من أىميةوالتحيز في معالجة المعمومات  ،اآلخر
التقدم والتنمية بميوميا أحد أكبر معوقات  ، وعدم االلتفات ليا،ارة ومعتقداتو السابقةوأفك
 سع عمى مستوى األفراد والمجتمعات.الوا

تبين ان ىناك عدم اتفاق  مقدمة الدراسةومن خالل الدراسات التي سبق عرضيا في 
الب الجامعة، وكذلك في نتائج الدراسات حول تحديد مستوى االنفتاح/اإلنغالق العقمي لدى ط
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الحال بالنسبة لتأثير كل من النوع االجتماعي والتخصص الدراسي في أداء الطالب عمى مقياس 
 االنفتاح العقمي، مما يستدعي المزيد من البحث في ىذا الصدد.  

في سموك الفرد حيث تزرع لما ليا من تأثير األخالق الحميدة وعمى الرغم من أىمية 
حمة، والصدق، العدل، واألمانة، والحياء، والعفة، والتعاون، والتكافل، في نفس صاحبيا الر 

 إال أن(. 6، 6457واإلخالص التواضع، وغير ذلك من األخالق السامية )عاطف أبو المجد، 
إلى وجود أدلة تؤكد زيادة معدالت انتشار السموكيات غير  شارتأبعض البحوث األجنبية 

العصرية فضاًل عن أن الحياة والخداع،  ،مة مثل الكذباألخالقية في المجتمعات بصفة عا
 مما ترتب عميومتنوعة من السموكيات غير األخالقية،  ظيور أشكالفي أسيمت وبشكل كبير 

من خالل عدم اقبال المستثمرين  وماديةتكبيد الدول خسائر معنوية متعمقة بالسمعة والشرف، 
 .(Jordan, et al., 2015) ييالعد الثقة ف عمى مثل ىذه الدول لسنوات عديدة

ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة تبين أن ىناك ندرة في الدراسات العربية واألجنبية 
التي تناولت صورة الذات األخالقية كأحد مكونات مفيوم الذات  -عمى حد عمم الباحثين -

الدراسي فييا، النوع االجتماعي والتخصص كل من ، وتأثير Working Self-Concept ةالعامم
، مما يشير إلى أىمية استكشاف العالقة بين ىذين قتيا باالنفتاح/ اإلنغالق العقميوكذلك عال

  .المتغيرين من خالل الدراسة الحالية
ومما سبق تتمخص مشكمة الدراسة الحالية في التعرف عمى مستوى االنفتاح العقمي، 

اطية بين متغيري االنفتاح العقمي وصورة صورة الذات األخالقية، بحث العالقة االرتب ودرجة
والتفاعل بينيما في ىذين  الدراسي، وتأثير متغيري النوع االجتماعي والتحصص الذات األخالقية

االنفتاح العقمي بدرجة صورة الذات األخالقية من خالل درجة تنبؤ المكانية إالمتغيرين، ومدى 
 .سوىاجلدى عينة من طالب البكالوريوس بكمية التربية ب

 :أسئمة الدراسة 

 تحددت مشكمة الدراسة في اإلجابة عن األسئمة التالية:

 العقمي لدى طبلب البكالوريوس بكمية التربية بسوىاج؟اإلنغبلق ما مستوى االنفتاح/ .1

 ما نوع صورة الذات األخبلقية لدى طبلب البكالوريوس بكمية التربية بسوىاج؟ .2
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بين االنفتاح/اإلنغبلق العقمي المعرفي وصورة  دالة إحصائياً ارتباطية ىل توجد عبلقة  .3
 الذات األخبلقية لدى طبلب البكالوريوس بكمية التربية بسوىاج؟.

 ةعمميُشعب ) الدراسيإناث(، والتخصص  -)ذكوراالجتماعي ما تأثير متغيري النوع  .4
( والتفاعل بينيما في أداء طبلب البكالوريوس بكمية التربية جامعة ةأدبيُشعب  -
 ىاج عمى مقياس اإلنفتاح/ اإلنغبلق العقمي؟.سو 

ُشعب عممية ) الدراسيإناث(، والتخصص  -)ذكور االجتماعي ما تأثير متغيري النوع  .5
( والتفاعل بينيما في أداء طبلب البكالوريوس بكمية التربية جامعة ُشعب أدبية -

 سوىاج عمى مقياس صورة الذات األخبلقية؟

ذات األخبلقية من خبلل االنفتاح/اإلنغبلق العقمي لدى ما إمكانية التنبؤ بصورة ال .6
 . طبلب البكالوريوس بكمية التربية بسوىاج

 :أىداف الدراسة 

 :ىدفت الدراسة الحالية إلى

لندرة  بصفة خاصةاإلنفتاح العقمي وصورة الذات األخبلقية  التأصيل النظري لمتغيري .1
 نظرًا لحداثتو. -حد عمم الباحثانعمى  -الكتابات العربية التي تناولت ىذا المتغير 

مستوى االنفتاح العقمي ونوع صورة الذات األخبلقية لدى عينة الدراسة من  تحديد .2
 طبلب البكالوريوس بكمية التربية بسوىاج.

الكشف عن طبيعة العبلقة االرتباطية من حيث الكم واإلتجاه بين االنفتاح العقمي،  .3
 الوريوس بكمية التربية جامعة سوىاج.وصورة الذات األخبلقية لدى طبلب البك

أداء  عمى والتفاعل بينيما الدراسيوالتخصص ، االجتماعيتأثير متغيري  دراسة .4
صورة الذات األخبلقية االنفتاح العقمي المعرفي، و  طبلب عينة الدراسة عمى مقياسي

 األخرى لدى طبلب البكالوريوس بكمية التربية جامعة سوىاج.
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بصورة الذات األخبلقية من خبلل االنفتاح/اإلنغبلق العقمي لدى إمكانية التنبؤ بحث  .5
 طبلب البكالوريوس بكمية التربية بسوىاج

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 :والدراسات السابقة ذات الصمة بمتغيري الدراسةلئلطار النظري  اً فيما يمي عرض

 Open/Closed-mindedness        :        العقمي /اإلنغالقأواًل: االنفتاح

يتوقف نجاح الفرد عمى مدى انفتاحو أو أنغبلقو العقمي، ألنو يوثر في تفكيره، 
ل الفرد موجية بأفكاره اتبعًا ألفكاره، فكل أعمومفيومو عن ذاتو، كما أنو يعمل ويتصرف 

 .(111، 2111ومعتقداتو وتوقعاتو )لبنى الصراف، 

التي الحديثة نسبيًا من المفاىيم النفسية ي ويعتبر مفيوم االنفتاح/ االنغبلق العقم
 عديد من العمماء، ويأتي في مقدمتيم عمم النفس األمريكي روكيتشال اىتمامنالت 

(1961 ) Rokeach بالتفكير الجامد بأنيا أسموب لمعقل يتسم"الذي وصف الدوجماتية، 
بلق ويتسم واآلخر االنغ وتمتد في الشخصية عمى متصل بين قطبين أحدىما االنفتاح

أصحابيا بالتشدد في الرأي مع معارضييم دون أية محاولة لمتعرف عمى أفكارىم 
ومعتقداتيم المناىضة والتفكير فييا، أي أنيم منغمقون في أسموب تفكيرىم، ومقابل ذلك 

، 2112يتسمون بالتسامح مع أصحاب المعتقدات المتشابية )في: مجدي الشحات، 
361). 

 إلنغالق العقمي:)أ( تعريف االنفتاح/ا

منيا عمى سبيل المثال  ،اإلنغبلق العقمياالنفتاح/تعددت التعريفات التي تناولت 
 ما يمي:

( اإلنغبلق العقمي بأنو " أسموب عقمي 361، 2112عرف مجدي الشحات )
معرفي يتميز بالتشدد، وىو يشير إلى وجية النظر المتشددة نحو قضية أو قضايا معينة 
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دون تحميل أو نقد ليا، فالشخص الدوجماتي يتمسك بأفكاره وال يسمح معينة والشبث بيا 
 .بالنقاش حوليا

بأنو "ذلك  االنغبلق العقمي (Samaie & Sepahmansour, 2015, 7) وقد عرف
أسموب المعرفي الذي يشير إلى تعصب الفرد وعدم مرونتو، حيث يعتقد المنغمق عقميًا أن 

سيكون األمر كارثيًا ذا لم  يتم الوصول إليو حل واحد صحيح وكامل، وا  لكل مشكمة 
 .وفظيعاً 

بأنو معالجة المعمومات االنفتاح العقمي  (Ottati, et al., 2015, 131)وقد عرف 
الميل إلى اختيار المعمومات وتفسيرىا واسترجاعيا وىو ؛ ية معينةلوجغير المتحيزة بطريقة 

. كما عرف اإلنغبلق و توقعاتو السابقةلرأي الفرد أغير منحازة ووزنيا وتفصيميا بطريقة 
الميل إلى معالجة وىو ؛ العقمي )الدوجماتية( بأنو معالجة المعمومات بطريقة متحيزة لوجية

 ة.السابق اتوأو توقعالفرد المعمومات بطريقة تعزز رأي 
 صفات األشخاص المنفتحمين/ المنغمقين عقميًا:)ب( 

، 2117 ،ثناء ببلل ورزان عز الدين) ألفراد المنفتحين عقميًا بما يمييتصف ا
123-124:) 

لموصول  ة، وفحص البدائل المتعددة المطروحةداالنفتاح عمى األفكار والخبرات الجدي .1
 إلى حمول مناسبة لممشكبلت.

 .المعطيات لتوفر تبعاً  الموقف لتعديل واالستعداد فة،مالمخت النظر اتيوج جعةار م .2

 .ايفي لتشدُّدا أو االستنتاجات في التَّسرُّع عدم .3

 .ائيَّةين أو قطعيَّة أحكام إصدار عدم .4

 .ومن واإلفادة البنَّاء النقد تقبُّل .5

 .األفكار في فواالختبل التنوُّع مرااحت .6

 .ايواستيعاب العمميَّة والمستجدَّات رت ا التطوُّ  متابعة .7

 .سموكوو و لقناعات المستمرة جعةراالم .8
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 تجريب طرق وأساليب ووسائل جديدة. .9

، ثناء ببلل ورزان عز الدين) اد المنغمقين عقميًا فإنيم يتصفون بما يميأما األفر 
2117 ،124:) 

 . فعبلً  يأالر  يتكوَّن أن بعد الجديد البرىان اختبار في الرَّغبة عدم .1

 .وُمعتقدات مع تتعارض مناقشة أو دليل أي لرفض السَّريع الميل .2

 .فقط وداءس أو بيضاء ايأنَّ  مىع األمور إلى النَّظر إلى الميل .3

 .ِبِحدَّة التغيير مقاومة .4

 .كاف غير برىان إلى مستندة قويَّة ُمعتقدات تكوين .5

 عنيم بُمعتقداتيم المختمفين األشخاص إىمال .6
 .الغموض احتمال عدم .7

 لالنفتاح/اإلنغالق العقمي: النظريات المفسرة)ج( 

 ،وجماتية()الد لتفسير االنغبلق العقمي راً تصو  النفسية النظريات من العديد قدمت
)نموذج  المعرفية والنظرية النفسي، يلالتحم نظرية ايومن ،راتووتأثي ،وحدوث ، وكيفيةوومكونات
أبرز النظريات الخاصة  التي تعد من  Rokeach لروكيتش المعتقدات أنساق نظرية ،كولبي(

 قأطم ةممتكام نظرية أثمرت دراسات من خبلل عدة المفيومىذه  تناول تم وفييا ، بيذا المفيوم
 وبناءً  ،Beliefs Systems (Dogmatism)" الدوجماتية" المعتقدات أو أنساق اسم أطمق عمييا

 ممعتقداتيبعض  عن يالتخم ونميقب الذينىم  عقمياً  المنفتحين :يمكن القول النظرية ىذه عمى
 أما ية،أدلة قو  اساندتي ما إذا الجديدة والمعتقدات األفكار ونويقبم ا،بخطئي اقتنعوا ما إذا

 قوةكانت  ميما الجديدة األفكار يرفضون الذين مفي الدوجماتيين أي رادالمنغمقين عقميًا األف

)سعيد الزىراني،  اىخطؤ  ثبت وان حتى القديمة مبمعتقداتي ويمسكون اىتساند التي األدلة
2119 ،426.)  

 :المختمفة الت البحثيةفي المجا العقمي دوافع التحيز المعرفي والميل لإلنغالق( د)
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 Dual Processوىو أحد نماذج المعالجة المزدوجة  - MODEإقترح نموذج 

Models  من خبلل الدافعية والفرصة كمحددات التجاىات سموك الفرد نحو موضوع معين
أن االتجاىات المتحيزة الموجود سمفًا  -ذات طبيعة تمقائية عفوية كانت أم قصدية متعمدة 

ام التي تصدر عنو وسموكياتو تجاه موضوع معين وتجعميا ذات لدى الفرد تؤثر في األحك
 . (Fazio & Olson, 2003, 301)عبلقة وثيقة بما ييتم بو 

أما بحوث النموذج االحتمالي لبلقناع فقد أوضحت أن ىناك طريقتين لمعالجة 
حيث  رسائل اإلقناع الموجية لؤلفراد وىما: الطريقة المركزية والطريقة السطحية لممعالجة،

يقوم األفراد بمعالجة رسائل اإلقناع مركزيًا عندما يتم اشراكيم بالكامل في الرسالة ويستطيعوا 
فيميا عندئذ يتمكن الفرد من تفسير الرسالة وتقييميا من خبلل االعتماد عمى محتوى الرسالة 

حبللو ب السموك والمعني الفعمي ليا، مما يزيد من احتمالية تغيير الفرد لسموكو األولي وا 
المرغوب فيو، في حين يقوم الفرد بالمعالجة السطحية لرسائل اإلقناع عندما ال يكون منتبًيا 
تماًما لمرسالة أو أنو لم يتمكن من فيم محتواىا؛ عندئذ سيحتفظ عادة بموقفو وسموكو األولي، 

في  وفي ىذه الحالة، تقل احتمالية حدوث تغيير في سموك الفرد، بل قد يحدث تغيير سمبي
سموك الفرد إذا ما كون رأًيا في الرسالة دون االعتماد عمى مضمونيا بل نتيجة لميارة 

وأخيرًا  .(Etheridge, 2013)الشخص القائم بعممية اإلقناع وأسموبو في توصيل الرسالة 
الصور النمطية تثير التحيز عندما يقوم األفراد بمعالجة أشارت بحوث القولبة النمطية إلى أن 

 & ,Ottati, Claypool)المعمومات المتعمقة بعضو المجموعة التي ينتمي إلييا بشكل انتقائي 

Gingrich, 2005) . 

 ا ببعض المتغيرات:ماإلنغالق العقمي في عالقتي/دراسات سابقة تناولت االنفتاح)ىـ( 

لبعض الدراسات السابقة التي تناولت االنفتاح اإلنغبلق  الباحثانوفيما يمي يعرض 
 :الدراسيالعقمي في ضوء بعض المتغيرات مثل النوع االجتماعي والتخصص 

( التي ىدفت إلى الكشف عن درجة اإلنغبلق 2119دراسة سعيد الزىراني )
لدى العقمي )الجمود الفكري( وأعراض الشخصية الحدية، والعبلقة بين ىذين المتغيرين 

http://surroundhealth.net/Members/2160.aspx
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( 315عينة من طبلب المرحمة الثانوية بمحافظة قموة بالمممكة العربية السعودية قواميا )
طالبًا، وقد توصمت نتائج الدراسة إلى أن درجة اإلنغبلق العقمي لدى عينة الدراسة كانت 

 متوسطة.  

( التي ىدفت إلى التعرف 2118دراسة عبدالسجاد عبدالساده، وزينب شنان )
نغبلق العقمي )الجمود الفكري( لدى عينة من طمبة كمية التربية بالعراق عمى مستوى اإل

( طالبًا وطالبة، وقد كشفت نتائج الدراسة عن أن مستوى اإلنغبلق العقمي 151قواميا )
لدى عينة الدراسة أكبر من المتوسط، وأن ىناك فروق ذات دااللة إحصائية بين الذكور 

 ح اإلناث.واإلناث في اإلنغبلق العقمي لصال

(. أسموب اإلنغبلق العقمي 2116دراسة ارتقاء حافظ، وراضي الجبوري )
)الدوجماتية( لدى عينة من طمبة الصف الخامس اإلعدادي بفرعية العممي واألدبي من 

( طالبًا وطالبة، وقد 411المدارس اإلعدادية والثانوية بمحافظة بابل بالعراق، قوميا )
مستوى اإلنغبلق العقمي كان منخفضًا لدى عينة الدراسة،  توصمت نتائج الدراسة إلى أن

كما كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود تاثير دال إحصائيًا لمتغيري النوع االجتماعي 
)ذكور، إناث(، والتخصص الدراسي )عممي، أدبي( والتفاعل بينيما في اإلنغبلق العقمي 

 لدى عينة الدراسة.  

( التي ىدف إلى التعرف عمى درجة 2115) ظمعبدالكاميرة ومنى دراسة أمل 
( طالبًا وطالبة 311اإلنغبلق العقمي )الدوجماتية( لدى عينة من طمبة جامعة بغداد قواميا )

من كميات التخخصات العممية واإلنسانية. وقد توصمت نتائج إلى أن متوسط درجات عينة 
ممقياس بصورة دالة أحصائيًا الدراسة في اإلنغبلق العقمي كان أعمى من المتوسط الفرض ل

(، كما كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود تأثير دال إحصائيًا لمتغيري 1.15عند مستوى )
)عممي، أدبي( والتفاعل بينيما في أداء  الدراسيإناث( والتخصص  -النوع االجتماعي )ذكور

 طبلب عينة الدراسة عمى مقياس اإلنغبلق العقمي )الدوجماتية(.
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( التي ىدف إلى دراسة القدرة التنبؤية 2115د عباس، وسامي ممحم )دراسة محم
لكل من العدائية والغضب واإلكتئاب باإلنغبلق العقمي )الدوجماتية( لدى عينة من طبلب 

( طالبًا وطالبة. وقد 1119الصفين التاسع والعاشر بمدارس منطقة إربد باألردن قواميا )
ت داللة إحصائية بين متوسطي درجات الذكور كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذا

واإلناث في اإلنغبلق العقمي لصالح اإلناث، كما أظيرت نتائج الدراسة أن العدائية 
والغضب قد فسروا التباين في اإلنغبلق العقمي، وأن العدائية والغضب واإلكتئاب كان ليا 

( بين 1.11ند مستوى )ات داللة احصائية ع1أثر في اإلنغبلق العقمي، وأن ىناك فروق 
 مرتفعي ومنخفضي اإلنغبلق العقمي في تقدير الذات لصالح مرتفعي اإلنغبلق العقمي.

( التي ىدف إلى بحث الفروق بين مرتقعي 2112دراسة مجدي الشحات )
ومنخفضي االنغبلق العقمي )الدوجماتية( في تقدير الذات وحل المشكبلت لدى عينة من 

( طالبًا وطالبة. وقد اشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق 198طبلب الجامعة قواميا )
في مستوى اإلنغبلق العقمي بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث، كما توجد فروق في 
مستوى الدوجماتية بين طبلب الكميات األدبية والعممية لصالح الكميات األدبية، كما 

ائية في األداء عمى ميام حل أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احص
 المشكبلت وزمن حل المشكمة وتقدير الذات لصالح منخفضي اإلنغبلق العقمي.  

( إلى الكشف عن العبلقة بين االنغبلق 2111فقد ىدفت دراسة روال زواوي )
العقمي )التفكير الدوحماتي( والتفكير األخبلقي لدى عينة من الراشدين بمكة المكرمة 

من الذكور واإلناث، وقد كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات ( 311قواميا )
مكانية التنبؤ بدرجة اإلنغبلق  داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في اإلنغبلق العقمي، وا 
العقمي بالرجوع بالرجوع إلى المتغيرات المستقمة ) التعميم، النمو األخبلقي، الوضع 

%( من التباين أو اإلختبلف في درجات الراشدين 11الزواجي( فيي مسئولة عن نسبة )
 في متغير التفكير األخبلقي. 
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( إلى الكشف عن 2118في حين ىدفت دراسة حسين القحطاني وفؤاد طبلفحة )
العبلقة بين التدين واإلنغبلق العقمي )الجمود الفكري( لدى عينة من طبلب كمية المعممين 

( طالبًا، وقد كشفت نتائج الدراسة عن 591ية قواميا )بمدينة تبوك بالمممكة العربية السعود
وجود عبلقة ارتباطية ضعيفة جدًا بين التدين واإلنغبلق العقمي ولكنيا دالة إحصائيًا عن 

%( من اإلنغبلق العقمي لدى أفراد عينة  1(، وأن التدين لم يفسر سوى )1015مستوى )
ق ذات داللة إحصائية في اإلنغبلق الدراسة، كما توصمت الدراسة إلى أنو ال توجد فرو 

 .الدراسيالعقمي تعزي لمتخصص 

( التي أجريت بيدف التعرف عمى مستوى اإلنغبلق 2118دراسة عمي جابر )
العقمي )الدوجماتية(، بحث الفروق بين الجنسين في اإلنغبلق العقمي، ودراسة تأثير كل 

منخفض(  -قمي )مرتفع إناث( ومستوى االنغبلق الع -من النوع االجتماعي )ذكور 
والتفاعل بييما في محددات أداء ميام حل المشكبلت لدى عينة من طبلب جامعة 

( طالًب وطالبة. وقد توصمت نتائج الدراسة إلى أن طمبة 311القادسية بالعراق قوميا )
الجامعة أكثر ميبًل لبلنغبلق العقمي المعرفي، وأن ىناك فروق ذات داللة إحصائية في 

نغبلق العقمي لصالح اإلناث، وأن ىناك فروق بين مرتقعي ومنخفضي مستوى اإل
اإلنغبلق العقمي المعرفي في محددات أداء ميام حل المشكبلت لدى طمبة الجامعة 

 لصالح مرتفعي االنغبلق العفمي المعرفي. 

( التي أجريت بيدف معرفة مستوى الجمود الذىني لدى 2118دراسة زياد بركات )
( طالبًا 241المرحمتين األساسية والثانوية بمحافظة طولكرم قوميا )عينة من طبلب 

وطالبة، وتاثير ذلك عمى قدرتيم عمى حل المشكبلت والتحصيل الدراسي. وقد خمصت 
( كانت أعمى 47.1نتائج الدراسة إلى النسبة المئوية لمطبلب منخفضي الجمود الذىني )

(، وأنو ال توجد ذات داللة 24.2كري )من النسبة المئوية لمطبلب مرتفعي الجمود الف
 إحصائية في مستوى الجمود الذىني تعزى لمتغير النوع االجتماعي. 
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( فقد ىدفت إلى دراسة العبلقة بين  األنغبلق 2113أما  دراسة ناصر الحربي )
العقمي )الدوجماتية( وأنماط التعمم والتفكير لدى عينة من طبلب وطالبات المرحمة الثانوية 

( طالبًا وطالبة من مختمف الصفوف التخصصات العممية واألدبية، وقد 411ا )قومي
كشفت نتائج الدراسة عن وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين اإلنغبلق العقمي النمط 
األيمن والمتكامل في حين ال توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بالنمط األيسر كأحد 

ن ىناك فروق بين الذكور واإلناث في اإلنغبلق العقمي لصالح أنماط التعمم والتفكير، وأ
اإلناث، في حين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اإلنغبلق العقمي تعزي 

 لمتخصص الدراسة.

ومن خبلل مراجعة الدراسات األجنبية التي تناولت االنفتاح/ اإلنغبلق العمقي 
اإلنفتاح العقمي إيجابيًا باالنفتاح عمى  بطارتنفسية، فقد تبين أنو يرتبط بعدة متغيرات 
 ,Kruse) ، والتواضع كحالة(Cacioppo & Petty, 1982)الخبرة، والحاجة إلى المعرفة 

Chancellor, & Lyubomirsky, 2017) .سمبيًا باألساليب المعرفية التي تعكس  وارتبط
لتسامح مع الغموض الجمود في المعالجة أو التحيز مثل الحاجة إلى اإلنغبلق، وعدم ا

(Webster & Kruglanski, 1994) اإلنغبلق العقمي إيجابيًا بمشاعر  ارتبط. في حين
 الناجم عن مشاىدة صورة المباني المدمرة نتيجة العمميات اإلرىابية انعدام األمن النفسي

(Vail, Arndt, Moty, & Pyszczynski, 2012) . وقد وثقت بحوث نظرية معالجة
جتماعية التحيز في المعالجة من خبلل مبلحظة طريقة األفراد اختيار المعمومات اال

، باالضافة إلى األبحاث التي (Wyer, 2012)المعمومات، وترميزىا، وتفسيرىا، واسترجاعيا 
. وقد أكدت (Jost, Glaser, Kruglanski, & Sulloway, 2003)تناولت الدافع لممعرفة 

ي عمى التحيز المعرفي لوجية معينة، فقد اشارت البحوث في مجال عمم النفس االجتماع
الدرسات التي أجريت في مجال االتجاىات إلى وجود تحيز معرفي تجاه المواقف السابقة 

 .(Fazio & Towles-Schwen, 1999; Petty & Wegener, 1991)المفضمة 
                                               Moral Self-Image: األخالقيةثانيًا: صورة الذات 
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ال  وغالًبا يومي، بشكل أخبلقيةعديد من األفعال غير  الناسغالبًا ما يصدر عن 
 ،ذاتو الوقت فيو  .(Shalvi et al. 2011) يولون أىتمامًا كبيرًا لبلعتراف بيذه األفعال

 .والعام الخاص الصعيدين عمى إيجابي ذات مفيوم عمى لمحفاظ جيدىم قصارى يبذلون
 ,Monin and Jordan) أخبلقية شخصيات أنيم عمى إلييم ينظر أن نيم يودونأ كما

 غير بطريقة يتصرفون عندما االعتقاد ىذا عمى لمحفاظ خطواتعدة  ويتخذون .(2009
 . (Barkan et al., 2012) أخبلقية

صورة ال تعزيز يتم ،بصورة أخبلقية األشخاص يتصرف عندما حديث، لبحث وفًقا
 ،البلحقة األخبلقية المساعي عن التراخي ليم يتيح مما ،يم األخبلقيةالمدركة عن ذات

 غير بطريقة األفراد يتصرف أن بعد المقابل، في. أخبلقية غير أعمال في واإلندماج
 أفعال في االندماج خبلل من الذاتي المفيوم ىذا تقوية إلى يسعون فإنيم أخبلقية،

 . (Jordan, Mullen, Murnighan, 2011) بلقيةأخ

 في ميم تأثير لو القابل لمقياس"" األخبلقالمدرك من  مدىال ويبدو أن ىذا
صورة الذات األخبلقية المثالية  بين الواضح التباين ىذا يؤدي .األخبلقي الفعمي السموك
 أي في لدى الفرد األخبلقية مذاتل ومرن دينامي تصّور إلى التي يدركيا الناس والفعمية
 بشكل" ؟ما الكيفية التي تكون عمييا أخبلقي" السؤال عمى اإلجابة لؤلفراد يمكن ، لحظة
 لصورة الذات األخبلقية لمفرد وصف بمثابة السؤال ىذا عن اإلجابةإعتبر  وقد. مختمف

(Jordan et al., 2015). 

 ,Monin & Jordan, 2009)مية دراسة صورة الذات األخبلقية فيما يمي وتتضح أى

342): 

، فقد مويظنون أنيم نموذج يحتذى بي ،ناس بما ىم عميو من أخبلقعندما يرضى ال -1
 تصرفاتيم األخبلقية. تراجعيؤدى ذلك 
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يسيم ىذا المفيوم في المحافظة عمى النماذج األخبلقية التي تعد قدوة يحتذى بيا،  -2
وأنيا ال تمثل عائقًا يحول دون تمتع األفراد بحق اختيار ما يرونو مناسبًا ليم من 

 .أخبلق

لمذات يقوم ىذا المفيوم بدور تعويضي حيث يقوم الناس من خبللو بتعزيز احتراميم  -3
لتعويض جوانب القصور في مناحي أخرى. وتؤكد ىذه المظاىر أىمية  األخبلقية
بدرجة  الذي يمتازعمى أحد جوانب مفيوم الذات  صورة الذات األخبلقيةمفيوم 

 . والمرونة عالية من الدينامية

 والمفاىيم ذات الصمة: األخالقية رق بين صورة الذاتالف( ب)

ختصين في مجال عمم النفس األخبلقي أن ىناك مأشار العديد من الباحثين وال
مفيوم الذات األخبلقية، تداخل وخمط بين المصطمحات المرتبطة بالذات األخبلقية مثل 

 ، وقيمة الذات األخبلقية.واليوية األخبلقية

ترادفات في أدبيات عمم النفس مذه المفاىيم تستخدم كفقد رأى البعض أن ى
 التي - صورة الذات األخبلقيةأن  (Jordan, et al., 2015, 2) فقد أوضحاألخبلقي. 

لكن  األدبياتظيرت في  - ةلذات األخبلقيعن االدينامي والمرن الفرد ف بأنيا مفيوم عرّ تُ 
 واليوية األخبلقية ،Moral Self-Conceptة يمفيوم الذات األخبلق مثلبمسميات أخرى 
Moral Identity، قيمة الذات األخبلقية Moral Self-Worth.  
مفيوم بين التمييز  (Sengsavang and Krettenauer, 2015, 214) حاول في حين

 يستخدممصطمح الذات األخبلقية أن  أوضحفقد . الذات األخبلقية، واليوية األخبلقية
لدى  يوية األخبلقيةالو  لدى األطفال،وم الذات األخبلقي لئلشارة إلى مفي بشكل عام
 المتعمقةؤلطفال ل ةالذاتي التصورات. يشير مصطمح مفيوم الذات األخبلقية إلى المراىقين

تفضيبلتيم السموكية األخبلقية، بينما يشير مصطمح اليوية األخبلقية إلى االلتزام بالقيم ب
طفال مفيوم ذاتي أخبلقي لكنيم يفتقرون إلى اليوية األخبلقية. وبالتالي، قد يكون لدى األ
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األخبلقية. قد يكون مفيوم الذات األخبلقي لؤلطفال بمثابة مقدمة لتشكيل اليوية 
 األخبلقية في مرحمة المراىقة.

 أنيا عمى األخبلقية اليوية (Aquino & Reed, 2002, 1424-125)عّرف وقد 
. وتتكون اليوية األخبلقية "األخبلقية لصفاتا من مجموعة حول تنظيمو يتم ذاتي تصور"

التي تشير إلى أىمية امتبلك الذات لمثل  من بعدين فرعيين ىما: اليوية األخبلقية الداخمية:
الفرد  إظيار أىميةىذه الصفات األخبلقية، واليوية األخبلقية الرمزية: والتي تشير إلى 

مبسو، ومظيره،..... إلخ. ويعني ىذا لؤلخرين أنو يمتمك تمك الصفات من خبلل سموكو، وم
 إلى تميل فإنيا ،عن ذاتو الشخص بمفيوم عميًقا ارتباًطا مرتبطة اليوية كانت إذاالتعريف أنو 

 عن اليوية ،تختمف صورة الذات األخبلقية ولكن. الوقت بمرور نسبًيا مستقرة تكون أن
 ,Aquino, freeman, Reed, Lim)كما أوضح  .نسبًيا مستقرة سمة في كون األخيرة األخبلقية

Felps, 2009)  أنو إذا كانت اليوية األخبلقية تحظى باحترام كبير من قبل الفرد، فمن المتوقع
الذات األخبلقية مع  أن يؤدي ذلك إلى اتساق تصرفاتو األخبلقية طوال حياتو. وتتشابو صورة

 بمعتقدات ويرتبطان ذاتي يمتنظ ةكآليمعًا  ىماتصور  في أنيما يمكن لمفرد األخبلقية اليوية
  .متنوعة ومختمفة وسموكيات ومواقف

 عن تختمف صورة الذات األخبلقيةن أ (Jordan, et al., 2015, 3)وقد أوضح 
 األخبلقية السموكيات في ومدى إسياميا ،ثباتيا واستقرارىا من حيث األخبلقية اليوية

 الصفاتتقاس من خبلل  فعمى الرغم من أن صورة الذات األخبلقية .واالستجابات
 عمى تركزإال أنيا  ،لقياس اليوية األخبلقية (2112) وريد أكينو حددىا التي األخبلقية
 أىمية مدى قيست اليا ولكن معين، وقت في الصفات ىذه تجاه أدائو لكيفية الفرد تصور
إظيارىم  في تورغب وال( بالنسبة لمفرد )اليوية األخبلقية الداخمية األخبلقية لصفاتا ىذه

 من النقيض عمى. بل من خبلل السموك األخبلقي )اليوية األخبلقية الرمزية( لآلخرين
 مكون التي تتضمنالبئية  لممثيرات استجابة التنظير لصورة الذات األخبلقية تمفقد  ذلك،

، األخبلقي الفعل زيحفتاستثارة و يتم  وفي حالة ضعف صورة الذات األخبلقية أخبلقي،
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األخبلق الذي أشار إليو  باالسترخاءصورة الذات األخبلقية القوية في حين تسمح 
(Cornelissen, et al.,2013). 

فقد . يتعمق بالفرق بين صورة الذات األخبلقية وقيمة الذات األخبلقية اوفيم
يمكن تعريفيا إلى حد كبير من خبلل  الفردقيمة الذات لدى  (Dunning, 2007)أوضح 

 ,.Sachdeva, et al)عرفيافي حين  .الناحية األخبلقيةاتو من لذ مدى إدراكو

فيو يرى . أحد المقاييس التي تحدد وقت الحاجة إلى العمل األخبلقيبأنيا   (2009,523
أن األخبلق وما يترتب عمييا من سموك االجتماعي إيجابي قد تكون بمثابة عممية توازن 

التكاليف المرتبطة بيذا العمل ما بين الرغبة في فعل الخير، وعدم الرغبة في تحمل 
المرتبطة  التكمفة الفعل األخبلقي عمى في الرغبة ففي بعض الحاالت قد تنتصر الخّير.
 مرتفعة التكمفة تبدو قد تماًما، مشابية ظروف ظل في حتى حاالت أخرى، في ولكن بو،
صورة وبذلك يتضح أن مفيوم  .وبذلك ال يحقق فعل الخير الفائدة المرجوة منو ،جًدا

 الذات األخبلقية يتشابو إلى حد كبير مع مفيوم القيمة الذاتية لؤلخبلق. 

 )ا( التوازن األخالقي واالتساق األخالقي وعالقتيما بصورة الذات األخالقية:

ويعد التوازن األخبلقي أحد المفاىيم المعاصرة في مجال عمم النفس األخبلقي، 
فراد يضبطون تصرفاتيم بحيث تتأرجح فقد أوضحت بعض الدراسات المعاصرة أن األ

درجة أخبلقيم لحظة بمحظة( لدييم لصورة الذات األخبلقية )التي تمثل تصور األفراد 
، (Zhong, Liljenquist, & Cain, 2009)حول مستوى طموحيم األخبلقي أو تتناسب معو 

، إال أن self-worthالذات  ةوأن تيذيب الذات األخبلقية ورعايتيا تعد مصدرًا ميمًا لقيم
التصرف األخبلقي غالبا ما يتعارض مع المصمحة الذاتية الفورية لؤلفراد التي يسعى إلى 

كيفية حل ىذا الصراع  (Nisan, 1991). وقد فسر (Crocker & Knight, 2005) تحقيقيا
دراك أن مستوى الطموح األخبلقي لمفرد ال يساوي الكمال  من خبلل ضرورة فيم وا 

األفعال األخبلقية  ثل مستوى مقبول من السموك األخبلقي لدى الفرد، وأناألخبلقي بل يم
 . وغير األخبلقية عمى الترتيب تؤدي إلى تحسن أو تدني صورة الذات األخبلقية
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وقد أوضحت المناقشات حول التوازن األخبلقي أنو عندما تفوق صورة الذات 
" بالمشاركة في رخصة"لديو ر بأن األخبلقية لدى الفرد مستوى طموحو األخبلقي، فإنو يشع

سموك ترفييي أو غير اجتماعي وىو ما يسمى بالترخيص األخبلقي، في حين عندما تكون 
صورة الذات األخبلقية أقل من مستوى الطموح األخبلقي لمفرد، فإنو يميل إلى الشعور 

التعويض بالضيق، ويصبح أكثر تحمسًا لمقيام ببعض السموكيات التصحيحية وىو ما يسمى ب
 .(Cornelissen et al., 2013, 482) األخبلقي

عمى النقيض من ذلك فإن االتساق األخبلقي لو تاريخ طويل في البحوث 
والدراسات التي تناولت االتساق السموكي عامة، واالتساق السموكي األخبلقي، وقد كشفت 

، يزيد من نتائج ىذه البحوث عن أن إنخراط الفرد في عمل أخبلقي أو غير أخبلقي
مثل حتمالية التصرف بنفس الطريقة في األوقات البلحقة، وقد أكد ذلك بعض الدراسات 

أن أفراد عينة الدراسة التي أوضحت نتائجيا  (Gino, Norton, & Ariely, 2010)دراسة 
الذين كانوا يرتدون نظارات شمسية غير أصمية كانوا أكثر ميبًل لمغش، مقارنة باآلخرين 

ا يرتدون نظارات شمسية أصمية. في حين أوضحت نتائج دراسة الذين كانو 
(Cornelissen, Pandelaere, Warlop, & Dewitte, 2008)  أن تذكير األفراد بالجيود

السابقة لمحفاظ عمى البيئة جعمتيم أكثر حرصًا عمى المحافظة عمى البيئة في سموكياتيم 
ألخبلقي في ضوء الحاجة النفسية البلحقة. ويمكن تفسير ىذه المظاىر من االتساق ا

لمحفاظ عمى مفيوم الذات، وآثار التصور الذاتي، أو استخدام االتساق السموكي كمساعد 
 في اكتشاف القرار األخبلقي.

 مداخل عمم نفس الشخصية لدراسة الذات األخالقية:)ج( 

 ىما: مدخل الشخصية األخبلقية،يوجد مدخمين رئيسين لدراسة الذت األخبلقية  
وفيما يمي توضيح ليذين  (Monin & Jordan, 2009, 4-5)مدخل المركزية األخبلقية و 

 :المدخمين

  The Moral Personality Approach             مدخل الشخصية األخالقية: أواًل:
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 ويتضمن طريقتين ىما: 

ية وتسعى الطريقة النموذج  The moral exemplar method :المثال األخالقيطريقة  -1
إلى التعرف عمى السمات الشخصية التي يتقاسميا القادة األخبلقيون في الحياة 
الواقعية المعاصرة مثل العمماء والمفكرون والسياسيون ونجوم الرياضة والفن وغيرىم، 
وتحديد ىؤالء األفراد الذين يجمع عمييم المجتمع عمى أنيم نماذج أخبلقية، ثم يتم 

بقية السكان اآلخرين من حيث متغيرات الشخصة بما  التحقق من أنيم يختمفون عن
في ذلك الجوانب غير األخبلقية إن وجدت، فقد أجريت دراسة في كندا لتحديد 

( شخصية من 51، وتم التوصل إلى )2117النماذج األخبلقية الرائدة عام 
الحاصمين عمى ميداليات لتميزىم في جوانب أخبلقية مثل الشجاعة االستثناية أو 

ن رعاية من يعولون، ومن خبلل دراسة ىذه النماذج تبين أن ليم اسيامات حس
 .شخصية وتأثير مباشر فيمن حوليم

تتمثل ىذه الطريقة في   The moral prototype method طريقة النموذج األخالقي: -1
تحديد الصفات األخبلقية التي تتضمنيا التمثيبلت الذىنية لبلشخاص حول الصورة 

فرد األخبلقي أو المفاىيم الشخصية حول طبيعة النضج األخبلقي، وقد النمطية لم
حددت األبحاث باستخدام ىذه الطريقة مجموعة من السمات الشخصية الدلة عمى 
األخبلق )مثل: الشجاعة، والعدل، الصدق، واألمانة، والكرم، والعطف، والرعاية( التي 

ذي الخمق، وىذه التعددية من ينظر إلييا عمومًا عمى أنيا صفات أساسية لمشخص 
النماذج األولية ليا صدى مع تنوع الرموز األخبلقية الفعمية سواًء أكانت تاريخية أو 

 دينية أو معاصرة )مثل: جورج واشنطن، ومارتن لوثر كينج(.
 The Moral Centrality Approach مدخل المركزية األخالقية: ثانيًا:

أو  التقميل من شانيااألفراد باألخبلق أو ويركز ىذا المدخل عمى مدى إىتمام 
مدى ترميز األفراد لمعالم االجتماعي من الناحية األخبلقية، وينبع ىذا المدخل من خبلل 

 التي تعبر عن  Moral self-importanceأىمية الذات األخبلقية رافدين أساسين ىما : 
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وىو يعبر عن   Moral chronicityااللتزام األخبلقي المستمرو باألخبلق،  الفردمدى إىتمام 
 األفراد لمعالم االجتماعي بمغة األخبلق.   ترميزمدى 

 :أىمية الدراسة 

 تمثمت أىمية الدراسة الحالية والحاجة إلييا فيما يمي:
 )أ( األىمية النظرية: 

 تتضح األىمية النظرية لمدراسة الحالية من خبلل أىمية:

العقمي المعرفي، وصورة الذات األخبلقية،  االنفتاح اإلنغبلقوىما الدراسة  يمتغير  .1
في مجال  تأىيل ىؤالء لطبلب لبللتحاق بسوق العمل أىمية كبيرة فيا من مليلما 

بطريقة غير متحيزة،  تياومعالجالمعمومات بعقل منفتح قادر عمى استقبال التدريس 
ة دلحميتمييز بين الطبلب، متحميًا باألخبلق ادون والتسمط،  والتعصب نبذ العنفو 

 يحتذى بو من قبل طبلبو. اً بحيث يصبح قدوة ونموذج

/ اإلنغبلق االنفتاح :وىما الدراسة يالدراسة من إطار نظري خاص بمتغير  قدمتوما  .2
كمفيوم  الذات األخبلقيةصورة  متغيربصفة خاصة و ، وصورة الذات األخبلقية، العقمي
 .عمم الباحثينعمى حد  ، لندرة الكتابات العربية في ىذا المتغيرحديث

تدريبية لمشباب لتنمية الدراسة من توصيات تسيم في تخطيط برامج  قدمتوما  .3
 . عمى أسس عممية سميمة ، تحسين صورة الذات األخبلقيةاالنفتاح العقمي

 )أ( األىمية التطبيقية: 
 تتضح األىمية التطبيقية لمدراسة الحالية من خبلل أىمية:

لممكتبة العربية في مجال القياس النفسي من خبلل بو الدراسة من إضافة  أسيمتما  .1
وصورة الذات   (Price, et al., 2015)العقمي اح تفناالحديثين لقياس  نسييتعريب مقيا
والتحقق من صدقيما وثباتيما ومدى صبلحيتيما  (Jordan, et al., 2015)األخبلقية 

 .لمتطبيق في البيئة المصرية
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يتعمق بتحديد مستوى االنفتاح العقمي، ونوع فيما الدراسة من نتائج  وعن كشفتما  .2
االنفتاح العقمي وصورة الذات بين االرتباطية والعبلقة  القية×الصورة الذات 

جامعة سوىاج، األمر  -لدى طبلب لدى طبلب البكالوريوس بكمية التربية  األخبلقية
   .حيحةالذي يسيم في حسن التخطيط لبرامج لتنمية كل منيما عمى أسس عممية ص

والتخصص  االجتماعي ر كل من النوعيحول تأثعنو الدراسة من نتائج  كشفتما  .3
، وصورة الذات االنفتاح العقمي المعرفيكل من:  فيوالتفاعل بينيما  الدراسي

 .جامعة سوىاج -لدى طبلب البكالوريوس بكمية التربية األخبلقية 

المجال أمام باحثين آخرين  و الدراسة من مقترحات لدراسات مستقبمية تفتحتماقدم .4
، بما يسيم الحالية بمتغيري الدراسةالبحوث والدراسات ذات العبلقة من  المزيدإلجراء 

لظواىر النفسية افي إثراء المكتبة العربية بمزيد من البحوث التي تسيم في فيم 
 .بصورة أكثر عمقاً والتربوية 

 :مصطمحات الدراسة 

 :فيما يمي عرضًا لمصطمحات الدراسة
  Open/Closed-Mindednessالعقمي:  / اإلنغالق)ا( االنفتاح

الذي  أحد األساليب المعرفية ثنائية القطب أنوب ُعّرف االنفتاح/اإلنغبلق العقمي
ويشير العقمي.  اإلنغبلقإلى االنفتاح العقمي  يتراوح ما بين يتوزع فيو األفراد عمى متصل

لجة المعمومات بطريقة غير متحيزة ألراءه إلى الميل الفرد إلى معااالنفتاح العقمي 
أو  االتجاىاتأو القيم أو  األفكارمجموعة متنوعة من  دراسةفي ورغبتو  وتوقعاتو السابقة،

أما اإلنغبلق العقمي . ةالفرد السابق آراءتمك التي تتعارض مع  بما فييااآلراء أو المعتقدات، 
. وتتبنى الدراسة الحالية ىذا  (Price et al., 2015, 1488) تماماً  فيو عمى النقيض من ذلك

 التعريف النظري.
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جرائيًا، يعرف االنفتاح/ اإلنغبلق العقمي بالدرجة الكمية التي يحصل الفرد عمى  وا 
المقياس المستخدم في الدراسة الحالية، وتدل الدرجة المرتفعة عمى االنفتاح العقمي، في 

 .)الدوجماتية( قميحين تدل الدرجة المنخفضة عمى اإلنغبلق الع

 Moral Self-Image( صورة الذات األخالقية:  6)

صورة الذات األخبلقية بأنيا  (Jordan et al., 2015, 3)عّرف جوردان وأخرون 
مفيوم الذات األخبلقي المرن لمشخص، أي مفيومو الذاتي المتعمق بسمات الشخص 

العمل الجاد، فعل الخيرات، األخبلقي )رعاية األخرين، العطف، العدل، الود، الكرم، 
 اإلخبلص، الشفقة( .

جرائيًا تعرف صورة الذات األخبلقية بأنيا الدرجة  الكمية التي يحصل عمييا وا 
الفرد نتيجة تقديره لمكانتو الحالية في السمات األخبلقية التسعة التي يتضمنيا المقياس 

تي لمشخصية األخبلقية المستخدم في الدراسة الحالية قربًا أو بعدًا عن تصورة الذا
المثالية. وتدل الدرجة المرتفعة عمى أن تصوره عن ذاتو األخبلقية الواقعية تفوق بكثير 

  تصورة الشخصي عن ذاتو األخبلقية المثالية، والعكس بالعكس. 
 :الطريقة واإلجراءات 

 :يافي يا، وأساليب معالجة البياناتواتفيما يمي عرضًا لمنيج الدراسة، وعينتيا، وأد

 :منيج الدراسة 

لئلجابة استخدمت الدراسة الحالية المنيج الوصفي بأسموبيو االرتباطي والمقارن 
عن أسئمتيا من خبلل تحديد مستوى االنفتاح العقمي ونوع صورة الذات األخبلقية، وبحث 

وع تأثير متغيري النودراسة العبلقة االرتباطية بين االنفتاح العقمي وصورة الذات األخبلقية، 
 داءاأل في والتفاعل بييما (شعب أدبية - شعب عممية) الدراسياالجتماعي، والتخصص 

ية لدى طمبة البكالوريوس بكمية التربية ألخبلقا ة الذاتالعقمي، صور ي االنفتاح عمى مقياس
 .بسوىاج
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 :عينة الدراسة 

 تنقسم عينة الدراسة إلى:

 )أ( عينة الدراسة االستطالعية:
إناث(  41ذكور،  34( طالبًا وطالبة )75ة االستطبلعية من )تكونت عينة الدراس

( من طبلب البكالوريوس بكمية أدبي 29 - عممي 46) العممي واألدبي التخصصينمن 
التربية جامعة سوىاج، وذلك بيدف التحقق من ثبات وصدق أدوات الدراسة الثبلث، 

 لحالية.والوقوف عمى مدى امكانية استخداميم في الدراسة النيائية ا

 )ب( عينة الدراسة النيائية ومجتمعيا:
تمثل مجتمع الدراسة الحالية في طبلب البكالوريوس بكمية التربية جامعة سوىاج، 
وقد تم اختيار عينة الدراسة النيائية من بينيم بالطريقة العشوائية، حيث تكونت العينة من 

 211اديمية مختمفة )إناث( من تخصصات أك 295ذكور،  115( طالبًا وطالبة )411)
( 22092 -22033شعب أدبية(، وقد تراواحت أعمارىم ما بين ) 211شعب عممية، 

( 1(، ويوضح جدول )10195(، وانحراف معياري قدره ) 22061بمتوسط عمري قدره )
 والتخصص الدراسي:  النوع االجتماعي،توزيع عينة الدراسة النيائية في ضوء متغيري: 
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 (1جدول )
 التخصص إناث(، -ات: النوع )ذكور متغير  ءفي ضو  النيائيةة الدراسة توزيع عين

  (ُشعب أدبية -ُشعب عممية)ِ  الدراسي

 انىىع
 انرخصص انذساسي

 انمجمىع
 ُشعة أدتيح ُشعة عهميح

 501 24 36 ركىس

 491 511 561 وازإ

 200 400 400 انمجمىع

 الدراسة: ااتأد 

 تين:التالي يناتدمع بيانات الدراسة باستخدام األتم ج
           العام:  المعرفي مقياس االنفتاح العقمي )أ( 

General Open-Minded Cognition Scale 

 Open-Minded Cognitionوىو مقياس فرعي من مقياس االنفتاح العقمي 

Scale وآخرونبرايس  الذي أعده (Price, et al., 2015)  العقمي المعرفي لقياس االنفتاح
مقياس االنفتاح العقمي العام والسياسي والديني، وقد اقتصرت الدراسة الحالية عمى العام 

 .الديني وأالسياسي  لبعدينا ولم تتناول

تدل عمى العقل المنفتح ( فقرات ثبلث منيا موجبة 6) الفرعي ويتكون ىذا المقياس
وىي  مق،تدل عمى العقل المنغ ( والثبلث األخرى سالبة5، 3، 1وىي العبارات رقم )

وقد أظير ىذا المقياس مؤشرات صدق وثبات مرتفعة في بيئتو (، 6، 4، 2العبارات رقم )
بعدد صدق المحك فقد ارتبط المقياس بطريقة قق من صدقو بطريقة األصمية، فقد تم التح

 ل الثبلثة المكونة لمقياس التفكير المنفتح النشطمالعوا كبير من المحكات منيا:
(Stanovich and West, 2007) واالنفتاح عمى  )الدجماتية والتفكير الفئوي، المرونة الفكرية

)العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية(  ومقياس االنفتاح عمى الخبرة ،(القيم، جمود المعتقد
  (.1.835وتم التحقق من ثباتو بطريقة معامل ألفا كرونباخ وقد بمغت قيمتو )
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وعرضيا عمى أحد األساتذة المتخصصين  اسفقرات المقيبتعريب  انقام الباحثلذا، 
في مجال المناىج وطرق تدريس المغة اإلنجميزية لمطابقة الترجمة والتحقق من أنيا تعكس 

 .نفس المعنى الذي تتضمنو الفقرة األصمية

موعة من الخبراءفي بعد ذلك، تم عرض المقياس في صورتو األولية عمى مج
والصحة النفس التربوي  ممحكمين من أساتذة عم( 9التربوي قواميا ) مجال عمم النفس

مية، مجامعة سوىاج، بيدف التحقق من دقة الصياغة المغوية والع -بكمية التربية النفسية 
ومدى مناسبتيا لعينة الدراسة من طمبة الجامعة، واقتراح ما يرونو من تعديبلت في صياغة 

( محكين 8أجمع عمييا )بعمل التعديبلت التي  الباحثانىذه الفقرات، وقد قام 
وبذلك أصبح المقياس صالحًا لمتطبيق عمى عينة الدراسة ، %( 88.89)فأكثر

 .االستطبلعية

بعد تطبيقو عمى عينة الدراسةة  وثباتو وقد تم  التحقق من صدق المقياس 
 التالية: بالطرق االحصائية اإلستطبلعية

 :صدق مقياس االنفتاح العقمي المعرفي العام 

 من صدق المقياس بالطرق التالية: تم التحقق

 الصدق التقاربي لفقرات المقياس: -5

تم حساب الصدق التقاربي لفقرات المقياس باستخدام بعد تطبيق المقياس عينة 
 Corrected Item-totalادراسة االستطبلعية، وذلك بحساب معامل االرتباط المصصح 

Correlation  وقد كان  ،انفقشج درجة منيا قياس محذوفاً لمم الكمية بالدرجة فقرة،لدرجات كل
المعيار الذي اعتمد عميو في اختيار الفقرات أال يقل معامل االرتباط بين الفقرة والمقياس 

وطبقًا  ،(Kline, 1986)( كحد أدنى يوصى بو لتضمين الفقرة في المقياس 1.211الفرعي )
جدول  ق التقاربي، ويوضحليذا المعيار فإن جميع فقرات المقياس صادقة بطريقة الصد

 النتائج: ( ىذه2)
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 (4جذول )

في مقياس  انفقشجكم دسجاخ طالب انعيىح االسطالعيح عهً معامالخ اسذثاط دسجاخ 

 انفقشجمحزوفاً مىها دسجح  نهاالوفراح انعقهي انمعشفي انعاو تانذسجح انكهيح 

 ارتباط نصفي المقياس بالدرجة الكمية: -6

مقياس )الزوجي، تم حساب صدق المقياس من خبلل حساب ارتباط نصفي ال
، 1.832والفردي( بالدرجة الكمية لممقياس، وقيمة بمغت قيمة معامل االرتباط بينيما )

(، مما يدل عمى صدق 1.11( عمى الترتيب، وىما قيمتان دالتان عند مستوى )1.829
 المقياس بيذه الطريقة. 

 
 :ثبات مقياس االنفتاح العقمي المعرفي العام 

 اس بالطرق التالية:تم التحقق من ثبات المقي
 االتساق الداخمي لفقرات المقياس: -5

تم حساب االتساق الداخمي لفقرات المقياس بحساب معامبلت االرتباط بين درجات 
عينة الدراسة االستبلعية عمى فقرات المقياس ودرجاتيم الكمية عمى المقياس، وقد تراوحت 

متوسط المقياس إذا حذفت  المفردات
 الفقرة

  تباين المقياس إذا حذفت
 الفقرة

معامل االرتباط 
 المصحح

1 23.961 39.444 1.515 
2 24.681 37.158 1.444 
3 25.121 34.215 1.635 
4 25.387 39.818 1.374 
5 24.721 42.151 1.366 
6 25.611 41.919 1.326 
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(، 1.11عيا دالة عند مستوى )(، وجمي1.784، 1.556قيم معامبلت االرتباط ما بين )
 ( يوضح ذلك:3مما يدل عمى اتساق مفردات المقياي، وجدول )
 (3جدول )

معامبلت االرتباط بين درجات طبلب العينة االسطبلعية عمى فقرات االنفتاح العقمي 
 لمقياس ودرجاتيم الكمية عمى المعرفي 

 6 5 4 3 2 1 الفقرات
الدرجة 
 الكمية

**1.673 **1.662 **1.784 **1.594 **1.558 **1.556 

 (1.11معامبلت االرتباط دالة عند مستوى )**

 حساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية: -6

تم حساب معامل االرتباط بين نصفي المقياس )الفردي، والزوجي(، وقد بمغت قيمة 
ون تم حساب (، وباستخدام معادلة التصحيح لسبيرمان برا1.575معامل بيرسون بينيما )

(، 1.731وقد بمغت قيمتو ) ،معامل ثبات مقياس االنفتاح العقمي العام بطريقة التجزئة النصفية
 وىي قيمة جيدة لمعامل الثبات بيذه الطريقة.

 حساب معامل ألفا كرونباخ لثبات المقياس إذا حذفت درجات أحد فقراتو: -7

بمغت قيمة معامل ألفا كرونباخ لثبات مقياس االنفتاح العقمي المعرفي العام وقد 
(، وىي قيمة جيدة لثبات بيذه الطريقة، ولمتحقق من مدى صبلحية 1.717بمغت قيمتة )

( 4فقرات المقياس تم حساب قيمة معامل ألفا لثبات المقياس إذا حذفت أحد فقراتو، وجدول )
 يوضح ذلك:

 (4جدول )
  ت مقياس االنفتاح العقمي المعرفي العام إذا حذفت الفقرةثبا
 6 5 4 3 2 1 الفقرات
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قيمة معامل ألفا إذا 
 حذف المفردة

1.648 1.667 1.611 1.689 1.689 1.713 

 1.717قيمة معامل ألفا الكمي لممقياس = 
أحد  درجة حذفت ألفا لممقياس إذا معامبلت جميع ( أن4ويتضح من جدول ) 

لممقياس ككل، وىذا يعني أن حذف أي من فقرات المقياس  ألفا ُمعامل من أقل فقراتو
المقياس في بنية فقرات الجميع  أىميةيؤثر سمبًا في ثبات المقياس، مما يدل عمى 

 .وصبلحيتيا لمقياس
، مما يجعمو جيدينومما سبق أتضح أن المقياس يتمتع بمؤشرات صدق وثبات 

 راسة النيائية من طبلب الجامعة.صالحًا لمتطبيق عمى عينة الد

        Moral Self-image Scale                    مقياس صورة الذات األخالقية:( ب)

لقياس  (Jordan, et al., 2015) وتينبرونسل ،ليميفيمدو  جوردان،  أعد ىذا المقياس 
في قية الواقعية تصورة الفرد عن ذاتو األخبلبين  مدى االختبلف )أقل بكثير، أفضل بكثير(

( 9وقد تكونت الصورة األصمية من ) .المحظة الحالية، وتصوره عن ذاتو األخبلقية المثالية
، والرعايةمثل: االىتمام األخبلقية  لمنماذج مميزةأخبلقية  سمة، حيث تتضمن كل فقرة فقرات
ويقوم  ،الشفقة، االخبلصالخير،  فعل، العملفي  ديةالج ،والكرة ،العدل، الود، العطف

بتصورة  مقارنةكما يدركيا في المحظة الحالية تحميو بيذه الصفة  درجةالمفحوص بتحديد 
= أقل منو 1) جيالتدر تساعي عمى مقياس ليكرت  عن الشخصية األخبلقية المثالية الذاتي

صدق وقد أظير ىذا المقياس مؤشرات ، = أكثر منو بكثير( 9= مثمة بالضبط، 5بكثير، 
 بعدة طرق منيا:صدقو  تحقق معدوا المقياس منفي بيئتو األصمية، فقد  ينمرتفع وثبات

وقد بمغت نسبة ون من عامل واحد كالصدق العاممي االستكشافي وقد أوضح ان المقياس يت
صدق المحك حيث ارتبط المقياس بعدد من و  ،ب(1% عمى العينة )52.37فسر التباين ال

ومقياس االندماج األخبلقي، ومقياس  ،ير الذاتالمحكات مثل مقياس اليوية األخبلقية وتقد
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، والصدق التمييزي بدراسة الفروق بين األعمار المختمفة، والفروق والصدق التجريبي التدين،
 .(1.72) بحساب معامل الفا كرونباخ وقد تم التحقق من ثبات المقياس، بين الجنسين

د األساتذة المتخصصين بتعريب فقرات المقياس وعرضيا عمى أح انلذا، قام الباحث
في مجال المناىج وطرق تدريس المغة اإلنجميزية لمطابقة الترجمة والتحقق من أنيا تعكس 

 نفس المعنى الذي تتضمنو الفقرة األصمية.

موعة من الخبراءفي بعد ذلك، تم عرض المقياس في صورتو األولية عمى مج
والصحة  النفس التربوي عمم محكمين من أساتذة (9التربوي قواميا ) مجال عمم النفس

مية، مجامعة سوىاج، بيدف التحقق من دقة الصياغة المغوية والع -بكمية التربية  النفسية
ومدى مناسبتيا لعينة الدراسة من طمبة الجامعة، واقتراح ما يرونو من تعديبلت في صياغة 

حكين فأكثر، وبذلك ( م8بعمل التعديبلت التي أجمع عمييا ) الباحثانىذه الفقرات، وقد قام 
وقد تم  التحقق من   أصبح المقياس صالحًا لمتطبيق عمى عينة الدراسة االستطبلعية.

صدق المقياس وثباتو بعد تطبيقو عمى عينة الدراسة اإلستطبلعية بالطرق االحصائية 
 التالية:

 
  صورة الذات األخالقيةصدق مقياس: 

 تم التحقق من صدق المقياس بالطرق التالية:
 الصدق التقاربي لفقرات المقياس: -6

باستخدام بعد مقياس صورة الذات األخبلقية تم حساب الصدق التقاربي لفقرات 
تطبيق المقياس عينة ادراسة االستطبلعية، وذلك بحساب معامل االرتباط المصصح 

Corrected Item-total Correlation  يامن لممقياس محذوفاً  الكمية بالدرجة فقرة،لدرجات كل 
وقد كان المعيار الذي اعتمد عميو في اختيار الفقرات أال يقل معامل االرتباط  ،انفقشج درجة

( كحد أدنى يوصى بو لتضمين الفقرة في المقياس 1.21بين الفقرة والمقياس الفرعي )
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(Kline, 1986)،  وطبقًا ليذا المعيار فإن جميع فقرات المقياس صادقة بطريقة الصدق
 النتائج: ( ىذه5جدول ) حالتقاربي، ويوض

 (5جدول )
مقياس في  انفقشجمعامبلت ارتباط درجات درجات طبلب العينة االسطبلعية عمى كل 

 إذا حذفت أحد فقراتوبالدرجة الكمية لو صورة الذات األخبلقية 

متوسط المقياس إذا حذفت  المفردات
 الفقرة

تباين المقياس إذا حذفت  
 الفقرة

معامل االرتباط 
 المصحح

1 26.130 566.141 0.141 

2 26.621 541.191 0.312 

3 26.666 562.133 0.215 

4 26.530 561.614 0.241 

5 26.320 569.411 0.249 

6 22.616 560.504 0.141 

7 26.210 551.551 0.154 

8 24.103 561.391 0.249 

9 26.540 562.113 0.119 

 ارتباط نصفي المقياس بالدرجة الكمية: -7

من خبلل حساب ارتباط نصفي مقياس صورة الذات األخبلقية تم حساب صدق 
المقياس )الزوجي، والفردي( بالدرجة الكمية لممقياس، وقيمة بمغت قيمة معامل االرتباط 

(، مما 1.11( عمى الترتيب، وىما قيمتان دالتان عند مستوى )1.939 ،10932بينيما )
 يدل عمى صدق المقياس بيذه الطريقة. 
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 :ثبات مقياس االنفتاح العقمي المعرفي العام 

 تم التحقق من ثبات المقياس بالطرق التالية:

 االتساق الداخمي لفقرات المقياس: -5

بحساب مقياس صورة الذات األخبلقية تم حساب االتساق الداخمي لفقرات 
رجاتيم معامبلت االرتباط بين درجات عينة الدراسة االستبلعية عمى فقرات المقياس ود

(، 1.869، 1.561الكمية عمى المقياس، وقد تراوحت قيم معامبلت االرتباط ما بين )
( 6(، مما يدل عمى اتساق مفردات المقياي، وجدول )1.11وجميعيا دالة عند مستوى )

 يوضح ذلك:
 (6جدول )

مقياس صورة الذات معامبلت االرتباط بين درجات طبلب العينة االسطبلعية عمى فقرات 
 ودرجاتيم الكمية عمى لمقياس خبلقيةاأل

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
5 

**
0.324 2 

**
0.130 1 

**
0.139 

4 
**

0.126 1 
**

0.113 1 
**

0.132 

6 
**

0.306 3 
**

0.312 9 
**

0.311 

 حساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية: -6

)الفردي، مقياس صورة الذات األخبلقية تم حساب معامل االرتباط بين نصفي 
(، وباستخدام معادلة التصحيح 1.751والزوجي(، وقد بمغت قيمة معامل بيرسون بينيما )

لسبيرمان براون تم حساب معامل ثبات مقياس االنفتاح العقمي العام بطريقة التجزئة 
 ه الطريقة.لمعامل الثبات بيذ مرتفعة(، وىي قيمة 1.858النصفية وقد بمغت قيمتو )

 حساب معامل ألفا كرونباخ لثبات المقياس إذا حذفت درجات أحد فقراتو: -7
وقد بمغت مقياس صورة الذات األخبلقية ككل، معامل ألفا كرونباخ لثبات تم حساب 

ثبات بيذه الطريقة، ولمتحقق من مدى صبلحية فقرات م(، وىي قيمة جيدة ل1.831قيمتة )
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( يوضح 7ل ألفا لثبات المقياس إذا حذفت أحد فقراتو، وجدول )المقياس تم حساب قيمة معام
 ذلك:

 (7جدول )
  إذا حذفت الفقرةمقياس صورة الذات األخبلقية ثبات 

 قيمة معامل ألفا م قيمة معامل ألفا م قيمة معامل ألفا م
1 1.815 4 1.862 7 1.779 
2 1.811 5 1.852 8 1.826 
3 1.821 6 1.816 9 1.811 

لمقياس صورة الذات األخبلقية ألفا  معامبلت جميع ( أن7من جدول ) ويتضح 
لممقياس ككل، وىذا يعني أن حذف أي  ألفا ُمعامل من أقل أحد فقراتو درجة حذفت إذا

، مما يدل عمى أىمية جميع الفقرات في بنية والمقياس يؤثر سمبًا في ثبات فقرة من الفقرات
 المقياس وصبلحيتيا لمقياس.

يتمتع بمؤشرات صدق وثبات مقياس صورة الذات األخبلقية ق أتضح أن ومما سب
 ، مما يجعمو صالحًا لمتطبيق عمى عينة الدراسة النيائية من طبلب الجامعة.مرتفعين

 :إجراءات ادراسة 

 اتبعت الدراسة الحالية االجراءات التالية:

بمتغيرات الدراسة  إعداد اإلطار النظري لمدراسة من خبلل جمع المعمومات ذات العبلقة .1
من أدبيات البحث ، وصورة الذات األخبلقيةوىم: االنفتاح/ االنغبلق العقمي المعرفي، 

 والدراسات السابقة ذات الصمة.
، االنفتاح/ االنغبلق العقمي المعرفيتحديد أدوات قياس متغيرات الدراسة، وىم: مقياس  .2

عمى  اوعرضيمالمقايسين يب بتعر  انحثا، وقد قام البصورة الذات األخبلقيةومقياس 
والصحة  مدقق لغوي، ومجموعة من المحكمين الخبراء في مجال عمم النفس التربوي

 .جامعة سوىاج -النفسية بكمية التربية 
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الدراسة من خبلل تطبيقيما عمى عينة استطبلعية  وثبات أداتيالتحقق من صدق  .3
، طالبًا وطالبة( 75واميا )من طبلب البكالوريوس بكمية التربية جامعة سوىاج، بمغ ق

 لمتطبيق عمى عينة الدراسة النيائية.  تيماوذلك لمتحقق من مدى مبلئم
تصحيح استجابات طبلب عينة الدراسة االستطبلعية، ورصدىا ومعالجتيا باستخدام  .4

صدق وثبات (، لمتحقق من SPSS, V20برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية )
 طرق، لمتأكد من صبلحيتيم لمتطبيق عمى عينة الدراسة النيائية. الدراسة بعدة أداتي

طالبًا ( 411الدراسة عمى عينة الدراسة النيائية، وقوميا ) ألداتيالتطبيق النيائي   .5
في الفصل األول من العام  جامعة سوىاج -ية التربية بكمبالفرقة الرابعة  وطالبة

 .م2118/2119الجامعي 
رصد البيانات ومعالجتيا إحصائيًا باستخدام برنامج الحزمة ، و أداتا الدراسةتصحيح  .6

 (، والوصول إلى نتائج الدراسة.SPSS, V20اإلحصائية لمعموم االجتماعية )

مناقشة نتائج الدراسة الحالية، في ضوء أدبيات البحث والدراسات السابقة ذات  .7
 العبلقة.

توصمت إليو الدراسة  تقديم بعض التوصيات، والبحوث المقترحة، وذلك في ضوء ما .8
 الحالية من نتائج.

  يةالمعالجة االحصائ  أساليب: 

، SPSS V20تم إدخال بيانات الدراسة الحالية ومعالجتيا باستخدام برنامج 
 باستخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:

 Means المتوسطات -1

  Standard Deviations االنحرافات المعيارية -2

 Tow Way ANOVA نائيتحميل التباين الث -3
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 Person's Correlation coefficient معامل ارتباط بيرسون -1

 Linear Regressions  .الخطي تحميل االنحدار  -2

 :حدود الدراسة 

 تحددت نتائج الدراسة الحالية بما يمي:

اقتصرت الدراسة الحالية عمى عينة من طبلب وطالبات  الحدود البشرية: -1
 .لشعب العممية واألدبية بكمية التربية بسوىاجباالبكالوريوس 

تم تطبيق أدوات الدراسة الحالية خبلل الفصل الدراسي األول من  الحدود الزمنية: -2
 م.2119 - 2118العام الجامعي 

جامعة سوىاج الجديدة  -كمية التربية تم تطبيق أدوات الدراسة في  الحدود المكانية: -3
 .بالكوامل

االنفتاح ىي:  متغيرياقتصرت الدراسة عمى  ة بموضوع الدراسة:الحدود الخاص -4
 .وصورة الذات األخبلقية، العقمي المعرفي

 :نتائج الدراسة 

الدراسة وىما االنفتاح العقمي  لبلحصاء الوصفي لمتغيري عرضاً فيما يمي 
في ضوء متغيري النوع االجتماعي، والتخصص  ألخبلقيةاالمعرفي وصورة الذات 

 :الدراسي

 (8جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري لمتغيري لدرجات عينة الدراسة عمى مقايسي 
االنفتاح العقمي المعرفي وصورة الذات األخبلقية في ضوء متغيري النوع االجتماعي، 

 الدراسيوالتخصص 
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 المتغيرات
 صورة الذات األخبلقية االنفتاح العقمي المعرفي

 ع م ع م

 الذكور
 12.233 56.476 4.822 31.518 (63)مي عم

 16.178 46.142 4.629 31.976 (42أدبي )
 14.774 52.343 5.139 31.695 (115الكمي )

 اإلناث
 11.852 51.351 4.192 32.381 (137عممي )
 11.981 51.462 5.269 31.633 (158أدبي )
 11.911 51.411 4.869 31.444 (295الكمي )

 الكمي
 12.279 52.281 4.417 32.115 (211عممي )
 13.148 49.281 5.359 31.915 (211أدبي )
 12.727 51.918 4.936 31.511 (411الكمي )

 تم التحقق من صحة فروض الدراسة عمى النحو التالي:وقد 
 ومناقشتيا: اإلجابة عن السؤال األول( نتائج 5)

ى طالب البكالوريوس العقمي لد /اإلنغالقما مستوى االنفتاح"وينص عمى 
 "جامعة سوىاج -بكمية التربية 

الحسابي واإلنحراف المعياري تم حساب المتوسط  لئلجابة عن السؤال األول
 بسوىاج، لدرجات عينة الدراسة من طبلب البكالوريوس بكمية التربية الموزنوالمتوسط 

، كما ق العقميعمى مقياس االنفتاح/ اإلنغبل ( طالبًا وطالبة411التي بمغت قواميا )
 :( يوضح ذلك9يوضحيا جدول )

 (9جدول )
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المتوسطات الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط الموزون لدرجات طبلب عينة 
 الدراسة من طمبة البكالوريوس ومستوى االنفتاح/ العقمي لدييم.

لدى طبلب عينة الدراسة اإلنغبلق العقمي  وقد تم الحكم عمى مستوى االنفتاح/
 باستخدام المعايير التالية:

5.44- )دوجماتية مرتفعة جدًا( العقمي اإلنغبلقمستوى مرتفع جدًا من  :>.5   

5.<:- العقمي اإلنغبلقمستوى مرتفع  من  6;.6   

6.;6 - العقمي اإلنغبلقالمتوسط من  مستوى فوق >7.9   

7.9< -  العقمي /اإلنغبلقمستوى متوسط من االنفتاح 8.88 
8.88 -  المتوسط من االنفتاح العقمي  أعمى منمستوى  9.74 
9.74 -  من االنفتاح العقمي  مرتفعمستوى  :5.: 
:.5: -  جدًا من االنفتاح العقمي  مرتفعمستوى  44.; 

(، يتضح أن المتوسط الموزون الذي 9ضيا جدول )من خبلل النتائج التي يعر 
يمثل ناتج قسمة المتوسط الحسابي لدرجات طبلب عينة الدراسة عمى مقياس 

( يساوي 7االنفتاح/اإلنغبلق العقمي عمى الحد األقصى لبلستجابة في ىذا المقياس وىي )
بكمية  أن مستوى االنفتاح العقمي لدى طبلب البكالوريوسيدل عمى  وىذا ،(4.511)

 .  أعمى من المتوسط التربية بسوىاج

 المستوى المتوسط الموزن ع م المتغيرات

االنفتاح العقمي 
 المعرفي

 أعمى من المتوسط 4.511 4.936 31.511
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ارتقاء حافظ و راضي الجبوي  كل من: وتتفق ىذه النتيجة مع ما نتائج دراسة
التي توصمت إلى أن مستوى اإلنغبلق العقمي  (2113، ودراسة عبداهلل الحربي )(2116)

 تحين عقميًا.  كان منخفضًا لدى طبلب المرحمة اإلعدادية والثانوية بمعنى أنيم كانوا منف

(؛ 2118دراسة كل من: عمي جابر )في حين تختمف ىذه النتيجة مع ما نتائج 
 (2118(؛ عبدالسجاد عبدالسادة و زينب شنان )2115أمل ميرة و منى عبدالكاظم )

إلى أن مستوى اإلنغبلق العقمي كان أعمى من المتوسط لدى طبلب عينة التي توصمت 
سعيد الزىراني ، (2115عمي حمد ) كل من: دراسةمع نتائج  كما تختمفالدراسة. 

 .أفراد العينةإلى أن مستوى االنغبلق العقمي كان متوسطًا لدى التي توصمت ( 2119)

كما يمكن تفسير ىذه النتيجة من خبلل طبيعة االنفتاح العقمي باعتباره أحد 
وية غير الرسمية سمات العقمية التي يكتسبيا االنسان تدريجيًا، من خبلل المؤسسات الترب

مثل: األسرة، وجماعة الرفاق، وغرف الدردشة المنتشرة عمى المواقع اإللكترونية؛ 
الموسسات التربوية الرسمية: مثل المدارس والجامعات، وجميعيا تعزز االنفتاح العقمي 
من خبلل المناقشة والحوار القائم عمى اإلقناع من خبلل األدلة والحجج القوية، دون 

 إكراه.تسمط أو 

( من أن 2119ويمكن تفسسير ىذه النتيجة في ضوء ما اشارت إليو سمية لمبارك )
، الدراسياالنفتاح العقمي يرتبط ايجابيًا ببعض المتغيرات مثل الدافعية، والذكاء، والنجاح 

 والتحصيل الدراسي المرتفع.

بوري إرتقاء حافظ وراضي الجويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء ما اشارت إليو 
( وىو أن أفراد العينة يتمتعون بخبرات معرفية تعمل كقوى فاعمة في التعامل مع 2116)

، فاالنسان بطيبعتو لديو طبيعة الموضوعات ذات العبلقة والكيفية التي تم التعامل معيا
  الرغبة في االنتفاع والتعامل مع اآلخرين.

 الثاني ومناقشتيا: اإلجابة عن السؤال( نتائج 6)
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صورة الذات األخالقية لدى عينة الدراسة من طمبة البكالوريوس  مستوىما عمى " وينص
 "بكمية التربية بسوىاج؟

تم حساب المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري  لئلجابة عن السؤال الثاني 
والمتوسط الوزني لدرجات عينة الدراسة من طبلب البكالوريوس بكمية التربية التي بمغت 

، كما يوضحيا جدول عمى مقياس صورة الذات األخبلقية ( طالبًا وطالبة411قواميا )
 :( يوضح ذلك11)

 (11جدول )

المتوسطات الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط الموزون لدرجات طبلب عينة 
 الدراسة من طمبة البكالوريوس ومستوى صورة الذات األخبلقية لدييم.

لدى طبلب عينة الدراسة  صورة الذات األخبلقيةوقد تم الحكم عمى مستوى 
 باستخدام المعايير التالية:

1- مقاسوح تانزاخ انمثانيح ذماماً  أخالقيح مىخفضحصىسج راخ  18.1   

18.1-  اً مىخفضح جذأخالقيح صىسج راخ  ..88 

88.. - أخالقيح مىخفضحصىسج راخ  ..78   

78.. - أخالقيح ما دون انمرىسظصىسج راخ  ..68   

68.. -   أخالقيح مرىسطح صىسج راخ  .86. 

.86. - أخالقيح أعهً مه انمرىسظ صىسج راخ  876.   

المتوسط  ع م المتغيرات
 الموزن

 توىالمس

صورة الذات 
 األخبلقية

أعمى من  5.658 12.727 51.918
 المتوسط
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.876 - مشذفعحأخالقيح صىسج راخ  887.   

.887 - مشذفعح جذاً أخالقيح صىسج راخ  818.   

.818 -  جذاً مقاسوح تانزاخ انمثانيح أخالقيح مشذفعح ذماماً صىسج راخ  1899 

 ناتج) (، يتضح أن المتوسط الموزون11جدول ) من خبلل النتائج التي يعرضيا
عمى  لدرجات طبلب عينة الدراسة الحد األقصى لبلستجابة( ÷قسمة المتوسط الحسابي 

أن: عمى تدل قيمة ال ، وىذهنقاط (9) ( من5.658بمغ )مقياس صورة الذات األخبلقية 
المتوسط مقارنة أعمى لدى طبلب عينة الدراسة  الوقعية خبلقيةاألذات الصورة مستوى 

  .بصورة الذات المثالية
طبلب مستوى صورة الذات األخبلقية الواقعية لدى وتدل ىذه النتيجة عمى أن 
. وتتفق ىذه المثالية اتيمو بذمقارنة متوسط أعمى من الالبكالوريوس بكمية التربية بسوىاج 

من أن  (Aquino & Reed, 2002; Monin & Jordan, 2009)النتيجة مع ما أشار إليو 
من ذوي األخبلق، وقد اتضح ىذا األفراد غالبًا ما يكون لدييم رغبة قوية في أن يكونوا 

صورة الذات األخبلقية ) أو كما درجات مرتفعة عمى مقياس حصوليم عمى من خبلل 
)متعاون، أمين،  الذي تضمن تسعة سمات أخبلقية (اليوية األخبلقية الداخميةسماىا أ

السمات وىي نفس  (، ودود، كريم، عادلعطوفميتم بالرعاية، جاد في عممو، شفوق، 
 .المستخدم في الدرسة الحالية صورة الذات األخبلقية التسعة التي تضمنيا مقياس

فقد بمغ  (Aquino & Reed, 2002) دراسة ىذه النتيجة جزئيًا مع نتائج وتتفق
ة عفت( نقاط، وىي قيمة مر 5( من )406)درجات أفراد عينة الدراسة الموزون لمتوسط ال

المتوسط الموزون  فقد بمغ، (Reed et al., 2007)، ودراسة لصورة الذات األخبلقيةجدًا 
لصورة أيضًا  ( نقاط وىي قيمة مرتفة جداً 7( من )6.3لدرجات أفراد عينة الدراسة )

 ,Jordan, Mullen, & Murnighan)عينة الدراسة، ودراسة  لدى أفرادالذات األخبلقية 

وىي قيمة مرتفعة  ( نقاط7( من )6.44فقد بمغ متوسط درجات عينة الدراسة ) (2011
 لصورة الذات األخبلقية )اليوية األخبلقية الداخمية(.جدًا 
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مال الذاتي، حيث يميل الطبلب إلى ويمكن تفسير ىذه النتيجة نظرية االكت
مستوى صورة الذات األخبلقية حتى إذا تذكروا بعض سموكياتيم غير الحفاظ عمى 

، لذا األخبلقية يشعرون بعدم االكتمال الذاتياألخبلقية التي ارتكبوىا في الماضي فإنيم 
، أما ضترميز صورة الذات األخبلقية كنوع من التعوينحو فإنيم يظيرون ميبًل قويًا 

حينما يتذكرون بعض السموكيات األخبلقية التي فعموىا في الماضي فإنيم يشعرون 
أفراد عينة الدراسة الحالية  يسعىاألخبلقي. وبذلك يكون من المتوقع أن  الذاتيباالكتمال 

درجة أخبلقيم مقارنة بتصورىم عن ذاتيم المحافظة عمى ما لدييم من معتقد حول  إلى
 .يةاألخبلقية المثال

في ضوء المتغيرات ذات العبلقة بصورة الذات  أيضاً  ويمكن تفسير ىذه النتيجة
، وىي التدين وسمات (Ward, & King, 2018)األخبلقية التي كشفت عنيا دراسة 

. فالشخصية المصرية متدينة أو التعاطف الشخصية، والسموك االجتماعي االيجابي
أو  ل الرضا، والسموك االجتماعي اإليجابيسمات شخصية ايجابية مثب وتتميزبطبيعتيا، 

التعاطف، فالشخصية المصرية غالبًا ما تشعر بالرضا حتى في أصعب الظروف، 
 ما يعانيو البعض من حاجة وعوز.والتعاطف مع األخرين رغم 

 الثالث ومناقشتيا: اإلجابة عن السؤال( نتائج 7) 

ين االنفتاح/اإلنغالق بدالة إحصائيًا ارتباطية ىل توجد عالقة وينص عمى "
 "العقمي وصورة الذات األخالقية لدى طالب البكالوريوس بكمية التربية بسوىاج؟

 Pearsonتم حساب معامل ارتباط بيرسون  لئلجابة عن السؤال الثالث

Correlation  بين درجات طبلب عينة الدراسة عمى مقياس االنفتاح اإلنغبلق العقمي
 ذلك:( 11ذات األخبلقية، وجدول )ودرجاتيم عمى مقياس صورة ال

 
 
 (11جدول )
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بين درجات طبلب عينة الدراسة عمى  Person Correlationمعامل ارتباط بيرسون 
 مقياس االنفتاح اإلنغبلق العقمي ودرجاتيم عمى مقياس صورة الذات األخبلقية

 صورة الذات األخبلقية المتغيرات
 *1.119 االنفتاح/ اإلنغبلق العقمي المعرفي

 (1.15دالة عند مستوى )* 

 موجبةعبلقة ارتباطية  وجود"عن ( 11النتائج التي يوضحيا جدول ) وقد كشفت
درجات طبلب عينة الدراسة النيائية من طمبة ( بين 1.15دالة إحصائيًا عند مستوى )
االنفتاح/اإلنغبلق العقمي جامعة سوىاج عمى مقياس  -البكالوريوس بكمية التربية 

 صورة الذات األخبلقية.درجاتيم عمى مقياس و  ،المعرفي

لدى الطبلب ىناك توافق بين مستوى االنفتاح العقمي وتعني ىذه النتيجة أن 
لدى طبلب عينة الدراسة، في الوقت الراىن لدييم  صورة الذات األخبلقية ومستوى

 .المتوسط أعمى منفكبلىما كانا 

من  (Cornelissen, et al., 2013) دراسة إليو توصمتما وتتفق ىذه النتيجة مع 
يؤثر في احتمالية )القائم عمى النتائج في مقابل األحكام والقواعد( أن نوع العقل األخبلقي 

الذي يعكس االنفتاح العقمي السموك البلحق، وأن العقل القائم عمى نتائج السموك 
سيم في تيسير يالمتغيرة  وويستجيب لؤلحداث ،االجتماعيواالستجابة لمتغيرات الواقع 

العقل القائم  . أماالذي يعكس الطبيعة الدينامية والمرنة لمذات األخبلقية االتساق األخبلق
الذي يعكس اإلنغبلق العقمي فإنو يسيم في تيسير االتساق األخبلقي، وىذا  عمى القواعد

يعة ، وىذا ال يتوافق مع الطبيعني زيادة احتمال تكرار نفس السموك في المواقف البلحقة
 المرنة والدينامية لمفيوم الفرد عن ذاتو األخبلقية.

 ,.Barkan, el al)ويمكن تفسير ىذه النتيجة أيضًا في ضوء ما أشارت إليو دراسة 

يشعرون بتدني الذات، من أن الفرد الذين يفكرون في سموكياتيم غير األخبلقية   (2012
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أ. وىذه الصفات جميعيا تدل عمى والميل إلى استخدام العنف تجاه مرتكبي األفعال الخط
 االنغبلق في التفكير الذي يرتبط بتدني صورة الذات األخبلقية.

 (Jordan et al., 2011)ويمكن تفسير ىذه العبلقة في ضوء ما أشارت إليو دراسة 
من أن األفراد حينما يتصرفون بطريقة أخبلقية، ينعكس ذلك باإليجاب عمى صورة الذات 

ون بالرضا عن ذواتيم األخبلقية، مما يتيح ليم الفرضة لبلسترخاء ، ويشعر األخبلقية
والترويح عن النفس من خبلل القيام ببعض السموكيات الترفييية حتى ال تكل قموبيم، 
وبعدىا يعودون إلى سالف عيدىم من القيام بالسموكيات األخبلقية التي تعزز وتدعم 

        .اح العقميصورة الذات األخبلقية، وىذا يشير إلى االنفت
 الرابع ومناقشتيا: اإلجابة عن السؤال( نتائج 8)

 -)عممي الدراسيإناث(، والتخصص  -ما تأثير متغيري النوع )ذكوروينص عمى "
أدبي( والتفاعل بينيما في أداء طالب البكالوريوس بكمية التربية جامعة سوىاج عمى مقياس 

 "اإلنفتاح/ اإلنغالق العقمي؟

 × 2، تم حساب تحميل التباين الثنائي ذو التصميم )لسؤال الرابعلئلجابة عن ا
إناث(، والتخصص الدراسي )شعب  -( لدراسة تأثير متغيري النوع االجتماعي )ذكور 2

شعب أدبية(، والتفاعل بينيما عمى أداء طبلب الفرقة الرابعة بكمية التربية  -عممية 
 ضح ذلك:( يو 12بسوىاج مقياس االنفتاح العقمي وجدول )

 (12جدول )

 الدراسيممخص نتائج تحميل التباين الثاني لتأثير متغيري النوع االجتماعي والتخصص 
 .راسة عمى مقياس االنفتاح/ اإلنغبلق العقمي المعرفيعمى أداء عينة الد

 مصذس انرثايه
مجمىع 

 انمشتعاخ

دسجح 

انحش

 يح

مرىسظ 

 انمشتعاخ
 قيمح "ف"

مسرىي 

 انذالنح

 0.05 2521.465 99652.132 2 691419.211 انىمىرج
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 -)ركىس  انىىع

  إواز(
2.516 5 2.516 0.512 

غيش 

 دال

)عهمي  انرخصص

  أدتي( -
60.313 5 60.313 5.410 

غيش 

 دال

× انىىع انرفاعم: 

 انرخصص 
94.044 5 94.044 6.125 0.01. 

)داخم  انخطأ

 انمجمىعاخ(
9211.392 693 46.119   

    200 203112.000 انمجمىع

 ( أنو:12وقد أتضح من النتائج التي يعرضيا جدول )

 -الذكور) تعزى لمتغير النوع االجتماعيال توجد فروق ذات داللة احصائية  -1
في االنفتاح العقمي المعرفي، فقد بمغت قيمة متوسطي الذكور واإلناث عمى  (واإلناث
تيجة تعني أن كبًل وىذه الن (، وىي متوسطات متقاربة.31.516، 31.742)المقياس 

 .من الذكور واإلناث عمى نفس المستوى من االنفتاح العقمي تقريباً 

(؛ زياد بركات 2119دراسة كل من سمية المبارك ) نتائجوتتفق ىذه النتيجة ما 
(؛ ارتقاء حافظ، 2115أمل ميرة ومنى عبدالكاظم )(؛ 2111(؛ روال زواوي )2118)

ال توجد وجود فروق ذات داللة بين  لى أنو الالتي توصمت إ( 2116وراضي الجبوري )
 الذكور واإلناث في اإلنغبلق العقمي. 

عبدالسجاد عبدالساده، وزينب نتائج دراسة كل من:  مع في تختمف ىذه النتيجة
(؛ عمي 2112مجدي الشحات )(؛ 2115محمد عباس وسامي ممحم )(؛ 2118شنان )
عن وجود فروق ذات داللة التي كشفت ( 2113(؛ ناصر الحربي )2118جابر )

 احصائية بين الذكور واإلناث في اإلنغبلق العقمي لصالح اإلناث.
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عمي ؛ (2115)الشيري سن ا: حتختمف ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من كما
عن وجود فروق ذات داللة احصائية بين الذكور واإلناث في التي كشفت  (2115حمد )

  .اإلنغبلق العقمي لصالح الذكور

في  أدبي( ) عممي،الدراسيتعزى لمتغير التخصص ية ال توجد فروق ذات داللة احصائ -2
فقد بمغت قيمة متوسطي طبلب الشعب العممية واألدبية عمى  االنفتاح العقمي المعرفي.

 (، وىي متوسطات متقاربة أيضًا. 31.315، 31.944المقياس )

واألدبية عمى نفس المستوى  وىذه النتيجة تعني أن كبًل من طبلب الشعب العممية
وتتفق ىذه النتيجة من نتائج  دراسة كل من: ناصر  من االنفتاح العقمي تقريبًا.

(؛ أمل ميرة ومنى عبدالكاظم 2118(؛ حسين القحطاني وفؤاد طبلفحة )2113الحربي)
( التي توصمت إلى أنو ال توجد فروق 2116(؛ ارتقاء حافظ و راضي الجبوري )2115)

 . الدراسيئيًا في االنفتاح/ اإلنغبلق العقمي تُعزي لمتخصص دالة إحصا

، التي (2119دراسة سمية المبارك ) في حين تختمف ىذه النتيجة مع توصمت إليو
)عممي،  الدراسيكشفت عن وجود فروق دالة إحصائيًا في اإلنغبلق العقمي تُعزي لمتخصص 

النتيجة مع توصمت إليو دراسة كما تختمف ىذه . أدبي( لصالح طبلب التخصصات العممية
وجود فروق دالة إحصائيًا في اإلنغبلق العقمي تُعزي  ( التي كشفت2112مجدي الشحات )

 لصالح طبلب التخصصات األدبية. الدراسيلمتخصص 

لتفاعل متغيري النوع االجتماعي  (1.15دال إحصائيًا عند مستوى ) يوجد تأثير -3
  العقمي.نة الدراسة عمى مقياس االنفتاح عيعمى أداء طبلب  الدراسيوالتخصص 

ولتحديد اتجاه ىذه الفروق بين مجموعات التفاعل تم إجراء اختبار أصغر فرق 
  (:13، كما يوضحيا جدول )الثنائية ( لممقارناتLSDدال )

 (13جدول )
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 األَفحاذ انؼقهً

 انُٕع االخحًاػً

 مجموعاتمتوسطات لممقارنات الثنائية بين ( LSDأصغر فرق دال )تبار اخنتائج 
 مقياس االنفتاح العقمي المعرفي عمى عةالدراسة األرب

 (4) (3) (2) (1) المتوسطات  المجموعات
    - 31.518 (1ذكور عممي)
   - 1.468 - 31.976 (2ذكور أدبي )
  - 1.414 1.872- 32.381 (3إناث عممي)
 - 1.747* - 1.343- 1.875 31.633 (4إناث أدبي )

 قعن وجود فر  (13جدول )يوضحيا المقارنات الثنائية التي وقد كشف نتائج 
( بين متوسطي درجات أناث الشعب 1.15داللة إحصائية عند مستوى ) وحيد ذي

ناث الشعب األدبية  االنفتاح العقمي لصالح إناث الشعب العممية،  عمى مقياسالعممية وا 
عمى الترتيب.  (31.633، 32.381فقد بمغت قيمة متوسطي درجاتين عمى المقياس )

دالة إحصائيًا متوسطات مجموعات الدراسة األخرى عمى فروق ذات توجد  في حين ال
 مقياس االنفتاح العقمي.

وىذه النتيجة تعني أن إناث الشعب العممية أكثر انفتاحًا عقميًا من إناث الشعب 
األدبية، وقد يرجع ذلك إلى طبيعة التخصصات العممية التي تشجع طبلبيا عمى معالجة 

نفتح، ودراسة األراء واألفكار المختمفة وتجريبيا، لموصول إلى حل المعمومات بعقل م
( تأثير تفاعل متغيري النوع االجتماعي 1لممشكبلت التي تواجييم. ويوضيح شكل )

العممية  طالبات الشعب طبلب و والتخصص الدراسي عمى األداء 
عمى مقياس  والشعب األدبية
 االنفتاح العقمي:
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ل النوع االجتماعي والتخصص الدراسي عمى األداء الطبلب عمى ( تأثير تفاع1شكل )
 مقياس االنفتاح العقمي

، 2112في ضوء ما أشار إليو مجدي الشحات )أيضًا ويمكن تفسير ىذه النتيجة 
من مقررات نظرية تعتمد تحتويو  وماالتخصصات األدبية طبيعة الدراسة في  ( حول384

 يدرسنفي التخصصات األدبية  فالطالبات .معقلل لقميإعمال  مععمى الحفظ واالستظيار 
تقبل ال ثوابت عممية ال يتنازلون عنيا و  لينمقررات بيا حقائق تاريخية وقواعد تعد بالنسبة 

مما قد يمقي بظبللو عمى  ،وبالتالي يتمسكن بيا باعتبارىا حقائق عممية التعديل أو التغيير،
الجديدة التي تدحض أو األدلة والحجج تقبل تجدىن مترددات في ما لديين من معتقدات، ف

وال  ،، ومن ثم يصبحن ضيقات األفق في التفكيرسابقة لديين من معتقداتما تبطل 
أما التخصصات العممية فيغمب عمييا المقررات التي تعتمد عمى  سامحن مع الغموض.تي

ات ومعالجتيا جمع المعمومالقائم استخدام خطوات المنيج العممي في التفكير و  ،التفكير
، فإذا التحقق من صحتيافرض الفروض ومحاولة دون تحيز لؤلراء والمعتقدات السابقة، و 

استبعاده ألنو ال توجد أدلو عممية تؤكد صحتو،  تمالفرض صحة أحد ىذه ثبت عدم 
العممية  األدلة والحجج دعمياإلى أن يتم التوصل إلى الفرضية الصحيحة المتي توىكذا، 

فق األيجعل طالبات ىذه الشعب يتمتعن بسعة  وىذا األسموب في التعمم، يحةالقوية والصح
وعدم التكبر وعدم  ، والتسامح مع الغموض، وتقبل المقترحات، والتواضعفي التفكير
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، ودمج المعمومات الجديدة في البنية المعرفية اإلصرار غمى المعتقدات التي يثبت خطأىا
 .ية الصحيحةمت التي تواجين بالطرق العمواالستفادة في حل المشكبل األساسية

 ومناقشتيا: الخامس اإلجابة عن السؤال( نتائج 9)

 -)عممي  الدراسيإناث(، والتخصص  -ما تأثير متغيري النوع )ذكور"وينص عمى 
أدبي( والتفاعل بينيما في أداء طالب البكالوريوس بكمية التربية جامعة سوىاج عمى مقياس 

 "ية؟صورة الذات األخالق

 × 2، تم حساب تحميل التباين الثنائي ذو التصميم )الخامسلئلجابة عن السؤال 
إناث(، والتخصص الدراسي )شعب  -( لدراسة تأثير متغيري النوع االجتماعي )ذكور 2

شعب أدبية(، والتفاعل بينيما عمى أداء طبلب الفرقة الرابعة بكمية التربية  -عممية 
 ( يوضح ذلك:14وجدول ) ألخبلقيةصورة الذات ابسوىاج مقياس 

 (14جدول )

 الدراسيممخص نتائج تحميل التباين الثاني لتأثير متغيري النوع االجتماعي والتخصص 
 .صورة الذات األخبلقيةعمى أداء عينة الدراسة عمى مقياس 

 مجمىع انمشتعاخ مصذس انرثايه

دسجح 

انحش

 يح

مرىسظ 

 انمشتعاخ

قيمح 

 "ف"

مسرىي 

 انذالنح

    2 5051110.521 رجانىمى

 -)ركىس  انىىع

  إواز(
35.443 5 35.443 0.696 

غيش 

 دال

 -)عهمي  انرخصص

  أدتي(
5919.114 5 5919.114 54.190 0.05 

× انىىع انرفاعم: 

 انرخصص 
40523.221 5 40523.221 56.523 0.05 
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)داخم  انخطأ

 انمجمىعاخ(
35321.654 693 511.310   

    699 5505336.000 انمجمىع

 ( تضح أنو:14ومن خبلل جدول )

في صورة الذات األخبلقية تعزي لمتغير النوع ذات داللة إحصائية ال توجد فروق  -1
، فقد بمغت قيمة متوسطي الذكور واإلناث في صورة الذات األخبلقية االجتماعي

ن ، وىذه النتيجة تعني أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بي(51.411، 52.343)
 متوسطي درجات الذكور واألناث عمى مقياس صورة الذات األخبلقية.

من  المستوى تقريباً  وىذه النتيجة تعني أن كبًل من الذكور واإلناث لدييم نفس
األخبلقية المثالية  ذواتيمعن الشخصية صورة الذات األخبلقية الواقعية مقارنة بتصوراتيم 
لمستخدم في الدراسة الحالية الناتجة عن من خبلل متوسطات درجاتيم عمى المقياس ا

، الرعايةىي:  األخبلقية التسعة التي وردت في المقياس تحديد مقدار توافر السمات
 الود، الكرم، الجدية في العمل، فعل الخيرات، اإلخبلص، الشفقة.العطف، العدل، 

رغم من أنو ال (Jordan et al., 2015, 6)تتفق ىذه النتيجة مع ما اشارت إليو 
حساسية فيما يتعمق بالقضايا األخبلقية، إال أنو ال يوجد دليل يشير إلى اإلناث أكثر 

 .من الناحية األخبلقية اإلناث أفضل أو أسوء من الرجال

( في صورة الذات األخبلقية 1.11توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -2
 )ُشعب عممية، ُشعب أدبية(. الدراسيتعزى لمتخصص 

تحديد إتجاه ىذه الفروق تم الرجوع إلى متوسطات طبلب الشعب العممية ول
، وىذا يعني أن (49.555، 52.281واألدبية عمى مقياس صورة الذات األخبلقية وىي )

لمصمحة طبلب الُشعب أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية في صورة الذات األخبلقية 
 العممية.
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فالتخصصات  ،الدراسيعة التخصص ويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء طبي
العقل  تكوين يؤثر فيتؤمن بالتجربة، وأىمية النتائج المترتبة عمييا، وىذا بدوره  العممية

، وبذلك تتحقق الطبيعة لدى ىؤالء الطبلب فيصبح قائم عمى نتائج السموكاألخبلقي 
، غير األخبلقيالمرنة لصورة الذات األخبلقية، التي تتأثر بنتائج السموك األخبلقي أو 

ويتفق ىذا التفسير مع ما اشار إليو  بحيث يحافظ الفرد عمى التوازن األخبلقي.
(Cornelissen, et al., 2013, 482)  من العقمية  التي تستند إلى النتائج تسيم في سيولة تحقيق

ساق التوازن األخبلقي، في حين تسيم العقمية القاائمة عمى القواعد واألحكام في تيسير االت
 األخبلقي. 

ويمكن تفسير ىذه النتيجة أيضًا في ضوء طبيعة التخصصات األدبية، فيي تقوم 
عمى القواعد والقوالب النمطية، وىذا بدورة يؤثر في تشكيل العقل األخبلقي لدى ىؤالء 

الدينامية ، وىذا ال يتوافق مع الطبيعة النمطية الثابتةالطبلب فيصبح قائمًا عمى القواعد 
، مما يساعد ىؤالء الطبلب عمى االتساق األخبلقي، وىو لصورة الذات األخبلقية المرنة
 نفس السموك األخبلقي في المرات البلحقة بغض النظر عن النتائج المترتبة عميو. إعادة

( لتفاعل متغير النوع االجتماعي 1.11يوجد تأثير دال إحصائيًا عند مستوى ) -3
ينة الدراسة عمى مقياس صورة الذات في أداء طبلب ع الدراسيوالتخصص 
 األخبلقية.

ولتحديد اتجاه ىذه الفروق بين مجموعات التفاعل تم إجراء اختبار أصغر فرق 
 (:15( لممقارنات الثنائية، كما يوضحيا جدول )LSDدال )

 (15جدول )

( لممقارنات الثنائية بين متوسطات مجموعات LSDنتائج اختبار أصغر فرق دال )
 صورة الذات األخبلقيةألربعة عمى مقياس الدراسة ا

 (4) (3) (2) (1) المتوسطات  المجموعات
    - 56.476 (1ذكور عممي)
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 *:56.: 51.351 (2إناث عممي)
-   

  - *;8.66 *54.797 46.123 (3ذكور أدبي )
 *=8.77- 1.112- *458.: 51.462 (4إناث أدبي )

- 

 يتضح أنو: (15جدول ) يعرضياومن خبلل النتائج التي  

ناث عممي عمى  -1 توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي ذكور عممي وا 
 مقياس صورة الذات األخبلقية لصالح ذكور عممي.

بين متوسطي ذكور عممي ( 1.15عند مستوى )توجد فروق ذات داللة احصائية  -2
 .وذكور أدبي عمى مقياس صورة الذات األخبلقية لصالح ذكور عممي

( بين متوسطي ذكور عممي 1.15توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -3
ناث أدبي عمى مقياس صورة الذات األخبلقية لصالح ذكور عممي  وا 

( بين متوسطي أناث عممي 1.15توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -4
 وذكور أدبي عمى مقياس صورة الذات األخبلقية لصالح إناث عممي

ناثتوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي أناث عممي  ال -5 أدبي عمى  وا 
 .مقياس صورة الذات األخبلقية

ناث 1.15توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -6  أدبي( بين ذكور أدبي وا 
 أدبي.عمى مقياس صورة الذات األخبلقية لصالح إناث 

ممية حصموا عمى المتوسط ذكور الشعب العومن خبلل ىذ النتائج يتضح أن 
ومن ثم تفوقوا عمى المجموعات الثبلثة  ،األعمى عمى مقياس صورة الذات األخبلقية

ناث الشعب األدبية(، كما تفوقت إناث ا  األخرى لمدراسة )أناث الشعب العممية، وذكور و 
، وىذا يعني تفوق طبلب وطالبات الشعب الشعب العممية عمى ذكور الشعب األدبية

تفوق ذكور  وأخيراً  عمى طبلب وطالبات الشعب األدبية في صورة الذات األخبلقية. العممية
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الشعب األدبية عمى ذكور  الشعب العممية، كما تفوقن إناثالشعب األدبية عمى إناث 
 الشعب األدبية في صورة الذات األخبلقية.

تي كشفت ال (Jordan, et al., 2015)وتتفق ىذه النتائج مع ما توصمت إليو دراسة 
عن وجود فروق بين الجنسين في صورة الذات األخبلقية لصالح اإلناث في إحدى 

  .الدراسات الفرعية ولصالح الرجال في دراسة فرعية أخرى

ويمكن توضيح تأثير تفاعل متغيري النوع االجتماعي والتخصص الدراسي عمى 
الذات األخبلقية من األداء طالبات الشعب العممية والشعب األدبية عمى مقياس صورة 

 خبلل الرسم التالي:

 

 

 

 

 

 

 

( تأثير تفاعل النوع االجتماعي والتخصص الدراسي عمى األداء الطبلب عمى 2شكل )
 مقياس صورة الذات األخبلقية

 :ومناقشتيا السادس اإلجابة عن السؤال( نتائج :)

ية من " ما إمكانية التنبؤ بصورة الذات األخالق ؤال عمى أنوذا السوينص ى
 خالل االنفتاح/اإلنغالق العقمي لدى طالب البكالوريوس بكمية التربية بسوىاج.

، تم استخدام تحميل اإلنحدار الخطي البسيط السادس ولئلجابة عن السؤال
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باعتبار االنفتاح/ اإلنغبلق العقمي ىو المتغير المستقل، صورة الذات  Enterبطريقة 
 (:15جاءت النتائج عمى النحو الذي يوضحو جدول )األخبلقية ىي المتغير التابع، وقد 

 (15جدول )
نتائج تحميل انحدار االنفتاح/ اإلنغبلق العقمي عمى صورة الذات األخبلقية لدى طبلب 

 (.411البكالوريوس بكمية التربية بسوىاج )ن = 
انمرغيش 

 انمسرقم

انمرغيش 

 انراتع

قيمح معامم 

Rانرحذيذ )
2

) 

قيمح 

 )ف(

 نهرثايه

قيمح 

 خ()

معامم 

 االوحذاس

 انثاتد

االوفراح 

 انعقهي

صىسج 

انزاخ 

 قيحخالاأل

0.054 2.195 4.519 0.024 49.461 

( يتضح إمكانية التنبؤ بالدرجة الكمية لصورة 15ومن خبلل النتائج التي يوضحيا جدول )
باين الذات األخبلقية من خبلل الدرجة الكمية لبلنفتاح اإلنغبلق العقمي، فقد بمغت نسبة الت

، وبمغت قيمة )ف( لتحميل التباين بين وىي قيمة صغير جدًا لمتباين المفسر (1.2المفسر )
( وىي قيمة دالة عند مستوى 2.195المنسوب لبلنحدار والمنحرف عنو )الباقي( )

(، كما كان لبلنفتاح العقمي تأثيرات موجبة ودالة إحصائيًا عمى صورة الذات 1.15)
( وىي قيمة دالة عند 4.519بمغت قيمة )ت =  كما، (1.15عند مستوى ) األخبلقية
(، ومن ثم يمكن صياغة معادلة االنحدار لمدرجة الكمية لصورة الذات 1.15مستوى )

 األخبلقية عمى النحو التالي:
 االنفتاح/اإلنغالق العقمي ×( 4.486+ ) 679.=6صورة الذات األخالقية = 

إمكانية التنبأ بصورة الذات األخبلقية  ويمكن أرجاع ىذه النتيجة في دالتيا عمى
عن معتقدات إيجابية من خبلل درجة االنفتاح العقمي إلى أن الطبلب الذين تكون لدييم 

ذواتيم األخبلقية لدييم القدرة عمى معالجة المعمومات دون تحيز ألراءىم ومعتقداتيم 
ة، والحمول المطروحة السابقة، ويميمون إلى دراسة جميع األراء، ووجيات النظر المختمف

االستفادة منيا في حل المشكبلت التي تواجييم بالطرق األكثر نجاعة، دون اإلصرار 
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 والتشبث بطريقة واحدة لمحل واعتبارىا الحل والوحيد واألمثل ليذه المشكمة.
ومن ناحية أخرى تشير ىذه النتيجة إلى أن الطبلب الذين يعانون من االنغبلق 

(، وما يصاحب ذلك من تحيز في معالجة المعمومات بما يعزز أراء العقمي )الدوجماتية
الفرد وقناعاتو السابقة، وعدم االلتفات إلى أي رأي مخالف أو معارض والتقميل من قيمتو 
وأىميتو، وااليمان بأن أي مشكمة ليا وحيد واحد كامل وصحيح وعمى المرء الوصول 

الشكاليات سوف يؤثر سمبًا عمى تصور إليو، ألنو ال يوجد حل بديل غيره، كل ىذه ا
الفرد لذاتو األخبلقية، مما قد يترتب عميو الشعور الذنب، الذي يصدر مشاعر سمبية 
كثير منيا بالضيق، والتوتر، واأللم النفسي، مما يمقي بظبللو عمى قدرة الطبلب عمى 

عالية من التحصيل األكاديمي، والنجاح بتقديرات مرتفعة تؤىمو لشغل وظيفتو بدرجة 
 التمكن والميارة.  

 :التوصيات 

في ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج، واإلطار النظري والدراسات السابقة 
 توصي الدراسة بما يمي:

مجموعة  بتنظيمبمساعدة إدارة رعاية الشباب واتحاد الطبلب  الكمية ضرورة قيام إدارة .1
جموعة المتخصصين من أعضاء تنفيذىا مبيقوم عمى  التي التدريبيةمن الدورات 
لتنمية االنفتاح العقمي لدييم، خاصة في ظل عصر المعمومات والثورة  ىيئة التدريس

جديد والتعامل معو واالستفادة منو في كل التكنولوجية، التي تتطمب التعرف عمى 
لتعريف بمخاطر اإلنغبلق العقمي وا حل المشكبلت الشخصية واالجتماعية لمطبلب.

في ظل عصر العولمة الذي تحول فيو العالم إلى قرية صغيرة، مما ية( )الدوجمات
يتطمب االنفتاح عمى ىذا العالم التفاعل معو بما يحقق صالح الفرد والمجتمع، والبعد 

 والتعصب، والتمييزعن األفكار المتشددة الرافضة لآلخر رغم اختبلفو، ونبذ العنف، 
اإلرىاب بكافة العنف و ونبذ  ،ر السبلم، بما يسيم في نشعمى أساس عرقي أو ديني

 .أشكالو
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بعمل عروض مسرحية تقدم فييا نماذج لؤلفراد المنفتحين بالكميات قيام رعاية الشباب  .2
ما يعانونو تجسيد الصفات الجيدة لممنفتح عقميًا، وتجسيد والمنغمقين عقميًا، و 

ا يسيم في نشر واالجتماعية، بمفي حياتيم الشخصية المنغمقون عقميًا من مشكبلت 
ثقافة االنفتاح العقمي المنضبط الذي يسيم في بناء المجتمعات عمى أسس من 

  الحرية، والعدالة، والمساواة.

دعم ل قيام إدارة الكمية بتنظيم دورات تدريبية يقوم بتنفيذىا مجموعة من المتخصصين .3
التحمي  ، من خبلل توضيح أىميةاألخبلقية لدى طبلب الجامعةالذات ز صورة يوتعز 

الود، الكرم، فعل الخيرات، العطف، )مثل: الصدق، والعدل، األخبلقية  الصفاتب
المجتمعات ذات السمعة الطيبة، وما في بناء ( الجدية في العمل، واإلخبلص، الشفقة

 يترتب عمى ذلك من تنمية عمى كافة األصعدة االجتماعية واالقتصادية والسياسية.

ة عمى المستوى المحمي واإلقميمي والدولي في النماذج األخبلقيبعض تضمين  .4
، بداًل من االقتداء المناىج الدراسية التي تقرر عمى طبلب الجامعة، لبلقتداء بيم

  بالفنانين، والعبي كرة القدم.

 :البحوث المقترحة 

في ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج، وما تضمنتو من إطار نظري 
 ما يمي: تقترح الدراسة ودراسات سابقة

لدى طبلب لؤلفراد والجماعات االنفتاح العقمي وعبلقتو باالحتواء/اإلقصاء األخبلقي  .1
 الجامعة.

لدى لؤلفراد والجماعات اإلقصاء األخبلقي /صورة الذات األخبلقية وعبلقتيا باالحتواء .2
 طبلب الجامعة.

 والشباب.دراسة تطورية لصورة الذات األخبلقية لدى عينات من األطفال والمراىقين  .3

االنفتاح العقمي وصورة الذات األخبلقية كمنبئات باالحتواء/ اإلقصاء األخبلقي  .4
  لؤلفراد والجماعات.  
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 مراجع الدراسة

 أواًل: المراجع العربية:

 (. تعميم التفكير. القاىرة: الروابط العالمية لمنشر والتوزيع.2119إبراىيم أحمد مسمم الحارثي )
( أسموب الدوجماتية لدى طمبة المرحمة اإلعدادية. 2116ي حسن عبيد الجبوري )ارتقاء يحيى حافظ، راض

 .  114 - 89(، 41)2مجمة الكمية اإلسبلمية الجامعة: النجف األشرف بالعراق، 
مجمة (. التفكير الدوكماتي عن طمبة بغداد. 2115أمل كاظم ميرة، منى رحمن عبداهلل عبدالكاظم )

 .125 - 99(، 46، )العراق البحوث التربوية والنفسية:
 ، القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية. 2(. عمم النفس المعرفي المعاصر. ط2113أنور محمد الشرقاوي )

(. مستوى اإلنغبلق الفكري )الدوجماتية( لمعممي ومعممات مراحل التعميم 2116حاسن بن رافع الشيري )
 .334 - 279(، 27، )عمم النفسرسالة التربية و العام الرسمي في المدينة المنورة. 

(. التدين وعبلقتو بالجمود الفكري )الدوجماتية(: 2118حسين بن سعيد القحطاني، فؤاد طو طبلفحة )
مؤتة لمبحوث والدراسات: سمسمة العموم دراسة ميدانية عمى طمبة كمية المعممين لمدينة تبوك. 

 .238 - 219(، 4)23، اإلنسانية واالجتماعية
 األنجمو. :القاىرة. األساليب المعرفية بين النظرية والبحث (.1994)فرماوىحمدى عمى ال

(. الجمود الفكري والميارات االجتماعية وتشكل اليوية لدى عينة من 2118حنان أسعد محمد خوج )
 ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.رسالة دكتوراةطالبات كمية التربية لمبنات بمدينة مكة المكرمة. 

(. الجمود الفكري والميارات االجتماعية وتشكيل اليوية عينة من 2118أسعد محمد خوج ) حنان بنت
 ، جامعة أم القرى.رسالة دكتوراة، كمية التربيةطالبات كمية التربية لمبنات بمدينة مكة المكرمة. 

الدراسي حل المشكبلت والتحصيل القدرة عمى الجمود الذىني وعبلقتو ب(. 2118زياد أمين سعيد بركات )
مؤتة لمبحوث والدراسات: سمسمة العموم اإلنسانية . والجنس لدى طمبة المرحمتين األساسية والثانوية

 .192 - 173(، 1)23، واالجتماعية
الدوجماتية وعبلقتيا بأنماط التعمم و تقدير الذات لدى عينة من المراىقين في (. 2112سامي محمد ممحم )

 .119 -82(، 91)23، يامجمة كمية التربية ببن. األردن
(. الذكاء االنفعالي والتكيف األكاديمي واالجتماعي وتقدير 2112سامي محمد ممحم، محمد خميل عباس، )

 92)23، مجمة كمية التربية ببنياالذات: دراسة مقارنة بين المراىقين الدوجماتيين ونظرائيم العاديين. 
 .116 - 81( ، 2ج
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(. الجمود الفكري )الدوجماتية( وعبلقتيا بإضطراب الشخصية الحدية 2119سعيد مساعد سعيد الزىراني )
 - 419(، 57، )المجمة التربوية لكمية التربية بسوىاجلدى طبلب المرلة الثانوية بمحافظة قموة. 

445. 
، كمية اآلداب رسالة ماجستير(. اسموب الدوجماتية لدى الطمبة الجامعيين. 2119سمية بن المبارك )

 باتنو، الجزائر.  -نسانية، جامعة الحاج لخضر والعموم اإل
نشرة شيرية تصدر عن قطاع (. األخبلق بعد الثورة. التنمية والمجتمع: 2113عاطف السيد أبو المجد )

 . 8-1(، 5، )خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية
رسالة ى طمبة الجامعة. (. الدوجماتية وعبلقتيا بالتوافق الدراسي لد2115عمى ميدي محمد حمد )

 ، األكاديمية الميبية، بنغازي، ليبيا.ماجستير
(. محددات أداء ميام حل المشكبلت لدى طمبة الجامعة من ذوي اإلنغبلق 2118عمي صكر جابر )

 . 256 - 227(، 1،2)7، مجمة القادسية في اآلداب والعموم التربويةالمعرفي )الدوجماتية(. 
(. التدين وعبلقتو بالجمود الفكري )الدوغمائية( لدى طمبة جامعة الكوفة. 2111لبنى عبدالرسول الصراف )
 .121 - 89(، 21، )مجمة جامعة الكوفة

(. الفروق في تقدير الذات وحل المشكبلت بين مرتفعي ومنخفضي 2112مجدى محمد أحمد الشحات )
 .394 -355، 3ج (92)23، مجمة كمية التربية ببنياالدوجماتية لدى طبلب الجامعة.  

المؤتمر الدولي السابع (. التسامح وعبلقتو بالدوجماطيقية لدى شباب الجامعة. 2111محمد إبراىيم عيد )
لعمم النفس "بناء اإلنسان لمجتمع أفضل"، مركز اإلرشاد النفسي، كمية التربية، جامعة عين شمس، 

787 - 816. 
نبؤية لكل من العدائية والغضب واالكتئاب في (. القدرة الت2115محمد خميل عباس، سامي محمد ممحم )

سمة التشدد في الرأي )الدوجماتية( لدى عينة من المراىقين في األردن وعبلقتيا بتقدير الذات لدييم. 
 .218 - 199(، 1)42دراسات: العموم التربوية، 

وجماتية( ىـ(. عبلقة الجمود الفكري )الد1424 -م2113) ناصر بن عبد اهلل بن سعد األحمدي الحربي
، كمية رسالة ماجستيربأنماط التعمم والتفكير لدى طبلب وطالبات المرحمة الثانوية بالمدينة المنورة، 

 التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة. 

(. الجمود الفكري وقوة األنا وعبلقتيما بجودة الحياة لدى طمبة 2114وفاء مصطفى محمد عميان )
 غزة، فمسطين. -، كمية التربية، جامعة األزىرسالة ماجستيرر الجامعات في محافظات غزة. 

 ثانيًا: المراجع األجنبية:



 .......................................االنفتاح/اإلنغالق العقلي وعالقته بصورة الذات األخالقية لدى طالب الجامعة 

- :9 - 
 

Aquino, K. & Reed, A.II.(2002). The self-importance of moral identity. Journal 

of Personality and Social Psychology, 2002, 83(6), 1423–1440. 

Aquino, K.; freeman, D.;  Reed, A.II; Lim, V.K.G., Felps, W. (2009). Testing a 

Social-Cognitive Model of Moral Behavior: The Interactive Influence of 

Situations and Moral Identity Centrality. Journal of Personality and Social 

Psychology, 97(1), 123-141. 
Barkan, R., Ayal, S., Gino, F., & Ariely, D. (2012). The pot calling the kettle 

black: Distancing response to ethical dissonance. Journal of Experimental 

Psychology: General, 141, 757–773. 

Bazerman, M. H., & Gino, F. (2012). Behavioral ethics: Toward a deeper 

understanding of moral judgment and dishonesty. Annual Review of Law 

and Social Science, 8, 85–104. 

Blasi, A. (2004). Moral functioning: Moral understanding and personality. In 

D. K. Lapsley & D. Narvaez (Eds.), Moral Development, Self, and Identity 

(pp. 335–347).Mahwah, NJ: Erlbaum 

Bodenhausen, G. V. (1988). Stereotypic biases in social decision making and 

memory: Testing process models of stereotype use. Journal of Personality 

and Social Psychology, 55, 726–737. http://dx.doi.org/ 10.1037/0022-

3514.55.5.726. 

Brown A. (2012) Dogmatism. In: Seel N.M. (eds) Encyclopedia of the Sciences 

of Learning. Springer, Boston, MA. DOI: https://doi.org/10. 1007/978-1-

4419-1428-6_856. 

Cacioppo, J. T., & Petty, R. E. (1982). The need for cognition. Journal of 

Personality and Social Psychology, 42, 116-131. doi:10.1037/0022-

3514.42.1.116. 

Calin-Jageman, R. (2018). Direct replications of Ottati et al. (2015): The 

earned dogmatism effect occurs only with some manipulations of 

expertise. Journal of Experimental Social Psychology, 78, 240-249 
Cornelissen, G., Bashshur, M.R., Rode, J., & Menestrel, M.L. (2013). Rules or 

consequences? the role of ethical mind-sets in moral dynamics. Psychological 

Science. 24(4), 482–488. DOI:10.1177/0956797612457376. 

Cornelissen, G., Pandelaere, M., Warlop, L., & Dewitte, S. (2008). Positive cueing: 

Promoting sustainable consumer behavior by cueing common environmental 

behaviors as environmental. International Journal of Research in Marketing, 

25, 46–55. 



 .......................................االنفتاح/اإلنغالق العقلي وعالقته بصورة الذات األخالقية لدى طالب الجامعة 

- :: - 
 

Crocker, J., & Knight, K. M. (2005). Contingencies of self-worth. Current 

Directions in Psychological Science, 14, 200–203. 

Dunning, D. (2007). Self-image motives and consumer behavior: How sacrosanct 

self-beliefs sway preferences in the marketplace. Journal of Consumer 

Psychology, 17(4), 237–249. 

Etheridge, J. (2013). The Elaboration Likelihood Model (ELM) and Health 

Literacy. Surround Health: Health Ed Academy. From: http:// 

surroundhealth.net/Topics/Education-and-Learning-approaches/Beha-vior-

change-strategies/Articles/The-Elaboration-Likelihood-Model-(ELM)-and-

Health.aspx 
Fazio, R. H., & Towles-Schwen, T. (1999). The MODE model of attitude -

behavior processes. In S. Chaiken, & Y. Trope (Eds.). Dual Process 

Theories in Social Psychology (pp.97–116). New York: Guilford. 

http://dx.doi.org/10.1017/s0003055432000500 

Fazio, R.H. and Olson, M.A. (2003) Implicit measures in social cognition 

research their meaning and use. Annual Review of Psychology, 54, 297-

327. 

Gino, F., Norton, M. I., & Ariely, D. (2010). The counterfeit self. 

Psychological Science, 21, 712–720. doi:10.1177/0956797610366545 

Goldstone, R.L., and Chin, C. (1993). Dishonesty in self-report of copes made: 

moral relativity and the copy machine. Basic and Applied Social 

Psychology, 14(1), 19-32. DOI: 10.1207/s15324834basp1401_2. 

Hardy, S.A. & Carlo, G. (2011). Moral Identity: What Is It, How Does It 

Develop, and Is It Linked to Moral Action?. Child Development 

Perspectives, 5(3), 212-218. 

Jordan, J.; Leliveld, M.C. & Tenbrunsel, A.E. (2015). The moral self-image 

scale: Measuring and understanding the malleability of the moral self. 

Frontiers in Psycholology, 15 December 2015. https://doi. 

org/10.3389/fpsyg.2015.0187,  

Jordan, J., Mullen, E., and Murnighan, J.K. (2011). Striving for the moral self: 

the effects of recalling past moral actions on future moral behavior. 

Personal. Soc. Psychol. Bull. 37, 701–713.  

Jost, J. T., Glaser, J., Kruglanski, A.W., & Sulloway, F. (2003). Political 

conservatism as motivated social cognition. Psychological Bulletin, 129, 

339–375. http://dx.doi.org/10.1177/106591290105400107. 

Kline, P. (1986). A Handbook of Test Construction. London: Methuen 

http://surroundhealth.net/Members/2160.aspx
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01878
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01878


 .......................................االنفتاح/اإلنغالق العقلي وعالقته بصورة الذات األخالقية لدى طالب الجامعة 

- :; - 
 

Kruse, E. T., Chancellor, J., Lyubomirsky, S. (2017). State humility: 

measurement, conceptual validation, and intrapersonal processes. Self and 

Identity, 16(4), 399-483. 

Lapsley, D. K., & Narvaez, D. (2004). A social-cognitive approach to the 

moral personality. In D. K. Lapsley & D. Narvaez (Eds.), Moral 

Development, Self, and Identity (pp. 189–212). Mahwah, NJ: Erlbaum. 

Mazar, N., Amir, O., & Ariely, D.(2008).The dishonesty of honest people: A 

theory of self-concept maintenance. Journal of Marketing Research, 45, 

633–644. DOI: 10.1509/jmkr.45.6.633. 

Monin, B., & Jordan, A. H. (2009). The dynamic moral self: A social 

psychological perspective. In D. Narvaez & D. Lapsley (Eds.), 

Personality, Identity, and Character: Explorations in Moral Psychology 

(pp. 341–354). New York: Cambridge University Press. 

Moshman, D. (2011). Adolescent Rationality and Development: Cognition, 

Morality, and Identity. (3rd ed.), New York: Psychology Press. 
Mulder, L.B., and Aquino, K. (2013). The role of moral identity in the 

aftermath of dishonesty. Organ. Behav. Hum. Decis. Process. 121, 219–

230. doi: 10.1016/j.obhdp.2013.03.005. 

Nisan, M. (1991). The moral balance model: Theory and research extending 

our understanding of moral choice and deviation. In W. M. Kurtines & J. 

L. Gewirtz (Eds.), Handbook of Moral Behavior and Development (Vol. 3, 

213–250). Hillsdale, NJ: Erlbaum 

Ottati, V., Claypool, H. M., & Gingrich, B. (2005). Effects of a group 

stereotype on memory for behaviors performed by a group member. 

European Journal of Social Psychology, 35, 797-808.  

Ottati, V., Price, E. D., Wilson, C., & Sumaktoyo, N. (2015). When self-

perceptions of expertise increase closed-minded cognition: The earned 

dogmatism effect. Journal of Experimental Social Psychology, 61, 131–

138. 

Ottati, V.; Wilson, C (2018). Open-minded cognition and political thought. Online 

Publication Date: Mar 2018. DOI:10.1093/acrefore/978019022 

8637.013.143. 

Ottati, V.; Wilson, C.; Osteen, C.& Distefano, Y. (2018). Experimental 

demonstrations of the earned dogmatism effect using a variety of optimal 

manipulations: Commentary and response to Calin-Jageman (2018). 

Journal of Experimental Social Psychology, 78, 250-258. 



 .......................................االنفتاح/اإلنغالق العقلي وعالقته بصورة الذات األخالقية لدى طالب الجامعة 

- :< - 
 

Petty, R. E., &Wegener, D. T. (1991). Thought systems, argument quality, and 

persuasion. In R. S. Wyer, & T. K. Srull (Eds.), Advances in Social Cognition. 

IV. (pp. 147–162). Hillsdale, NJ: Erlbaum. http://dx.doi.org/ 

10.2307/1423264. 

Price, E., Ottati, V., Wilson, C., & Kim, S. (2015). Open-minded cognition. 

Personality and Social Psychology Bulletin, 41(11), 1488–1504. 

Reed, A., Aquino, K., & Levy, E. (2007). Moral Identity and Judgments of 

Charitable Behaviors. Journal of Marketing, 71, 178–193. doi:10.1509/ 

jmkg.71.1.178. 

Sachdeva, S., Iliev, R., & Medin, D.L.(2009). Sinning saints and saintly 

sinners: The paradox of moral self-regulation. Psychological Science, 

20(4), 523 – 528. DOI: 10.1111/j.1467-9280.2009.02326. 

Samaie, M. & Sepahmansour, M. (2015). The Relationship Between Dogmatism 

and Emotional Intelligence with Psychological Well-Being. International 

Journal of Fundamental Psychology and Social Sciences, 5(1). 7-11. 

Sengsavang & Krettenauer, (2015). Children’s Moral Self-Concept: The Role of 

Aggression and Parent–Child Relationships. Merrill-Palmer Quarterly, 

61(2), 213 - 235. 

Shalvi, S., Gino, F., Barkan, R., & Ayal, S. (2015). Self-serving justifications 

doing wrong and feeling moral. Current Directions in Psychological Science. 

24(2), 125–130. DOI: 10.1177/0963721414553264. 

Shalvi, S., Dana, J., Handgraaf, M. J. J., & De Dreu, C. K. W. (2011). Justified 

ethicality: Observing desired counterfactuals modifies ethical perceptions and 

behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 115, 

181–190. 

Vail, K. E., III, Arndt, J., Motyl, M., & Pyszczynski, T. (2012). The aftermath 

of destruction: images of destroyed buildings increase support for war, 

dogmatism, and death thought accessibility. Journal of Experimental 

Social Psychology, 48(5), 1069–1081. http://dx.doi .org/ 

10.1016/j.jesp.2012.05.004. 
Ward, S.J. & King, L.A. (2018). Religion and moral self-image: The 

contributions of prosocial behavior, socially desirable responding, and 

personality. Personality and Individual Differences, 131, 222-231. 

Webster, D. M., & Kruglanski, A. W. (1994). Individual differences in need for 

cognitive closure. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 1049-

1062. doi:10.1037/0022-3514.67.6.1049. 



 .......................................االنفتاح/اإلنغالق العقلي وعالقته بصورة الذات األخالقية لدى طالب الجامعة 

- := - 
 

Wyer, R. S., & Srull, T. K. (1989). Memory and cognition in its social context. 

Hillsdale, NJ: Erlbaum Associates. http://dx.doi.org/10.1126/ 

science.148.3671.804. 

Wyer, R. S., Jr. (2012). A theory of social information processing. In P. A. M. 

Van Lange, A. W. Kruglanski, & E. T. Higgins (Eds.), Handbook of 

theories of social psychology (pp. 156-177). Thousand Oaks, CA, : Sage 

Publications Ltd. http://dx.doi.org/10.4135/9781446249215.n9. 

Zhong, C.-B., Liljenquist, K., & Cain, D. M. (2009). Moral self-regulation: 

Licensing and compensation. In D. De Cremer (Ed.), Psychological 

Perspectives on Ethical Behavior and Decision Making (PP. 75-89). Charlotte, 

NC: Information Age.  
Zhong, C.-B., and Liljenquist, K. (2006). Washing away your sins: threatened 

morality and physical cleansing. Science 313,1451–1452. 

 

https://psycnet.apa.org/doi/10.4135/9781446249215.n9


 .......................................االنفتاح/اإلنغالق العقلي وعالقته بصورة الذات األخالقية لدى طالب الجامعة 

- ;4 - 
 

 (5ممحق )
 مقياس االنفتاح العقمي المعرفي العام 

General Open-Minded Cognition scale(OMC-G) 

  (Price, Ottati, Wilson, Kim, 2015) إعداد/ برايس وأوتاتي وويمسون وكيم
 تعريب/ د. عبدالرسول عبدالاله

 :تعلينات 

 جامعة سوىاج  -عزيزي الطالب .... عزيزتي الطالبة بالفرقة الرابعة بكمية التربية 
أمامك مجموعة من الفقرات التي تعبر عن تصرفاتك في بعض المواقف االجتماعية،  -1

( أسفل أحد البديل المتاحة √، ووضع عبلمة )أرجو قراءة ىذه العبارات قراءة جيدة
= أرفض بدرجة 3= أرفض بدرجة متوسطة، 2= ارفض بشدة،  1السبعة المتدرجة )

ــد، 4طفيفة ،  ــ ــ ــــة طفيفية، 5= محايــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ = 7= أوافق بدرجة متوسطة، 6= أوافق بدرجـ
 رف.أوافق بشدة( التي تعبر عن مدى موافقتك عمى ىذا التص

ال توجد إجابة صحيحة وأخري خاطئة، فاالجابة الصحيحة التي تعبر عن رأيك بشكل  -2
 دقيق.

 ال تترك فقرة دون االستجابة ليا.  -3
 .جميع بياناتك واستجاباتك في سرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العممي -3

 ،،،،،،وقبل االنتقال إلى عبارات لمقياس أرجو ممئ البيانات التالية،

 ـهاالس

 :)إختياري(

.....................................................................
............ 

الشــــعـــبــــــــــــــ

 : ة

 أدبية....(، .........................).... عممية
.....(......................... ) 
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اليــــــــــــــــــــــــــو

 ع: 

 ىــ.........(، أنث..............ر)...........ـــــــــذك
......(.............. )......... 

العنــــــــــــــــــــــــــ

 ر:

ة ــــــ...........(، سن...............ر).........ـــــشي
............(........ )........ 
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 7 6 5 4 3 2 1 الفقرات و

1 

ذس حكًاً فً أي قضٍة أحأل أال أط

ححى جحاذ نً انفشطة نسًاع 

 انحدح يٍ كال انطشف8ٍٍ

       

8 
أػحقذ أٌ االْحًاو بأفكاس يؼٍُة فً 

 8*يضٍؼة نهٕقث بؼٍُّ يدال
       

7 
أدسس ٔخٓات انُظش األخشٌٍ 

 ٔأضؼٓا فً االػحباس8
       

6 

فً كثٍش يٍ األحٍاٌ ال أْحى 

يٍ أخحهف يؼٓى فً بانححذخ يغ 

 8*انشأي
       

. 

ػُذيا أفكش فً قضٍة يا أضغ فً 

ػحباسي أكبش ػذد يٍ اَساء 

 انًخحهفة انًًكُة8
       

. 
ٌُفذ طبشي يٍ اندذل يغ 

 8 *انًؼاسضٍٍ نً فً انشأي
       

 تصحح بطريقة معكوسة *
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 ( 6ممحق )
 مقياس التصور الذاتي لألخالق

 Moral Self-Image(MSI) Scale 

 (Jordan, Leliveld and Tenbrunsel, 2015) وتينبرونسل ،ليميفيمدو  ان، إعداد/ جورد

 جؼشٌب / د8 ػبذانشسٕل ػبذانالِ

 :جؼهًٍات          

 جامعة سوىاج  -عزيزي الطالب .... عزيزتي الطالبة بالفرقة الرابعة بكمية التربية 

ذج تميز النما األخبلقية التي السماتأمامك مجموعة من الفقرات التي تتضمن بعض  -1
ىذه  عوتحديد المكانة التي تعبر عن واق،  ىذه الفقرات قراءة، والمورجو منك ةاألخبلقي

بوضع وذلك ، ذاتك المثالية بتصورك الشخصي عنالسمة لديك )الذات الوقعية( مقارنة 
 والتي تتراوح ،كل فقرة أسفلالمتاحة المتدرجة عمى متصل دائرة حول أحد البدائل التسعة 

 بكثير( الموجودة أسفل كل فقرة. ا= أكثر مني9بكثير، إلى،   ا= أقل مني1بين )ما 

ال توجد إجابة صحيحية وأخرى خاطئة، فاإلجابة الصحيحية ىي التي تعبر بدقة عن  -2
 مدى انطباق ىذه الخصائص عميك بكل صدق وأمانو.

ال ألغراض البحث كن مطمئنًا، جميع بياناتك واستجاباتك في سرية تامة ولن تستخم إ -3
 العممي فقط.

 ٔاألٌ اَحقم إنى فقشات انًقٍاس،،،،،،،،،،،،،
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 الفقرات م
 فأَا  ،بانُسبة نً اً ًَٕرخ ٌُؼذ، انزي ٌٓحى بشػاٌة اَخشٌٍيقاسَة بانشخض انزي  1

 (1) 

 أقم يُّ بكثٍش

  فً انشػاٌة

(8) (7) (6) (.) 

 يثهّ بانضبط

  فً انشػاٌة

(.) (.) (.) (9) 

 أكثشيُّ بكثٍش

  فً انشػاٌة

 ، فأَا انزي ٌُؼذ ًَٕرج بانُسبة نًيقاسَة بانشخض انؼطٕف،  8

 (1) 

 أقم يُّ بكثٍش 

 انؼطف

(8) (7) (6) (.) 

 يثهّ بانضبط 

 فً انؼطف

(.) (.) (.) (9) 

 أكثشيُّ بكثٍش

  فً انؼطف

 ، فأَا انزي ٌُؼذ ًَٕرج بانُسبة نًيقاسَة بانشخض انؼادل،  7

 (1) 

 أقم يُّ بكثٍش

  فً انؼذل

(8) (7) (6) (.) 

 يثهّ بانضبط

  فً انؼذل

(.) (.) (.) (9) 

 أكثشيُّ بكثٍش

  فً انؼذل

 ، فأَا انزي ٌُؼذ ًَٕرج بانُسبة نًيقاسَة بانشخض انٕدٔد،  6

 (1) 

 أقم يُّ بكثٍش

  فً انٕد

(8) (7) (6) (.) 

 يثهّ بانضبط

  فً انٕد

(.) (.) (.) (9) 

 ّ بكثٍشأكثشيُ

  فً انٕد

 ، فأَا انزي ٌُؼذ ًَٕرج بانُسبة نًيقاسَة بانشخض انكشٌى،  .

 (1) 

 أقم يُّ بكثٍش

  فً انكشو

(8) (7) (6) (.) 

 يثهّ بانضبط

  فً انكشو

(.) (.) (.) (9) 

 أكثشيُّ بكثٍش

  فً انكشو

 ، فأَا انزي ٌُؼذ ًَٕرج بانُسبة نًيقاسَة بانشخض انداد فً ػًهّ،  .

 (1) 

 أقم يُّ بكثٍش

  انؼًم بدذ

(8) (7) (6) (.) 

يثهّ بانضبط 

 فً انؼًم بدذ

(.) (.) (.) (9) 

 أكثشيُّ بكثٍش

  فً انؼًم بدذ

 ، فأَا انزي ٌُؼذ ًَٕرج بانُسبة نً، انًؼطاءيقاسَة بانشخض  .

 (1) 

أقم يُّ بكثٍش 

 فً انؼطاء

(8) (7) (6) (.) 

بانضبط  يثهّ

 فً انؼطاء

(.) (.) (.) (9) 

 أكثشيُّ بكثٍش

  فً انؼطاء

 ، فأَاانزي ٌُؼذ ًَٕرج بانُسبة نًيقاسَة بانشخض انًخهض،  .

 (1) 

 أقم يُّ بكثٍش

(8) (7) (6) (.) 

 يثهّ بانضبط

(.) (.) (.) (9) 

 أكثشيُّ بكثٍش
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  فً اإلخالص فً اإلخالص  فً اإلخالص

 ، فأَاًانزي ٌُؼذ ًَٕرج بانُسبة نيقاسَة بانشخض انشفٕق،  1

 (1) 

أقم يُّ بكثٍش 

 فً انشفقة

(8) (7) (6) (.) 

يثهّ بانضبط 

 فً انشفقة

(.) (.) (.) (9) 

 أكثشيُّ بكثٍش

  فً انشفقة

 


