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Abstract:
The research aims to identify the relations between cognitive rigidity and
emotional regulation for university students. After extracting the psychometric
properties of the two scales, the two scales were applied to the sample of 400
students from the first stage of the university's application for males and
females. The difference between the sample mean and the hypothetical mean
on the two scales and Pearson correlation coefficient to know the relationship
between intellectual sclerosis and emotional organization In the light of the
results of the research after statistical analysis the researchers recommended a
number of recommendations and suggestions.
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التصلب الفكري وعالقته بالتنظيم االنفعالي لدى طلبة الجامعة
م .وسن ناصر محمد
أ .م .د .منتهى مطشر عبد الصاحب
جامعة بغداد  /كلية التربية للعلوم الصرفة – ابن الهيثم

امللخص
هدف البحث التعرف عل العالقه االرتباطيه بني التص ل ل ل لللو النظرم والتنيليل االننعايل لطلبه اجلامعه وقد تبنت الباياتان م يا
التصل لللو النظرم واملعد م قبل يياة علي  ٢٠١٧ف رة ومخس بدائل اسل للتاابه املتدرجهي وم يا التنيليل االننعايل املعد م قبل
ص ل ل ل ل ل للبا فائ  2016واملتظونه ف راته م  ٥٤ف رة وتراويت بدائل اخلمس لالس ل ل ل ل ل للتاابه املتدرجه وبعد التح م اخلص ل ل ل ل ل للائ
الس ل ل للايظومييه للم ياس ل ل للني طب امل ياس ل ل للني عل عينه البالغه  ٤٠٠طالو وطالبه م املريله االوىل م طلبه اجلامعه للذكور واالانث
.ومتت معاجله الوسائل االيصائيه ابستخدام االختبار التائي لعينه وايده ملعرفه دالله النرق بني متوسط العينه واملتوسط النرضي عل
امل ياسل ل ل ل للني ومعامل ارتبار بريسل ل ل ل للون ملعرفه العالقه بني التصل ل ل ل لللو النظرم والتنيليل االننعايل ويف ضل ل ل ل للو نتائ البحث بعد التحليل
االيصائي اوصت الباياتان بعدد م التوصيات وامل ييات

املقدمة

إن مواجهة ام فرد للمشظالت متال ع بة حتول دون حت ي ه ألهدافه ي مما يلزمه ان يتعامل معها وإجياد يل هلاي ويف م ابل
ذلك الييلت الباياتان أن الظاري م طلبتنا اليوم ي عون يف يرية أمام ابسط املشظالت اليت تواجههلي فاملشظالت اليت يعاين منها
الطلبة بصورة عامة وطلبة اجلامعة بصورة خاصة قد تعوق بنح ٍو واضح حتصيلهل العلمي واالكادمييي وال سيما ان الطالو اجلامعي يف
ظل ظروف صعبة مير هبا البلد حتتاج منه بعث كل طاقاته حلل ما يواجهه م مشاكل ي وال بد م ان تظون له نيلرة مست لة و واضحة
لظل ما يواجههي وتظون افظاره حمايدة ومننصلة ع االخري ي اذ ان هذه املريلة هي مريلة فعلية لنض النرد يظون فيها معتمداً
عل ننسهي ومست الً يف عالقاته االجتماعية الشربيين ي  1992ي  . 274لظ ولالسف تربز لدى بعض الطلبة ظاهرة التصلو
النظرم والذم يعين شعور النرد انه فوق مستوى اإلخري ي وهل مسخرون خلدمتهي وغريها م معت دات الزائنةي وقد يب التنظري
مبستوى م بولي وقد يتحول اىل اضطرابي وعندها يوصف أبنه مصاب ابلتصلو النظرم نورم ي 1977ي. 31
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أوال :
فعل الرغل م ان بعض يبذل األفراد جهداً م أجل السيطرة عل املتطلبات الداخلية أو اخلارجية او ما يسم ابلتنيليل
االننعايل ي فهل حياولون السيطرة م أجل حت ي التوازن السليل ما بينهل ومتغريات البيئة احمليطة هبلياال ان هناك شي خني مينعهل م
ذلك وهو التصلو النظرم او الصالبة النظرية ي اذ يؤكد الزارو ) Lazaurs (1981عل ضرورة التنيليل أوالً وت ييل االننعال
اثنياًي واستعمال االسياتيايات املناسبة للتعامل أو التظيف مع الضغور املوجودة يف البيئة احمليطة هبل هبدف احلناظ عل تظامل
الشخصية . Lazaurs,1981,52

اثنيا  /مشكلة البحث
وتظم مشظلة التصلو النظرم يف م اومة النرد لظل ما هو جديد م االفظار ي وت ومي املعلوماتي وكلما زادت الصالبة
النظرية يف بنا معت دات الشخ ازداد استعداده لرفض وكره األشخاص واجلماعات اخلارجية اليت ال تشاركه ننس املعت دات جون
ي  2000ي  78ي وهذا ما نالييلة عل بعض الطلبة يف اجلامعات وما نسمع عنه م مشظالت اره ت ويدات االرشاد الننسي
فس اجلامعات بظارة املشاكل اليت حتدث بني الطلبة نتياة صالبتهل النظرية  .وقد قدمت الباياة استبياانً اىل ويدات االرشاد يف
الظليات ملعرفة اكار االسباب اليت حتدث بسببها املشاكل بني الطلبة ي وقد اشارت النتائ اىل ارجحية كنة سبو التصلو النظرم
لدى بعض الطلبة  .وهذا ما اكدته دراسة عسظر  2004اليت اشارت اىل أن ميلاهر التصلو النظرم سائدة بني أوسار الطلبةي
وقد تظون زرادت يالياً يف ظل اليلروف الراهنة للبلد ي مما ينرض مشظلة حبث حباجة اىل الدراسة ي لذا جا حبانا هذا ملعرفة مستوى
التصلو النظرم لدى طلبة اجلامعة ي فضالً ع مستوى التنيليل االننعايل لدى طلبة اجلامعة ي وم مث معرفة العالقة بني التصلو
النظرم والتنيليل االننعايل لدى طلبة اجلامعة.

اثلثا  -هدف البحث :يستهدف البحث التعرف عل :

 .1مستوى التصلو النظرم لدى طلبة اجلامعة.
 .2مستوى التنيليل االننعايل لدى طلبة اجلامعة.
 .3العالقة بني التصلو النظرم والتنيليل االننعايل لدى طلبة اجلامعة .
رابعاً  :حدود البحث :
يتحدد البحث بطلبة كليات جامعة بغداد ي الدراسة األولية الصباييةي م الذكور واإلانث وم التخصصني الدراسيني
علمي ي وإنساين ي للعام الدراسي . 2019- 2018
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خامساً  :حتديد املصطلحات :
-1

التصلب الفكري  :عرفه كالً من :

أ -روكيش (:)Rokeach, 1960
تنيليل معريف مغل نسبياً خاص مبعت دات وال معت دات الشخ ع احل ائ والوقائع والسلطة املطل ة ي وعمل مناذج
غري متساحمة يف م ابل النماذج املتساحمة مع االخري او حنوهلي وهلذا النيلام يبدأ م التنتح الذهين وينتهي ابنغالقه Rokeach
. , 1960, 195
ب -ب ــك وآخرون (:)Beck etal, 1993

االعت اد واجلازم الي يين م دون دليلي أو األستناد اىل مبادئ ت ليدية راسخة دون البحث ع وجه احل ي وهو ضد
الن دية Beck & etal,1993, 180 Criticism
وتتبىن الباياان يف هذا البحث تعريف  Rokeach, 1960كتعريف نيلرم.
وتعرفانه اجرائياً أبنه  :الدرجة الظلية اليت حيصل عليها الطالو م اجابته ع م يا التصلو النظرم املستخدم يف هذا

البحث .

-2

التنظيم االنفعايل Emotion Regulation.عرفه كل من:

أ:( Lazarus&Folkman,1984) -

هي العمليات الداخلية واخلارجية ,الواعية وغري الواعية ,املستخدمة بشظل م صود م أجل تنيليل االننعاالت االجيابية والسلبية
ووضعها يف اجتاه معني ابستخدام ما يراه مناسباً م اسياتيايات خالل املشظالت,إعادة الت ييل االجيايب ,السعي ورا الدعل
االجتماعي ,اإلنظار ).(Lazarus&Folkman,1984:p14
ب ـ ():(Gross&Richard,2000

هو اسياتيايات متضمنة إعادة صياغة طبيعة األفظار والسلوكيات اليت يظون هلا أتثري يف االننعاالت اليت ميتلظها األفراد والسيطرة
عليها وعملية اإلفصاح عنها الي اً (Richard&Gross,2000,411) .
ج ـ ـ (:(Whintebread)2012

هو ال درة عل التظيف مع املواقف االننعالية الصعبة ع طري تابيط السلوك غري الالئ وتنضيل السلوكيات اليت ينيلر ليها كما
هو متوقع اجتماعياً().(Whitebread,2012,110
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التعريف النظري : Theoretical definition
وقد تبنت الباياان تعريف  Lazarus&Folkman(1984كتعريف نيلرم وذلك ألن امل يا الذم مت استخدامه تبنا نيلرية
وتعريف  Lazarus&Folkman(1984للتنيليل االننعايل .
اما التعريف االجرائي فهو :

الدرجة الظلية اليت حيصل عليها الطالو ع إجابته ع ف رات م يا التنيليل االننعايل املستخدم يف هذا البحث.

سادسا  :أمهية البحث واحلاجة اليه
يعد تنيليل االننعاالت وايداً م أهل اجلوانو اليت هتل يياة اإلفرادي فهو منالعوامل املهمة يف حتديد منط الش للخص للية اإلنس للانيةي
ف ل ل للاألفل لراد ال ل ل للذيل ل يل لتل لمل لتل لع للون ابلل لتل لنل ليلل لي للل االنل لنل لع ل ل للايل تل لظ للون ل ل ل للديل له للل الل ل ل ل للدرة عل للل ل حتل ل ل ليل ل الل لتل لوازن وأتجل لي ل ل للل إشل ل ل ل ل ل ل ل لب ل ل للا
احلاجات).(Tarannum&Khatoon,2009,117
وحياول الظاري م األفراد تنيليل االننعاالت واملشللاعر بشللظل اجيايب ملا لهث م أث ٍر كبري يف الصللحة الننسللية واجلسللدية والعالقات
االجتماعية واجناز العمل ي وعل العظس فاألش ل ل ل للخاص الذي ليس لديهل التنيليل االننعايل املالئل والظايف معرض ل ل ل للون لالض ل ل ل للطراابت
الننسية مال االكتئاب وال ل  ,واألمراض اجلسدية كالصدا وغريها م األمراض (Birmingham,2014, 123
وم هنا يربز بوضوح الدور البارز للتنيليل االننعايلي فهو يساعد األفراد عل اختاذ ال رارات يف مجيع اليلروف املختلنة اليت يواجهوهنا,
كما ان له أمهية كبرية يف تنمية قدرات األفراد عل مواجة اليلروف الصعبة ي وتظوي شخصية سويةي فهو مباابة العملية الظربى يف
التحظل عل الذات ,فظلما كان األفراد متزنني اننعالياًي أم اهنل مسيطري عل ذواهتل ومتحظمني فيها ,تظون لديهل ال درة الظافية
عل اختاذ ال رارات الصائبة العدلي125ي . 1995فاألفراد الذي يظون لديهل تنيليماً اننعالياً يتمتعون ابلنشار والصربوالتناؤل وهل
غري يسودي ي يف يني ان األفراد الذي تظون لديهل مشظالت بعملية التنيليل االننعايل يظونون عل العظس م ذلك
).(Chrystal,2012,77
ويعد التنيليل االننعايل مباابة مؤشر للسيطرة عل االننعاالت وضبطها وتوجيهها بغية احلصول عل سلوك سوم ومتوازن اننعالياً
يف يالة تعرض األفراد إىل مواقف حتتاج اىل الضبط االننعايل ويل املشظالت مع البيئة اخلارجية هبدو
وبنااح ).(Srouf&Cooper,1996,381
سابعا  :دراسات سابقة

وقد أشارت دراسة  Zhangعام  2014إىل وجود عالقة ذات داللة إيصائية بني التنيليل االننعايل ومجيع السمات
الشخصية ي كما بينت أن التنيليل االننعايل يظون له أتثري عل اجلوانو الصحية واجلسمية والننسية والشخصية للنرد ويظون لهث أتثريٌ

2880

Global Proceedings Repository
American Research Foundation

http://arab.kmshare.net/

ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

كبري عل سلوك األفراد .ويشري  Turner & Reyonlds , 2004اىل ان معيلل الصراعات االجتماعية بني البشر هي
ٌ
ليست تعبرياً ع عوامل ننسية مرضيةي أو غري ع ل ل ل ل ل للالنيةي وامنا هي نتاج للعمليات االجتماعية والننسية & Turner
Reyonlds, 2004 , 272
ويعد طلبة اجلامعة يف م دمة الشباب الذي يعانون م صراعات خمتلنة بني االجتاهات املاديةي اليت تسود يف النيلام العاملي
وبروز النردية وعش الذات وانصياعهل للسلطة اخلارجية وبني االجتاهات الروييةي كالبحث ع عامل ماايلي اذ ان داخل كل فرد
ياجات حتركهي ودوافع تسري سلوكه االنسايني وطمويات ورغبات يسع جاهداً اىل حت ي ها احلارثيي37ي. 2001
وتظم املشظلة يف ذوم الع ليات اجلامدة واملنغل ة ويف بنا املعلومات وتركيبهاي فإذا مل تظ االفظار واملعت دات واالجتاهات
اجلديدة م بولة ازداد االمر سو اً وتوسعت اطراف املشظلة حنو العامل اخلارجي ي فالتصلو النظرم يعين ان الشخ لديه استعداد
للتنظري بصورة خاطئة ي وهو ال يتحمل الغموضي ولديه عادات ذهنية ومعت دات جامدةي وأكار استعداداً للتصلو والتعصو والتسلط
. Hiel, 2003 , 6
وقد اشارت نتائ الدراسات اىل أن التصلو النظرم يؤدم اىل توسيع اهلوة بني األشخاص ذوم االرا املتعارضةي ويؤدم
اىل التطرفي واليدد يف اختاذ ال رار آرون ي . 236 ,2000
وم هنا تربز أمهية البحث احلايل وامهية متغرياته ي اذ مل يتل العاور عل ام دراسة ابألدبيات الننسية الساب ة تناولت متغريم البحث
التصلو النظرم والتنيليل عل يد علل الباياة ي اذ مل يتل دراسة العالقة بينهما ي ملعرفة هل للتنيليل االننعايل عالقة ابلتصلو
النظرم ي للوقوف عل اسبابه ي اذ ان املؤشرات االيصائية هي انسو الطرق للوقوف عل ام ظاهرة مهما كان يامها ضئيالً ام
كبرياً .
كما تربز امهية البحث يف جمتمع البحث وهل شرحية طلبة اجلامعة اللذي يشظلون العنصر النعال يف عملية دفع عالة ت دم
اجملتمع يف املست بل ي ويشظلون بعد يصوهلل عل الشهادة مالكات علمية متخصصة تسهل يف تننيذ خطط التنمية املست بلية.
املبحث الثاين :اخللفية النظرية

اوالً :االتصلب الفكري :

نظرية روكيش : Rokeach theory

ان نيلرية التصلو النظرم لروكيش تعتمد أساسا عل منهوم التصلو او اجلمود  Dogmatismوعالقته مبنهومني
مها االننتاح الع لي  Open-Mindedواالنغالق الع لي  Closed-Mindedي وأكدت هذه النيلرية ان النرد املتصلو
معرفياً يظون لديه نس م االفظار املعت داتي ويتصف ابجلمود واالنغالق . Rokeach,1960 , 77
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وتؤكد هذه النيلرية عل ان انيلمة املعت دات متتد عل شظل متصل ثنائي ال طو ي ع فيه األشخاص منغل و الع ل أو
الذه يف أيد قطبيهي يف يني ي ع األشخاص مننتحو الع ل يف ال طو اآلخري وبني هاتني النئتني املتطرفتني ي ع معيلل األشخاص
االخري يف هذا املتصل الذم ميظ قياسه بدقة . Diane,1999, 31
وعل وف هذا االسا فأن الشخ املتصلو فظرايً يتصف ابلتطرف يف االستاابة فهو إما يت بل الشي قبوالً مطل اً
وإما يرفضه رفضاً مطل اً بصرف النيلر ع حمتوى الشي ومع وليته.
. Rosenman,1967 ,942
وتنتيلل املعت دات لدى النرد يف نيلام وهو نيلام كليي وييتو عل تلك االنيلمة الظلية اساليو التنظريي اليت قد تظون متصلبة
أو منغل ةي مما توصف أبهنا اجتاهاتي وسلوكياتي وتنظري مننتح قادر عل التسامح والتواصل والتأقلل مع افظار ومعت دات اآلخري
. Dillehay,1969, 23
ويؤكد روكيش ان منهوم التصلو النظرم بظونه نيلاماً يتميز بلما أييت :
 .1املعت دات واالفظار املنغل ة لدى النرد.
 .2االلتزام أبنيلمة السلطة اايًكانت.
 .3قلة اعتماد عل األسس املنط ية العلمية اليت تدعل معت دات النرد.
 .4استعداد النرد لت بل التنظري اخلرايف.
 .5التل ل للعصو والتسلط وعدم حتمل الغموض واآلخريل ل ل ل ل ل
 .6السطحية يف النيلر لالمور.
 .7امليل اىل العدواني وعدم ت بل آرا اآلخري ي وتظوي انطباعات سلبية عنهل . Ray,2001 , 87
ويضيف روكيش ان النرد يينما يظون لديه تصلو فظرم ال يوصف عل اسا جمموعة املعت دات اليت يؤم هبا ي وامنا
عل اسا أسلوبه يف التعامل مع هذه املعت داتي ام هل يتناول هذه املعت دات بع ل مننتح ام يتل تناوهلا بنيلام ع لي منغل .
ف املعت د هو توقع ي أو يالة ضمنية ي أو استعداد مسب للع لي يستدل عليه م سلوك النرد وطري ة كالمه اليت يعت د هبا وع طري
االفظار اليت يا بصحتها ي هلذا فأن املعت دات جتعل النرد يتخذ اسلوابً سلوكياً يول موضو هذه املعت دات مصطن وال حطاني
 1977ي . 35
ويرى روكيش ان النس يشمل عل املعت دات – الالمعت دات .
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وقد قسل روكيش املعت دات حبسو درجة أمهيتهاي وافيض ان املعت دات املهمة الظربى هي تلك اليت ت يب م مركز
الدائرة وت ل أمهيتها ابالبتعاد ع املركز ي وقسمها عل ثالثة اقسام رئيسة) :. Rokeach,1960 , 79
أ -املنطقة املركزية :

وتضل معت دات النرد ع العامل االجتماعيي وتشمل مناهيمه ع ذاته وع االخري .

ب -املنطقة الوسطى :

تتمال يف العالقة بني املعت دات االولية وغري االولية يف املنط ة الوسط ي واليت يعتمد عليها النرد يف رسل خريطته للعامل الذم
يعيش فيهي واليت توصل ابلسلطة بنوعيها السليب واالجيايبي ام ان هذه املعت دات تتصل ابلسلطة والنا وتظون مشت ة م السلطة .

ج -أملنطقة اهلامشية :

وحتوم املعت دات غري االساسيةي بغض النيلر ع ادراك النرد هلا ي هذه وكلها تظون هامشية ومنبا ة ع احملتوى الشظلي
ملعت دات النرد ع الدي او غري ذلك . Jones & Dieker,1966 ,124

اثنيا :التنظيم االنفعايل (:) Emotional regulation

يش ل للري التنيليل االننعايل إىل العمليات اليت يس ل لليطر النرد م خالهلا عل االننعاالت اليت يش ل للعر هبا ي فض ل ل لالً ع وقت الش ل للعور هبا
وكينية الشل ل ل ل للعوري وترجع طبيعة االختالف يف االننعاالت يف األسل ل ل ل للا إىل أفعال النرد يف يياته اليومية سل ل ل ل للعياً لتنيليل اننعاالته ماالً
الذهاب اىل مظان مريح او واالس لليخا بعد يدوث خالف يف البيت مع األس للرة يام انه يتض للم عمليات تنيليمية متعددة ي وهذه
العملية تظون ضم عمليات التنيليل االننعايل) .(Gross&Thompson,2007:p140واليت تتمال فيما أييت :
أـ ـ اختيار املوقف:

وهو أول أنوا التنيليل االننعايل اليت البد أن تؤخذ بنيلر االعتبار ألنه ييك أتثرياً يف املوقف الذم يتعرض لهث النرد وعل اس ل للاس ل لله
يص للدر النمط االننعايلي فهو يتض للم التص للرف ويس للمح لنا اظهار اننعاالتنا اليت نرغو يف إظهارها أو العظس م خالل رغبتنا يف
الت ليل م اننعاالت ال نرغو أن تيلهر أصالً.
ب ـ تعديل املوقف:

ويتضم اجلهود اليت يبذهلا النرد لتعديل املواقف بصورة مباشرة وابلتايل يتظون شظل ٍ
اثن م املستوى االننعايل وتغري احلالة
االننعالية واملواقف املزعاة اليت يتعرض هلا األفراد ,مال تعطيل جهاز التلناز قبل أن يتل بث النلل املنضلي ارتظاب شي خمالف
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للماتمع .ويستلزم التنيليل االننعايل وضع يدود أمام الذات م أجل عدم السماح ابلتعبري ع املشاعر املخنية لذلك تعد هذهِ احلالة
مهمة م النايية النيلرية .

ج ـ ـ توزيع االنتباه:
ان اختيار املوقف وتعديله مها أول ش للظلني للتنيليل االننعايل يس للاعدان يف تش للظيل املوقف الذم س لليتعرض له النردي ام ان تنيلل
االننعاالت بدون تغيري البيئة  .ويش ل ل للري إىل التأثري عل االس ل ل للتاابة االننعالية م خالل توجيه االنتباه ض ل ل للم موقف معنيي لذا فأنه
فعالة عند الشل ل للخ يف وقت حمدد ,فهي تسل ل للتخدم يينما يظون هناك
يعد ايد األشل ل للظال الداخلية م أجل اختيار املوقفي وتعد د
عدم إمظانية تعديل املوقف الذم يظون فيه النرد . Rothbaum,etal,1982,20
د ـ التغري املعريف:

تتطلو االننعاالت إدخال ٍ
معان عل املدركات احلسل ل ل ل ل ل للية لظي تظون نتائ هنائيةي وهو ما ي وم به األفراد لت ييل قابليتهل لتنيليل
مطالو املوقف ويتل ذلك م خالل اخلطوات املعرفية اليت يتحول فيها املدرك احلس ل ل للي إىل ش ل ل للي معني يؤثر عل خربات واننعاالت
األفراد Gross,2002,282
ه ـ تعديل االستجابة:

ويتضم التأثري يف االستااابت النسيولوجية والسلوكية بصورة مباشرة نسبياًي مال االسيخا او الظبت فماالً ميظ للتمري
واالسيخا أن يستخدماً لت ليل اجلوانو النسيولوجية والتاريبية لالننعاالت السلبية .(Gross,2014, 10
نظرية اإلجهاد والتوافق()Theory of stress and compatibility

للمنظرين(: ) Folkman&Lazarus

تؤكد هذه النيلرية عل أن عمليات التنيليل الننس ل ل ل ل ل للي غري الواعية تنطل م خالل إمظانية قيام األفراد ابالخذ بنيلر االعتبار طرقاً
واعية م أجل تنيليل اسل ل للتااابهتل أمام التحدايت اليت يواجهوهنا يف املواقف اجملهدة ) .(Parker&Endler,1996,19ام ان
هذهِ النيلرية ركزت عل اإلس لياتياية م أجل حت ي التواف يف اجملال الذم يسللتخدمه النرد وهي اس لياتيايات اإلجهاد امليكزة عل
املشظلة واسياتيايات اإلجهاد امليكزة عل االننعال ي ام ان اليكيز عل نوعني غري متعارضني واألفراد يستخدمون األسلوبني معاً
يف التعامل مع الظاري م املواقف ويظم االختالف ف ط يف ما اذا كان النرد قد اسل ل ل ل ل ل للتخدام إس ل ل ل ل ل ل لياتياية املواجهة اليت ترتظز عل
املشللظلة بنسللبة كبرية يف املواقف اليت يعت د أبن هناك شلليئا مهما ميظ أن حيدث ملصللوص املشللظلةي أما النو الااين م اإلسلياتياية
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املواجهة املستندة عل االننعال يف تلك املواقف اليت يظون االعت اد بشأن املوقف مستمراً الذم يظون عل النرد حتمل ذلك املوقف
ألنه ال يستطيع تغريه انيسة ي )9،1999
وميظ اجياز االسياتيايتني مبا أييت:

أوال :إسرتاتيجية املواجهة املستندة على املشكلة : ) Strategy based) confrontation of the problem

وت وم عل مجع املعلومات مع ووضل ل ل للع خطة لالسل ل ل للتاابة وف متطلبات املشل ل ل للظلة ي وتغيري ي ي ة الوضل ل ل للع املدرك عل اعتبار أنه
ض للاغط م اجل إي افها والتحرر منها ) (Folkma&Lazarus,2000 ,650واليت وتتض للم يل املش للظالت م أجل تغيري
املوقفي اذ اهنا طري ة سلوكية معرفية معتمدة يف األسا عل جمموعة خطوات يتبعها األفراد الذي يظونون عل م درة م استعمال
هذه اإلسياتياية.
اثنيا :إسرتاتيجية املواجهة املستندة على االنفعال (:)Strategy of confrontation based on emotion

وهي تنيليل االننعاالت يف املواقف املختلنة اليت يتعرض هلا النردي م خالل األفظار واألفعال اليت مت وض للعها للتخنيف م التأثري
االننعايل واليت تشللمل العمليات املعرفية املظرسللة لتخنيض الضللغط االننعايل واليت تشللمل اعادة الت ييل االجيايبي والسللعي حنو الدعل
االجتماعيي واالنظار ).(Folkman&Lazarus,1988,315
إجراءات البحث :

 -1منهجية البحث :

مت االعتماد عل املنه الوصنيي كونه أكار املناه مال مة لدراسة العالقات االرتباطية بني املتغرياتي فضالً ع الظشف
ع النروق فيما بينهاي اذ انه م مناه البحث العلمي الذم يعتمد عل دراسة اليلاهرة او الواقع كما هي يف الواقعي ووصنها وصناً

دقي اً والتعبري عنها تعبرياً كمياً وكينياً  .ذوقان ي .)289 ،1996
 -2جمتمع البحث وعينته :

مشل جمتمع البحث طلبة الصنوف االربع االوىل م جامعة بغداد  -الدراسة الصبايية االولية للعام الدراسي-2018

 ،2019ومت اخذ عينة م هذا اجملتمع  .وقد أتلنت عينة البحث م  400طالبا وطالبة م جمتمع البحث وبواقع

( ) 200طالباً و( )200طالبةًي مت اختيارهل ابلطري ة الطب ية العشوائية ذات التوزيع املتساوم م  8كليات  4منها
إنسانية ومالها علمية ي مث اختيار قسما دراسيا م كل كلية ي مث اختيار  25طالبا و ( 25طالبة.وجدول( 1يوضح
ذلك
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جدول()1

عينة البحث موزعة حبسب الكليات والتخصص واجلنس
ت

اسم الكلية

التخصصات

اجملموع

النوع
اانث

ذكور

1

اآلداب

إنساين

24

26

50

2

اللغات

إنساين

26

24

50

3

القانون

إنساين

26

24

50

4

العلوم السياسية

إنساين

24

26

50

5

اهلندسة

علمي

24

26

50

6

االدارة واالقتصاد

علمي

24

26

50

7

الطب

علمي

26

24

50

8

العلوم

علمي

26

24

50

اجململ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للو
200
-3ادوات البحث  :مت استخدام اداتني ل يا متغريم البحث وكما أييت :

200

400

أ – مقياس التصلب الفكري :
يتظون م يا التصلللو النظرم املعد م قبل يياة علي عام  2017م  33ف رة ولظل ف رة مخسللة بدائل لالسللتاابة
املتدرجة هي مواف متاما ي مواف بدرجة كبرية ي مواف بدرجة متوسل ل ل ل ل ل للطة ي معارض بدرجة كبرية ي

معلارض متلاملا ويلددت أوزاهنلا ابللدرجلاتي ( )1 ،2 ،3 ، 4 ، 5عل التوايل للن رات االجيلابيلة االجتلاهي و()5 ،4 ,3 ,2 ,1
للن رات معظوسل للة االجتاه ي ام ان اعل درجة ميظ ان حيصل للل عليها املسل للتايو هي  165واقل درجة  33ومبتوسل للط فرضل للي

=(.)99

ب  -مقياس التنظيم االنفعايل :
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تبنت الباياة م يا التنيليل االننعايل املعد م قبل ) ,(DavidEdwardSzwedo,2012والذم مت ترمجته وتظيينه عل

البيئة العراقية م قبل الباياة فائ عام . )2016
مللللللللل
وي ل ل ل ل ل ل ل ل لت ل ل ل ل ل ل ل ل لظل ل ل ل ل ل ل ل للون امل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ليل ل ل ل ل ل ل ل للا

ال ل ل ل ل ل ل ل ل لن ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لرات الس ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل ل ل ل ل لب ل ل ل ل ل ل ل ل ليل ل ل ل ل ل ل ل للة ذات االرقل ل ل ل ل ل ل ل للام

( )2,12,22,23,39,40,43,44,45,46,50,51,52,53,54وال ل ل ل ل لن ل ل ل ل ل ل ل ل ل لرات االجيل ل ل ل للاب ل ل ل ل ليل ل ل ل للة

ذات االرقل ل ل ل للام

30,31,32,

(3.4.5.6.7.8.9.10.11.13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29
)33,34.35.36.37.38,41,42,47,48,49 ,
وتظون بدائل وتظون اإلجابة ع ف رات امل يا مخاسية البدائل ,تنطب عل دائما ,تنطب عل غالبا ,تنطب عل أيياان,

تنطب عل اندرا  ,التنطب عل أبدا ي وأعطيت للن رات االجيابية  1,2,3,4,5وأعطيت للن رات السل ل ل ل ل ل لللبية ()5,4,3,2,1
ويس للبت الدرجة لظل مس للتايو م خالل مجع الدرجات عل ف راتي وتظون اعل درجة ميظ أن حيص للل عليها املس للتايو هي

( )232وأدىن درجة هي ( )123ومبتوسط فرضي (.)144
استخراج الصدق والثبات للمقياسني :

 الصدق :للتح م الصدق اليلاهرم للم ياسني مت عرضهما عل جمموعة م احملظمني ملح  1للتح م صالييتهما ي وقد
يصل امل ياسني عل مواف ة مجيع احملظمني عل مجيع الن رات وبنسبة  %100ي اذ مت اعتماد النسبة املئوية معياراً ل بول الن رة
ي فالن رة اليت يواف عليها  %80م احملظمني تعد م بولة ضم امل يا .
 الثبات :مت استخراج الابات للم ياسني بطري ة االختبار واعادة االختبار ي اذ مت تطبي امل ياسنيي واعادة تطبي هما بعد فية زمنية بلغت
ثالثة اسابيع ف ط ي بعدها مت استعمال معامل ارتبار بريسون ملعرفة العالقة بني درجات التطب ني ي وميال معامل االرتبار معامل
الابات  .وقد بلغت قيمة معامل ثبات م يا التصلو النظرم  0,85ي يف يني بلغت قيمة معامل ثبات م يا التنيليل
االننعايل  0,77ي ومها قيل معامل ثبات م بولة يسو ما ورد يف الدراسات الساب ة.
 -4التطبيق النهائي :
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بعد أن استظملت الباياتان اإلجرا ات الضرورية ألدوات البحث التصلو النظرم ي والتنيليل االننعايل وبعد التح م اخلصائ
السايظوميية هلما ي مت تطبي األدوات عل عينة البحث البالغة  400طالباً وطالبة م طلبة كليات جامعة بغداد ي للتح م
أهداف البحث.
-3

الوسائل االحصائية :

متت معاجلة بياانت البحث ابستخدام الوسائل االيصائيلة االتية :
 -1االختبار التائي لعينة وايدة  :ملعرفة داللة النرق بني متوسط العينة واملتوسط النرضي عل م ياسي التصلو
النظرم والتنيليل االننعايل.
 -2معامل ارتبار بريسون :ملعرفة العالقة بني التصلو النظرم والتنيليل االننعايل .

املبحث الرابع

اوالً  :نتائج البحث :
اهلدف االول  :التعرف على مستوى التصلب الفكري لدى طلبة اجلامعة :
أظهرت نتائ البحث ان املتوسط احلسايب لدرجات طلبة اجلامعة عل م يا التصلو النظرم قد بلغ  112واالحنراف
معيارم  33,25وكان املتوسط النرضي للم يا  99وابستعمال االختبار التائي لعينة وايدة ي ظهر إن ال يمة التائية احملسوبة
قد بلغت  7,819عند مستوى  0,05ودرجة يرية  399وهي اكرب م ال يمة التائية اجلدولية البالغة  1,96ي وهذا
يدل أن عينة البحث لديها تصلو فظرم اعل م املتوسط النرضي للم يا  .وجدول  2يوضح ذلك :
جدول (  : ) 2األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية والقيم التائية ملقياس التصلب الفكري

وميظ تنسري هذه النتياة أبن اليلروف اليت مير هبا افراد الشعو العراقي وما تعرضوا له م عدون ويشي م قبل اعدا االمة واعدا
امل يا

العينة

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

املتوسط
الفرضي

القيمة التائية
احملسوبة

اجلدولية

مستوى الداللة
0,05
دال

التصلب الفكري
1,96
7,819
99
33,25
112
400
االنسانية وكانوا يشيعون جرائل ال تل واالابية أبسل العرق والدي والنسو واالنتما ي قد يظون سبباً يف تصلو افظار البعض منهل ي
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فهل يعربون ع صربهل عل ما اصاهبل برد فعل يتمال يف الصالبة النظرية ي وعدم التااوب مع ما يوهلل ي فضالً ع اهنل يف مريلة
عمرية تتمال ابملراه ة املتاخرة ي وهي مريلة عمرية يتصف فيها النرد بتزمت االفظار ومجودها ي وشعوره أبن رأيه هو الوييد الصائو .
اهلدف الثاين :التعرف على مستوى التنظيم االنفعايل لدى طلبة اجلامعة .
لتح ي هذا اهلدف مت استعمال االختبار التائي لعينة وايدة واظهرت النتائ ان متوسط درجات عينة البحث قد بلغ
 122واالحنراف املعيارم  25,21وكان املتوسط النرضي للم يا يساوم  144وبعد استعمال االختبار التائي لعينة
وايدة اوضحت النتائ ان ال يمة التائية احملسوبة البالغة اكرب م ال يمة التائية الدولية البالغة  17,45عند مستوى داللة
 0,05ودرجة يرية  399ي ام ان طلبة اجلامعة لديهل تنيليل اننعايل اعل م املتوسط النرضي للم يا ي وجدول 3
يوضح التناصيل .
جـدول ()3
األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية والقيم التائية ملقياس التنظيم االنفعايل
امل يا

العينة

املتوسط
احلسايب

املتوسط

االحنراف

الفرضي

املعياري

القيمة التائية
احملسوبة

اجلدولية

مستوى
الداللة

0,05

التنظيم االنفعايل
40
0
وميظ تنسري هذه النتياة أبن وعي الطالو يف املريلة اجلامعية ابليلروف اليت مير هبا البلد وحتمله للظاري م املسؤوليات العلمية
واالسرية ي فضالً ع وعيه ابهلامات الشرسة ضد جمتمعه وبلده ي قد ولد لديه نوعاً م االيسا الداخلي بضرورة حماربة هذا
العد وان وهذا اهلاوم عل الرغل م التصلو النظرم الذم يتمتع به ي اذ ان التنيليل االننعايل يساعد النرد يف التخل م
مشاعر السلبية بتصرينها بطرق شىت ي كاالنظاري اذ ان التنظري املتصلو الذم لديه مل ين ده الشعور بوطنيته ودوره يف حماربة كل
ما له عالقة بتدمري اجملتمع .
122

144

25,21

17,45

1,96

دال

اهلدف الثالث  :التعرف على العالقة األرتباطية بني التصلب الفكري والتنظيم االنفعايل لدى طلبة اجلامعة.
لتح ي هذا اهلدف مت استخدام معامل ارتبار بريسوني ملعرفة العالقة بني درجات االفراد عل م ياسي التصلو النظرم
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والتنيليل االننعايل ي وقد اشارة النتائ اىل وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة ايصائياً بلغت قيمة معامل االرتبار فيها  0,78بني
التصلو النظرم والتنيليل االننعايل ي ام انه كلما زاد التصلو النظرم زاد التنيليل االننعايل والعظس صحيح  .وميظ تنسري هذه
النتياة أبن طلبة اجلامعة يتاهون حنو التنظري املننتح ام اهنل يف ال طو الااين م التنظري ي وهذه نتياة تؤكد وعي طلبة اجلامعة
بضرورة تصريف االننعاالت السلبية لديهل والتنظري اخلاط بطرق صحيحة وتنيليل اننعاالهتل مبا جيعلهل م بولني اجتماعياً .

اثنياً  :االستنتاجات:

 -1ان النرد يينما يظون لديه متصلو فظرايً ي فهذا ال بعين انه يوصف عل اسا جمموعة املعت دات اليت يؤم هبا ي وامنا عل
اسا أسلوبه يف التعامل مع هذه املعت داتي ام هل انه يتعامل مع هذه املعت دات بع ل مننتح ام منغل .
 -2أن التعبري السلوكي للتصلو النظرم يشظل قناة لتنريغ االننعاالت اليت مير هبا النردي فهي تتسرب حنو اخلارج كاستاابة فسيولوجية
متزايدة .
 -3ان ما مير به االفراد م قسوة اليلروف تؤثر بشظل مباشر عل طبيعة تنظريهل وقد تنحو هبل حنو انغالق التنظري .
 -4أن تنيليل االننعاالت ميظ أن تعد ذات أتثري سليب يف ن ار خمتلنة ضم عملية توليد االننعاالت.
اثلثا :التوصيات :
 -1اقامة ندوات وحماضرات توعوية م قبل الويدات الا افية يف الظليات لطلبة اجلامعة لغرض توعيتهل بضرورة التسامح النظرم
وت بل الرأم اآلخر ي وي االنسان يف التنظري احلر ي لغرض جتاوز االزمات العامة والشخصية .
 -2إمظانية اإلفادة م نتائ البحث احلايل م قبل املرشدي اليبويني لتذليل الصعوابت اليت تواجههل يف تنسري بعض الصراعات
اجملهولة االسباب بني الطلبة ي وامظانية بتطبي امل يا املستخدم يف البحث احلايل عليهل واالفادة م التنسريات املوجودة يف
هذا البحث .
 -3حماولة اقسام الظليات العلمية وضع مرشد لظل صف دراسي خمت
توضيح اضرار وعواقو التصلو النظرم .
رابعاً :املقرتحات :
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 -1إجرا حبوث مشاهبة للبحث احلايل ملعرفة العالقة بني التصلو النظرم ومتغريات أخرى خمتلنة مال قوة االان ي اإلدراك
االجتماعي ي التعصو الديين ي امنار الشخصية ي التناعل االجتماعي ي ...و غريها م املتغريات األخرى العديدة .
 -2اجرا حبوث مشاهبة للبحث احلايل عل عينات اخرى كطلبة املريلة االعدادية او طلبة املريلة املتوسطة ي او اساتذة
اجلامعة.
 -3اجرا حبوث مشاهبة للبحث احلايل للم ارنة بني الطالب والطالبات ي والتخصصني العلمي واالنساين يف متغريات البحث.
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