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 :الممخص
ىدؼ البحث التعرؼ عمى مستوى االنغالؽ المعرفي وعالقتو بالعزلة 

( 051االجتماعية لدى طمبة المرحمة االعدادية, وتكونت عينة البحث مف)
طالبًا وطالبًة تـ اختيارىـ عشوائيًا, ولتحقيؽ اىداؼ البحث استخدـ مقياس 

اعداد الباحث ومقياس العزلة االجتماعية ؿ)كؿ مف االنغالؽ المعرفي مف 
( (, وقاـ De-Jung, Van Tilburg , 1999يونج وفاف تيمبورج-دي

(, وباستخداـ الوسائؿ 0111بترجمتو واعداد صورتو الحالية محمد)
 االحصائية المناسبة اظيرت النتائج االتي:

المرحمة  وجود مستوى اعمى مف المتوسط لالنغالؽ المعرفي لدى طمبة -
 االعدادية.

وجود فروؽ دالة احصائيًا في مستوى االنغالؽ المعرفي لدى طمبة  -
 المرحمة االعدادية تعود لصالح االناث.

وجود مستوى اعمى مف المتوسط لمعزلة االجتماعية لدى طمبة المرحمة  -
 االعدادية.

وجود فروؽ دالة احصائيًا في مستوى العزلة االجتماعية لدى طمبة  -
 لمرحمة االعدادية تعود لصالح االناث.ا
 وجود عالقة طردية موجبة بيف االنغالؽ المعرفي والعزلة االجتماعية. -
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Abstract: 

The aim of the research is to identify the level of 

cognitive closure and its relationship to social isolation 

among middle school students, and the research sample 

consisted of (150) students who were randomly selected. 

-Jung, Van Tilburg, 1999)), and he translated it and 

prepared his current image, Muhammad (2000), and 

using appropriate statistical means, the following results 

were shown: 

- The presence of a higher than average level of 

cognitive distraction among middle school students. 

- There are statistically significant differences in the 

level of cognitive blockage among middle school 

students due to the benefit of females. 

- The presence of a higher than average level of social 

isolation among middle school students. 

- There are statistically significant differences in the 

level of social isolation among middle school students 

due to the benefit of females. 

- The existence of a positive positive relationship 

between cognitive lockdown and social isolation. 
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 مشكمة البحث
الطمبة يعيشوف في مجتمع يشيد تغيرات كبيرة واحداث متعددة منيا تغيرات فكرية 
واخرى تكنولوجية وغيرىا سياسية واجتماعية وصحية, والطمبة في ىذه الفترة العمرية يمروف 

ىي مرحمة اعادة تنظيـ القوى النفسية والعقمية وكؿ ما اكتسبو الطمبة في بمرحمة المراىقة و 
مرحمة الطفولة مف قيـ ومعتقدات وخبرات, فضاًل عف كونيا مرحمة ىشة, تتميز بالقمؽ الف 
المراىقيف ال يعانوف مف المشكالت الظاىرة في سموكياتيـ فقط بؿ لدييـ ايضًا مشكالت 

ًا وانسحابًا, في الوقت الذي يتطمب مف الطالب اف يكوف عمى قدر داخمية فيـ اكثر قمقا وانغالق
كبير مف المرونة والتفتح الفكري والبحث عف التحديث واالستفادة مف كؿ جديد حتى يستطيع 

 مواكبة حركة التغير السريع في العالـ.
اف االنغالؽ المعرفي مفيـو واسع يؤدي الى الغموض اتجاه كؿ ما ىو مضاد او 

ما يجعؿ الفرد ينظر إلى الواقع بشكؿ خاطئ او عدـ رؤيتو لمحقيقة, ألنو يريد االبقاء جديد, م
عمى الحاالت الجديدة عمى وضعيا السابؽ دوف البحث عف جديد حيث ال يستطيع اف يرى 

 (.59: 0989بعيدا لتبديؿ الحؿ او تغييره )الكسندر, 
وبما اف اإلنساف بطبعو مخموقًا اجتماعيًا يميؿ الى العيش وسط جماعة معينة يشعر 
بينيا باألمف واالستقرار والطمأنينة, يتعمـ منيا المعايير االجتماعية والخمقية واالتجاىات 
النفسية الميمة, وعندما ال يستطيع أف يقيـ عالقات متبادلة فانو ينسحب بعيدًا عنيـ ويعيش 

 وعزلة. في وحدة 
والعزلة االجتماعية تعني انعداـ العممية االجتماعية أي انعداـ التفاعؿ وىي شكؿ 
متطرؼ مف االضطرابات في العالقات مع االخريف, حيث ينفصؿ الفرد عف رفاقو ويبقى 

 (. 045: 0119منفردًا معظـ الوقت واليشارؾ اقرانو بالنشاطات االجتماعية المختمفة)السمطاف,
وتأسيسا عمى ما ذكر عف ظاىرة االنغالؽ المعرفي ومتغير العزلة االجتماعية ومما 
عمؽ فكرة وواقعية الباحث إلجراء ىذا البحث ىو الشعور الذاتي نحو الطمبة, السيما مف 

عدـ مف عممو كمرشد تربوي في احدى المدارس االعدادية وما يالحظو لدى بعض الطمبة 
حياؿ واقع الحياة, بؿ النظر الى الحياة بعيف الريبة وكأنيا غريبة الشعور باألمف والطمأنينة 

عنو, وشعورىـ بعدـ االنتماء الييا, واف سموكياتيـ اصبح يسودىا الكثير مف ضروب التنافس 
والتوتر واالنغالؽ واالنسحاب, بعد أف استنفذ الطالب قدراتو لبموغ متطمباتو غير المحدودة مما 
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لكثير مف صور االضطراب النفسي, ولعؿ مف ابرزىا شعوره بالعزلة جعمو متييئا لمعاناة ا
 واالنغالؽ المعرفي. وتأكيد لذلؾ يمكف أف تصاغ مشكمة البحث الحالي بالتساؤؿ االتي : 

ىؿ ىناؾ عالقة بيف االنغالؽ المعرفي والعزلة االجتماعية لدى طمبة المرحمة 
 االعدادية ؟

  اهمية البحث:
سية لدى الطمبة والسيما فئة المراىقيف الذيف يواجيوف صعوبات تزايد المشكالت النف

قامة عالقات اجتماعية سميمة ومتوافقة والسبب يعود الى خصوصية ىذه  كبيرة في التكيؼ وا 
المرحمة كونيا مرحمة انتقالية يواجو فييا الطالب تغيرات جسمية وعقمية واجتماعية, وتبرز 

 ر االجتماعية والخمقية واالتجاىات النفسية الميمة. شخصيتو وتتشكؿ إلى حد كبير المعايي
وتتجمى اىمية البحث الحالي مف اىمية المتغيرات التي تناوليا حيث انو يبحث 
الفروؽ ما بيف الطمبة الذيف لدييـ انغالؽ معرفي وعزلة اجتماعية والبحث في ىذه المتغيرات 

 الب.النفسية واالجتماعية التي ليا تأثيرات سمبية عمى الط
 وانطالقًا مما تقدـ يمكف إيجاز أىمية البحث الحالي:  
التعرؼ عمى االنغالؽ المعرفي ومدى انتشاره وفيـ اسبابو والعوامؿ التي تؤثر  -0

فيو, كي نتجنب االنصياع ليا آلنيا تجعؿ الطالب ينظر الى الواقع بشكؿ خاطئ وعدـ رؤيتو 
جديدة عمى وضعيا السابؽ دوف البحث عف لمحقيقة واف انغالقو يعني االبقاء الموقؼ ال

 تجديد)بمعنى تعطيؿ دور العقؿ(.
تبرز أىمية البحث في تسميط الضوء عمى مشكمة تسيطر عمى فئة الطمبة في   -0

سف المراىقة التي تحتاج لمتابعة مف قبؿ القائميف عمى العممية اإلرشادية في المدارس, إذ 
لمطبة في الحياة, الف الطالب المنعزؿ اجتماعيًا يعد  عدت العزلة عائقًا ييدد التكيؼ السميـ

 مصدر خطر عمى نفسو وليس عمى االخريف.
اىمية المرحمة العمرية التي يدرسيا البحث وىي مرحمة االعدادية, فاالىتماـ بيذه  -3

المرحمة تعد مف المؤشرات اليامو عمى تقدـ المجتمع كونيا تساعد الطالب عمى ادراكو 
 عرفية التي تؤدي بو الى المرونة والتكيؼ مع ما ىو جديد.لمنظومتو الم
يمكف اف يفيد ىذا البحث المرشديف التربوييف في فيـ سيكولوجية طمبة االعدادية  -4

 لتمكف مف ارشادىـ وتوجيو المساعدة ليـ, واالسرة.
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يمكف اف يفيد ىذا البحث االسرة فيي المؤسسة المكممة لمنسيج التحتي ألي  -5
 ف المجتمعات فيي توضع البذور االولى لتكويف ونمو الشخصية.مجتمع م

 أهداف البحث : 
 يستيدؼ البحث الحالي التعرؼ الى :  

 مستوى االنغالؽ المعرفي لدى طمبة المرحمة االعدادية. -0
داللة الفروؽ االحصائية في مستوى االنغالؽ المعرفي لدى طمبة المرحمة  -0

 إناث(. -نوع  ) ذكوراالعدادية عمى وًفؽ متغير ال
 مستوى العزلة االجتماعية لدى طمبة المرحمة االعدادية.  -3
داللة الفروؽ االحصائية في مستوى العزلة االجتماعية لدى طمبة المرحمة  -4

 إناث(. -االعدادية عمى وًفؽ متغير النوع  ) ذكور
 رحمة االعدادية.العالقة بيف االنغالؽ المعرفي والعزلة االجتماعية لدى طمبة الم -5

 حدود البحث :
 يتحدد مجاؿ البحث الحالي في الحدود االتية:

الحد الموضوعي اقتصر البحث عمى تحديد متغيري االنغالؽ المعرفي والعزلة  -0
 االجتماعية.
ناثًا . -0  الحد البشري طمبة المرحمة اإلعدادية ذكورًا وا 
المدارس اإلعدادية والثانوية  الحد المكاني المدارس الحكومية الصباحية وتشمؿ -3

 في قضاء الرمادي محافظة االنبار.
 (.0101/0100الحد الزماني العاـ الدراسي ) -4

 تعريف المصطمحات
 اواًل: االنغالق المعرفي

بانو "نسؽ معرفي لمتفكير مغمؽ نسبيًا ينتظـ حوؿ (:  (Rokechتعريف  -0
التي تؤدي الى نموذج لمتعصب لوجة نظر مجموعة مركزية مف المعتقدات واالفكار واآلراء 

 . Rokeach), 1960: 123معينة" )
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يتسـ بعدـ القدرة عمى  بانو "أسموب مغمؽ لمتفكير(:Hunter&Maragعرف )-0 
تقبؿ اية معتقدات تختمؼ عف معتقدات الشخص او الجماعة) 

Hunter&Marag,1998:71)    . 
صرار لفرضو عمى : ىو "نزوع إلى التشبث بالر  تعريف )شحاته( -3 أي وا 

 (. 085: 0113اآلخريف")شحاتو,
(: في دراسة مفيـو االنغالؽ المعرفي العتماده  (Rokechواعتمد الباحث تعريؼ

 نظريتو .
التعريؼ اإلجرائي: ىو الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المستجيب عمى المقياس 

 المعد في البحث الح الي.
 ثانيًا: العزلة االجتماعية

خبرة غير سارة تجعؿ الفرد يعيش بمفرده بعيدا  (:"Gosden&Kollerيف )تعر  -1
  Gosden&Koller,1984 :5)عف األخريف" )

ىي حالة يشعر فييا الفرد باالنفصاؿ عف االخريف (:"Rokachعرفها ) -2
تصاحبيا معانات الفرد لكثير مف الظروؼ الوحشية والغـ واالكتئاب واالغتراب مف جراء 

 ( .Rokach,1996: 6احساسو بيا")
(: De-jung and van Tilburg,1999تعرفها دي يونج وفان تيمبورج) -3

بانيا مدى ما يشعر بو الفرد مف وحدة وانعزاؿ عف االخريف واالبتعاد عنيـ وتجنبيـ وانخفاض "
معدؿ تواصمو معيـ وقمة عدد معارفو مما يؤدي الى ضعؼ شبكة العالقات االجتماعية التي 

 (.090: 0111ا")محمد,ينتمي اليي
( لمعزلة االجتماعية De-jung and van Tilburg,1999اعتمد الباحث تعريؼ )

 ( .  0111كونو اعتمد المقياس المعد مف قبمة والذي عربو)محمد,
التعريؼ اإلجرائي: الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المستجيب عمى مقياس العزلة 

 االجتماعية.
 ثالثا : المرحمة االعدادية : 

"ىي مرحمة دراسية تقع ضمف المرحمة الثانوية بعد المرحمة المتوسطة, 
سنوات(, تيدؼ إلى ترسيخ ماتـ اكتشافو مف قابميات الطالب وميوليـ, وتمكنيـ مف 3مدتيا)
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ية, بموغ مستوى اعمي مف المعرفة والميارات مع تنويع وتعميؽ بعض المياديف الفكرية والتطبيق
 (.4:0977تمييدًا لمواصمة الدراسة الحالية, واعدادًا لمحياة العممية االنتاجية")وزارة التربية,

 الفصل الثاني
 االطار النظري والدراسات السابقة
 اواًل: مفهوم االنغالق المعرفي:

من النظريات التي فسرت االنغالق المعرفي: نظرية اتساق المعتقدات لـ 
 (,Milton Rokeach)روكيش

تقوـ ىذه النظرية عمى اساس مفيوـ الجمود وعالقتو بمفيومي التفتح الذىني 
في اطار نظريتو نمطيف مف التفكير؛ نمط الذىف  (Rokeach)واالنغالؽ الذىني, وتناوؿ 

 المتفتح ونمط الذىف المنغمؽ, ىذاف النمطاف مف وجية نظره يمثالف البناء المعرفي لمفرد.
النغالؽ المعرفي ىو تكويف معرفي لإلفكار والمعتقدات الى اف ا( (Rokeachويشير

المنظمة في نسؽ مغمؽ نسبيا يتمثؿ في طريقة التفكير والسموؾ بحيث تظير مع ايديولوجية 
معينة بغض النظر عف مضمونيا. اي اف االنغالؽ يتمثؿ في نظرة متسمطة لمحياة وفي 

 التسامح ازاء المعتقدات المعارضة. 
في وصؼ الفرد المنغمؽ معرفيا بانو تعرض الى عمميات  ( Rokeachونطمؽ )

نفسية مف مصادر المعرفة والثقافة التي تعرض ليا, بحيث اصبح يحمؿ افكارا وتصورات 
دوجماتية وعدوانية  نمائية,  واستقرت  في  بنائو  النفسي والمعرفي  واصبحت تشكؿ دافعية 

يؤكد نوع المعارؼ التي يكتسبيا الفرد  تممى عمى سموكو وتميزه عف الشخصية السوية, وىذا
في صورتو لذاتو وادراكو لذوات االخريف, وعمى دوره االجتماعي ونظرتو الشاممة لممعرفة 
وتفكيره العقالني, وغيرىا مف السمات والوظائؼ التي تنمو مع الفرد. ويرى اف االشخاص 

بأفكار جديدة او تحسينات او  المتطرفيف في التفكير ىـ مف ذوي العقوؿ المغمقة التي ال تقبؿ
( الى اف االفراد المنفتحيف Rokeachتطويرات فكرية, فأفكارىـ ثابتة وجازمة. كما بيف ) 

العقوؿ غير المنغمقيف معرفيًا ىـ الذيف يقبموف التخمي عف بعض معتقداتيـ اذا ما اقتنعوا 
ىا بخطئيا ويقبموف االفكار الجديدة ميما كانت قوة االدلة التي تساند

(Rokeach,1960:137.) 
 ( التنظيـ المعرفي لمشخصية مف خالؿ ثالثة ابعاد رئيسية ىي:Rokeachتناوؿ) 
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بعد المعتقدات والالمعتقدات: يعتبر ىو الوحدة االساسية لتحميؿ ىذه النظرية, الف  -
المعتقد مف اكثر االمور التي يقبميا الفرد, كونو يمثؿ االتجاىات والتوقعات الشعورية 
والالشعورية التي يقبميا الفرد في وقت معيف لحقيقة العالـ الذي يعيش فيو. اما الالمعتقد فيو 
يمثؿ كؿ االتجاىات والتوقعات الشعورية والالشعورية التي يرفضيا الفرد في زمف معيف 

 بوصفيا زائفة.
البعد المركزي المحيطي: يعني المعتقدات االكثر اىمية ىي التي تتصؿ ببعضيا  -

تكوف اقرب الى المركز, وتتميز)بانيا تعتني بوجودية الفرد, ويشترؾ فييا الفرد مع االخريف, و 
 وانيا تعتمد عمى الخبرة المباشرة(

بعد منظور الزمف: يشير الى معتقد الفرد عف الماضي والحاضر والمستقبؿ, واذا  -
, وادراؾ الفرد االتصاؿ الالمعتقد -تمثؿ الماضي والحاضر والمستقبؿ لمفرد داخؿ نسؽ المعتقد

او االستمرار بينيـ نقوؿ اف البعد الزمني لمفرد متسع اما اذا كاف الفرد بفرط في التأكيد عمى 
 (.47: 0114احد األزمنة فيمكف القوؿ اف ىذا المنظور ضيؽ او مغمؽ)الدردير,

( اف االنغالؽ المعرفي ييتـ بأسموب تناوؿ المعمومات اكثر مف Rokeachواوضح)
مامو بمحتوى ونوع ىذه المعتقدات, وىذه الخاصية تتطابؽ مع االساليب المعرفية, الف اىت

: 0980االساليب المعرفية تتعمؽ بشكؿ النشاط المعرفي وليس بمحتوى النشاط)شريؼ, 
301.) 

( اف االساليب المعرفية قد تحد مف اداء الدماغ, وتجعمو اسيرًا  (Rokeachكما بيف 
, ومقيدًا, مما يحد مف  : 0114االبداع ويصعب عمى الدماغ الخروج مف دائرة النمط)العتـو

097.) 
(ألنه اعتمد عميها في بناء المقياس وذلك Rokeachوقـد تبنى الباحث نظرية)

 لعدة أسباب :
الالمعتقد, وكيؼ يكوف الفرد منفتحًا او منغمقًا  -تناولت ىذه النظريػة نسؽ المعتقد -0

 مف خالؿ الربط بيف الماضي والحاضر والمستقبؿ لمفرد. 
 أف ىذه النظريػة تناولت التنظيـ المعرفي لمشخصية بشكؿ مفصؿ. -0
ومات اكثر مف ترى ىذه النظرية اف االنغالؽ المعرفي ييتـ بأسموب تناوؿ المعم -3

 اىتمامو بمحتوى ونوع ىذه المعتقدات. 
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ترى ىذه النظرية أفَّ االنغالؽ المعرفي يعني الجمود والركود والعيش في اطار  -4
 معرفي خاص.

 ثانيًا: مفهوم العزلة االجتماعية
العزلة االجتماعية ليا تأثيرات خطيرة عمى شخصية الفرد وعالقتو باآلخريف, نتيجة 

فرد في عالقاتو سواء في محيط  االسرة او خارجيا, اذ يفقد الفرد الشعور عدـ توافؽ ال
باالنتماء لجماعتو ومحيطو مما يؤدي ذلؾ الى انسحابو مف الفعاليات التي تعود لمتفاعؿ 

 (. 080: 0978االجتماعي")الجمبي ,
 من النظريات التي فسرت العزلة االجتماعية:

 (:K. Horney)هورني النظرية النفسية االجتماعية لكارين 
افكار ىذه النظرية تندرج ضمف اطار عمـ النفس الفرويدي ألنيا تركز عمى العوامؿ 
االجتماعية والحضارية والعالقات الشخصية التي تنشأ في ظؿ ىذه العوامؿ وماليا مف تأثير 
في تكويف خصائص الشخصية والسمات غير المتوقعة في السموؾ 

((Keneth.etal,1999:95. 
( اف ىناؾ ثالث عناصر اساسية تسبب العزلة االجتماعية K. Horneyاشارت)

 واالضطرابات السموكية ىي:
 الشعور بالعجز. -
 الشعور بالعداوة. -
 الشعور بالعزلة. -

تتكوف ىذه العناصر بسبب الحرماف مف الحب والعطؼ, والمعاممة الوالدية التي 
عاماًل ميمًا وما تشممو مف انواع الحرماف واالحباط,  يتمقاىا الفرد, فضاًل عف البيئة والتي تعد

كما اف مظاىر التوتر وميما تكف فانيا تنبع مف مصدر واحد ىو شعور الفرد بانو عاجز 
 (.64: 0978وضعيؼ واليفيـ نفسو واالخريف)كالفيف واليندزي,

 ( اف خبرات الحياة االجتماعية المختفة تؤدي بالفرد الى تبنيK. Horneyوبينت)
خطط محددة إلشباع حاجات معينة في أطار نمو العالقات االنسانية وتطويرىا, وسموؾ 
العزلة االجتماعية يتبمور مف خالؿ خطة)االتجاه بعيدًا عف الناس( والتي يكوف فييا الفرد ميااًل 



 االنسانيةجملة جامعة االنبار للعلوم 

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2222 آذار

 

)697 ) 
 

الى سموؾ المحافظة والتكتـ, واالرتباؾ او الخوؼ مف الخوض في تفاصيؿ االتصاالت 
 (.  Keneth.etal,1999:97مختمفة) االجتماعية ال

( اف العزلة االجتماعية تنشأ منذ مرحمة الطفولة عندما يحدث K. Horneyواكدت)
اضطراب في عالقة الفرد مع االخريف والتي قد ترجع الى اساءة الوالديف لو في طفولتو او 

امؿ الشعور حرمانو مف الحب والتشجيع مما يؤدي الى شعوره بالنقص نظرًا الفتقاره الى ع
االجتماعي السميـ, كما انو يعود الى زيادة حرماف الفرد في طفولتو مف اشباع حاجاتو لمحب 
واالمف والرعاية مف الكبار, مما يؤدي الى اضطراب عالقاتو الشخصية المتبادلة مع مف 

 (.55: 0113يحيط بيـ)فائؽ,
لمؤشرات في تشكيؿ ( اف العوامؿ البيئية واالجتماعية ىي اكثر اK. Horneyوتقدـ)

سموؾ العزلة واكثر ىذه العوامؿ تأثيرا ىي العالقات االنسانية, التي يعيشيا الفرد في طفولتو, 
وبخاصة اذ شعر اف حاجتو الى استمرار االمف والحماية مف والديو غير مضمونو تمامًا, مما 

 (.584: 0998يجعمو يشعر بالقمؽ والذي لو اثر كبير في تقرير سموؾ الفرد)الوقفي,
( بالفروؽ الفطرية بيف الناس لكنيا أولت ذلؾ اىتمامًا قمياًل (K. Horney واعترفت

واعترفت أف السموؾ اإلنساني سموؾ متعمـ, وأف اإلنساف في اتخاذه العزلة يحاوؿ أف يحقؽ 
لنفسو األمف والرضا كما أولت اىتمامًا ألثر البيئة في السموؾ, وأف السموؾ غير السوي ىو 

متعمـ, وترى أف ذلؾ السموؾ بأشكالو كمو لو النمط نفسو لكف االختالؼ يكوف في سموؾ 
أعراض االضطراب, وفسرت العزلة عمى أنيا دفاعات الشعورية يتـ تطويرىا مف أجؿ التعامؿ 

 (.39: 0999مع الحياة)عبد اليادي,
عف  ( اف العزلة واالنسحاب, تتمثؿ فيما يعانيو الفرد مف انفصاؿK. Horneyوترى)

ذاتو, اذ ينفصؿ عف مشاعره الخاصة ورغباتو ومعتقداتو وطاقاتو, االمر الذي يفقده االحساس 
بذاتو, ويصاحب ىذا الشعور مجموعة مف االعراض النفسية التي تتمثؿ في االحساس 
باختالؿ الشخصية والوحدة وكراىية الذات واحتقارىا, فتصبح عالقة الفرد بنفسو عالقة غير 

 ث عف نفسو كما لو كاف شخص اخر منفصاًل عنو.شخصية, فيتحد
كما اف العزلة االجتماعية تحدث بسبب سمسمة مف العوامؿ المتضاربة مثؿ التسمط 
المباشر وغير المباشر وعدـ المباالة وعدـ احتراـ الحاجات الفردية وغياب الثناء وعدـ توفير 
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: 0111لوحدة واالىماؿ)محمد,مصدر الحناف, فضاًل عف الظمـ والجور العائمي واالحساس با
011.) 

(: K. Horneyوقد اعتمد الباحث النظرية النفسية االجتماعية لكارين هورني )
 لألسباب األتية:

(: بالعوامؿ االجتماعية والعالقات الشخصية وماليا K. Horneyتيتـ نظرية ) -*
 مف تأثير في تكويف خصائص الشخصية وسماتيا. 

اكدت ىذه النظرية اف العزلة االجتماعية تنشأ منذ مرحمة الطفولة عندما يحدث  -*
 اضطراب في عالقة الفرد مع االخريف. 

( اف العزلة واالنسحاب, تتمثؿ فيما يعانيو K. Horneyالمفيـو الذي قدمتو ) -*
 الفرد مف انفصاؿ عف ذاتو. 

ىي اكثر المؤشرات في تشكيؿ اكدت النظرية اف العوامؿ البيئية واالجتماعية  -*
 سموؾ العزلة لدى الفرد.

 الدراسات السابقة
 الدراسات الي تناولت االنغالق المعرفي- أ
  (2009دراسة )الموسوي, -1

الحاجة الى االنغالق المعرفي والتنظيم الذاتي وعالقتهما بالتفكير االحاطي لدى 
 طمبة الجامعة

ىػدفػت الدراسػة إلى تقصي العالقة بيف المتغيرات الثالثة )الحاجة الى االنغالؽ  
المعرفي والتنظيـ الذاتي والتفكير االحاطي( لدى طمبة الجامعة. ولتحقيؽ ىذه االىداؼ قامت 
الباحثة بترجمة مقياس الحاجة الى االنغالؽ المعرفي والمعد مف قبؿ ) كروكالنسكي (, اما 

مقياس التنقؿ( -اتي فقد قامت الباحثة بترجمة مقياس التنظيـ الذاتي )مقياس التقييـالتنظيـ الذ
والختبار التفكير االحاطي فقد قامت الباحثة ببناء اختبار التفكير االحاطي. طبقت االدوات 

( طالبا وطالبة, ولمتحقؽ مف 400الثالثة عمى عينة مف طمبة الجامعة المستنصرية قواميا )
 ث عالجت الباحثة البيانات إحصائيًا وقد اظيرت نتائج البحث الحالي: أىػداؼ البح
 اف مستوى الحاجة الى االنغالؽ المعرفي مرتفع لدى الطمبة الجامعة. -
 ارتفاع مستوى التنظيـ الذاتي لدى طمبة الجامعة. -
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 انخفاض مستوى التفكير االحاطي. -
 (.0119اطي)الموسوي,وجود تأثير لالنغالؽ المعرفي عمى التفكير االح -
 (2012دراسة )جابر واحميد, -2

 االنغالق المعرفي لدى معممي المرحمة االبتدائية.
ىدفت الدراسة الى معرفة درجة االنغالؽ المعرفي لدى معممي المرحمة االبتدائية, 
وىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية في االنغالؽ المعرفي لدى معممي المرحمة االبتدائية 

 اناث(. -لمتغير النوع)ذكوروفقًا 
وباستخداـ مقياس لالنغالؽ المعرفي تـ اعداده مف قبؿ الباحثاف عمى عينة الدراسة  
( مف معممي المرحمة االبتدائية في محافظة القادسية اختيػروا بالطريقػة الطبقيػة 411البالغة )

 العشوائية. 
 التي:وباستخداـ الوسائؿ االحصائية المناسبة اظيرت النتائج ا

 اف معممي المرحمة االبتدائية ليس لدييـ انغالؽ معرفي. -
-وجود فروؽ دالة إحصائيا في مستوى االنغالؽ المعرفي وفؽ متغير النوع)ذكور -

 اناث( تعود لصالح االناث. 
 (.061: 0100)جابر واحميد, 
 -الدراسات السابقة التي تناولت العزلة االجتماعية: -ب 
 (2009دراسة )الخفاجي, -1

 العزلة االجتماعية لدى المكفوفين وعالقتها بأساليب المعاممة الوالدية
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العالقة بيف العزلة االجتماعية لدى المكفوفيف 
وعالقتيا بأساليب المعاممة الوالدية. لتحقيؽ أىداؼ الدراسة, تـ تبني أداتيف ىما 

( لقياس اساليب 0116تماعية, ومقياس)البياتي, ( لقياس العزلة االج0114مقياس)عبداهلل,
( تمميذا وتمميذة مف تالميذ المرحمة االبتدائية. 39المعاممة الوالدية. تكونت عينة الدراسة مف )

 وباستخداـ الوسائؿ اإلحصائية المناسبة . وقد أظيرت نتائج البحث: 
 اف افراد عينة البحث لدييـ مستوى عاؿ مف العزلة االجتماعية.  -
 ال توجد فروؽ دالة احصائيًا في متغير العزلة االجتماعية بيف الذكور واالناث. -
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وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيًا بيف العزلة االجتماعية واساليب المعاممة  -
 (.0119الوالدية)الخفاجي,

 (2013دراسة)كاظم, -2
االشباعات المتحققة عبر مواقع االنترنت وعالقتها بالعزلة االجتماعية لدى طمبة 

 الجامعة
ىدفت الدراسة الى معرفة العالقة بيف اإلشباعات المتحققة عبر مواقع االنترنت  

والعزلة االجتماعية لدى طمبة الجامعة. وباستخداـ مقياس اإلشباعات المتحققة عبر مواقع 
( لقياس العزلة 0118اعداده مف قبؿ الباحثة , واعتماد مقياس)مبارؾ,االنترنت الذي تـ 

 ( طالبًا وطالبة, 411االجتماعية, عمى عينة الدراسة البالغة )
 -وباستعماؿ الوسائؿ االحصائية المناسبة أظيرت النتائج ما يأتي:

أف أفراد عينة البحث يتمتعوف بمستوى عاؿ مف اإلشباعاف المتحققة عبر مواقع  -
 االنترنت.
توجد فروؽ ذات داللة احصائية اإلشباعاف المتحققة بيف الذكور واالناث تعود  -

 لصالح االناث.
 اف افراد عينة البحث يتصفوف بالعزلة االجتماعية. -
توجد فروؽ ذات داللة احصائية في العزلة االجتماعية بيف الذكور واالناث تعود  -

 لصالح االناث. 
ارتباطية طردية موجبة بيف اإلشباعاف المتحققة عبر مواقع االنترنت وجود عالقة  -

 (.0103والعزلة االجتماعية )كاظـ,
 الفصل الثالث

جراءاته  منهجية البحث وا 
 منهجية البحث

اتبع الباحث المنيج الوصفي االرتباطي الذي ييدؼ إلى اكتشاؼ العالقة بيف متغيريف 
 قة.أو أكثر مف حيث نوع وقوة واتجاه العال

 اواًل: مجتمع البحث



 االنسانيةجملة جامعة االنبار للعلوم 

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2222 آذار

 

)710 ) 
 

يشمؿ مجتمع البحث الحالي طمبة المرحمة االعدادية ومف كال الجنسيف, في المدارس 
( طالبا 63615االعدادية لقضاء الرمادي والتابع لمديرية تربية االنبار, حيث بمغ عددىـ)  

 (.09541( وعدد الطالبات)34165وطالبة, عدد الطالب)
 ثانيًا: عينة البحث 

/اختيرت عينة التحميؿ االحصائي ليذا البحث بالطريقة نة التحميل االحصائيعي -أ
( طالبا 61( طالبًا وطالبة عمى وفؽ متغير النوع  بواقع)001العشوائية البسيطة وتألفت مف )

 ( طالبة . 61و)
/ مف اجؿ اف تكوف العينة ممثمة لمجمع البحث تـ اختيارىا بطريقة عينة البحث -ب

( طالبا 75( طالبا وطالبة, بواقع)051مدارس اذا بمغ حجـ العينة الكمية) (6عشوائية مف)
 ( طالبة والجدوؿ االتي يوضح ذلؾ.75و)

 اناث(.  -عينة البحث موزعين حسب المدارس ومتغير النوع)ذكور( 1جدول)

 المجموع إناث ذكور المدرسة ت
 25 0 25 لمبنين إعدادية اليسر 1
 25 25 0 اعدادية دجمة لمبنات 2
 25 0 25 اعدادية االحرار لمبنين 3
 25 25 0 اعدادية الشفق لمبنات 4
 25 0 25 اعدادية دار العمم لمبنين 5
ثانوية حسان بن ثابت  6

 لمبنات
0 25 25 

 150 75 75 المجموع

 ثالثًا: اداتا البحث 
مف اجؿ تحقيؽ أىداؼ البحث الحالي تطمب األمر توافر أداتيف األولى مقياس 
االنغالؽ المعرفي واألخرى مقياس العزلة االجتماعية, وقد اطمع الباحث عمى العديد مف 
الدراسات والبحوث ذات العالقة بالمفاىيـ في البحث الحالي وفي ضوء ذلؾ تـ بناء مقياس 
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 De-jung and vanلالنغالؽ المعرفي واعتمد مقياس العزلة االجتماعية الذي اعده )
Tilburg,1999 ( .  0111عربو)محمد,( والذي 

 مقياس االنغالق المعرفي. -1
ألجؿ اعداد مقياس االنغالؽ المعرفي لدى الطمبة تـ االطالع عمى االدبيات 
والدراسات السابقة التي تناولت االنغالؽ المعرفي, اذ تـ االطالع عمى مقياس ممتوف 

( 0978الذي عربتو عمى البيئة العربية)ابو ناىية, Rokeach.M)روكيش)
( ومقياس وبستر 0118( ومقياس)صكر,0117( ومقياس)القحطاني,0114ومقياس)محمد,
( الذي عربتو عمى البيئة العراقية )خديجة Webster&Kruglanskiوكروكالنسكي)

لػ  (, كما تـ تحميؿ التعريؼ المعتمد وفؽ نظرية اتساؽ المعتقدات0119الموسوي,
( فقرة  تتناسب مع طبيعة مجتمع 05( ووفقًا لذلؾ تـ اعداد )Milton Rokeach)روكيش,

 البحث وثقافتيـ ومرحمتيـ العمرية)طمبة االعدادية(. 
 وصف المقياس: -أ

اعتمػد البػاحث الػتػدرج الخماسػي لإلجػابػػة وىػػي ) أوافػؽ بشػدة, أوافػؽ كثيرًا, أوافػؽ 
قمياًل, ال أوافػؽ( ويحػدد البديػؿ مف لدف المستجيب الػذي ينطبػؽ عميو  بدرجػة متوسطة, أوافػؽ

( فقػرة بعػد أف أعطيت أوزانػُا 05دوف تدخػؿ مػف البػاحث, وتصحح الػدرجػات عمى أسػاس )
(, وبذلػؾ تػراوحت  5 -0( لمفقػرات اإليجػابيػػة, وبػالعكػس لمفقػرات السمبيػة )0 -5تراوحػت مػف )
( أعمى درجػة ويحصؿ عمييػا 005( درجػة, حيث تمثؿ )005-05قيػاس بيػف )درجػات الم

( تمثؿ أدنى درجة ويحصؿ عمييا الفرد الذي ليس لديو 05الفػرد الػذي لديػو انغالؽ معرفػي و)
 انغالؽ معرفي.

 التحميل المنطقي ) الصدق الظاهري( :  -ب
البدائؿ الموضوعة تـ لمتعرؼ عمى مدى صالحية فقرات المقياس واسموب القياس و 

( 01عرضو عمى مجموعػة مػف الخبػراء المختصيف في مجػاؿ التربيػة وعمـ النفػس بمغ عددىـ )
خبيرا, إلصدار الحكـ عمى مػدى صالحيػة كؿ فقػرة ػمف فقػرات المقيػاس, بعػد عرض التعريػؼ 

مة التعميمات, ومدى النظري الػذي اعتمده الباحث واألخذ بآرائيػـ ومالحظاتيػـ بما يخص)مالئ
صالحية الفقرات في قياس ما وضعت مف أجمو, وتعديؿ أو حذؼ أو إضافة ما يرونو 
مناسبًا(. وبعد احتساب النسبة المئوية التفاؽ الخبراء حصمت جميع الفقرات عمى نسبة اتفاؽ 
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اي عند %( فأكثػر مػف االتفػاؽ بيػف المحكميػف لإلبقػاء عمى الفقػرة, تـ استخداـ مربع ك85)
 ( لمعرفة اذا كانت الفقرات دالة اـ ال وتـ االبقاء عمى جميع الفقرات.1.15مستوى)

 إجراء تحميل الفقرات . -ج
تـ تحميؿ فقرات مقياس االنغالؽ المعرفي عمى عينة التحميؿ االحصائي المكونة 

 -( طالبًا وطالبة باستعماؿ اسموبيف ىما:001مف)
 اسموب المجموعتين المتطرفتين -*

لغرض حساب التمييز عمى وفؽ ىذا االسموب رتبت االستمارات تنازليًا وتـ تحديد ما 
%( مف االستمارات 07%( مف االستمارات الحاصمة عمى اعمى الدرجات و)07نسبتو )

الحاصمة عمى اقؿ الدرجات لتحديد مجموعتيف عميا ودنيا حيث اف ىذه النسبة تعطي 
تحديد (. حيث قاـ الباحث بKelly, 1973 :172مجموعتيف بأكبر حجـ واقصى تمايز)

بواقػع (استمارة 001الدرجة الكمية لكؿ استمارة مف استمارات عينة التحميؿ االحصائي والبالغة)
( مف اإلناث. وبعد أف تـ تطبيؽ المقيػاس وصححت استجابات 61( مف الذكػور و)61)

مى درجػة إلى أقػؿ درجػة, وتػـ اختيػار الطمبػة ورتبت الدرجػات الكميػة ترتيبػًا تنازليػًا مف أع
%( مػف االستمارات الحاصمة 07%( مػف االستمارات الحاصمػة عمى أعػمى الػدرجػات و)07)

( استمارة فإف 001عمى أدنى الدرجػات وبمػا أف االستمػارات الخاضعػة لمتحميؿ اإلحصائػي)
( استمارة, وتـ 64تساوي )( اسػتمارة فكانت استمارات المجموعتيف 30%( ىػي)07نسبػة )

استخراج المتوسط الحػسابي واالنحػراؼ المعيػاري لكػؿ فقػرة مػف المجمػوعتيػف العميػا والدنيػا, 
( SPSS-20بواسطة البرنامج االحصائي)وباستعمػاؿ االختبػار التائػي لعينتيػف مستقمتيف 

( 1015ه عند مستوى داللة)ولتحديد قوتيا التمييزية تبيف نتيجة ذلؾ اف جميع الفقرات مميز 
( وعند درجة 00994حيث القيمة التائية المحسوبة لكؿ فقرة اكبر مف القيمة الجدولية البالغة)

   والجدوؿ االتي يوضح ذلؾ.(. 60حرية)
 ( القوة التمييزية لفقرات مقياس االنغالق المعرفي2جدول)

القيمة التائية  المجموعة الدنيا          المجموعة العميا             ت
الوسط       المحسوبة

 الحسابي
االنحراف     

 المعياري
االنحراف  الوسط الحسابي

 المعياري
1 5774 07568 2775 07890 67351 
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القيمة التائية  المجموعة الدنيا          المجموعة العميا             ت
الوسط       المحسوبة

 الحسابي
االنحراف     

 المعياري
االنحراف  الوسط الحسابي

 المعياري
2 4793 17342 2783 17210 57698 
3 5733 07688 2706 17095 47584 
4 3786 17380 2726 07869 97650 
5 3745 17403 1782 0,986 6,989 
6 5701 17086 2709 17099 77227 
7 3775 07988 1,90 0,985 57570 
8 3762 17363 2704 0,838 10,712 
9 4719 17067 2,17 17089 6.949 

10 3,48 0,948 2700 07832 7,098 
11 3,75 1,145 1,98 0,933 5,360 
12 3733 07733 1,83 1,026 6,100 
13 3702 07851 2,06 07733 4,800 
14 3,90 07878 2701 1,304 8,010 
15 3,44 1,332 2,33 1,014 6,526 
16 47099 07797 2744 17445 57681 
17 57089 1,263 2,00 1,021 77709 
18 3,67 17099 2723 1,050 9,636 
19 4,23 07780 2744 1,197 8,611 
20 47900 07977 1794 0,905 87071 
21 5754 17008 27221 17045 5,738 
22 3725 07813 2,07 07733 97138 
23 47331 17093 2754 17003 67099 
24 3,087 07775 2711 07933 5,731 
25 47006 17098 27088 17007 97023 

 عالقة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس -*
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تـ استخراج تمييز الفقرات باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف لحساب العالقػػة  
االرتباطيػة وذلؾ بإيجاد العالقة االرتباطية بيف درجات افراد العينة عمى كؿ فقرة ودرجاتيـ 
الكمية عمى المقياس. ولغرض اجراء التحميؿ بيذا االسموب تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف 

عامؿ ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية كاف احتماؿ تضمينيا في المقياس حيث كمما زاد م
 (.Allen&Yen, 1979:125اكبر)

وعند استخداـ االختبار التائي الختبار الداللة المعنوية لمعامؿ ارتباط بيرسوف  
أظيػرت النتائج إف معامالت االرتباط لجميع الفقػرات دالػة إحصائيًا بعد مقارنة معامالت 

( عند 10038باط المحسوبة بالقيمة الحرجة لمعامؿ ارتباط بيرسوف البالغة)االرت
 ( والجدوؿ يوضح ذلؾ. 008( ودرجة حرية) 1015مستوى)
 ( يبين معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لمقياس االنغالق المعرفي 3جدول)

 معامل االرتباط  ت معامل االرتباط  ت معامل االرتباط  ت
1 07633   10  07541  19 07615 
2   07511   11  07647 20 07588 
3 07574   12  07455  21 07392 
4 07496  13  07539  22 07412 
5 07376  14  07475 23 07611 
6 07400  15 07577 24 07498 
7 07357 16  07619  25  07466  
8 07535   17  07429     

9 07398   18 07498  

 الخصائص السايكومترية لمقياس االنغالق المعرفي -د
اىـ الخصائص ىي الصدؽ والثبات وقد قاـ الباحث بحسابيا عمى وفؽ الخطوات 

 االتية:
 صدق المقياس: تم ايجاد الصدق بطريقتين هما 
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 الصدق الظاهري -*
يتحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ مف خالؿ عرض فقرات المقياس عمى مجموعة مف 

(. Eble, 1972:555الخبراء المختصيف لتقدير مدى تمثيؿ فقراتو لمظاىرة المراد قياسيا )
وقد تـ ذلؾ مف خالؿ عرض فقرات المقياس عمى مجموعة مف الخبراء والمحكميف 

( محكميف مف خالؿ عرض 01والمختصيف في مجاؿ التربية وعمـ النفس والبالغ عددىـ)
ب منيـ الحكـ عمى صالحية الفقرات مف حيث انتمائيا المقياس بصورتو االولية عمييـ وطم

لمقياس االنغالؽ المعرفي, وحدتيا في قياس الظاىرة المراد قياسيا, وابداء مالحظاتيـ مف 
تغيير وتعديؿ في الفقرات والبدائؿ. ومف خالؿ تحميؿ آراء المحكميف, تبيف اتفاقيـ جميعا عمى 

 (.  %85كانت نسبة الموافقة ) فقرة وكاف ( كافة ولـ تحذؼ أي05صالحية الفقرات اؿ)
 صدق البناء -*

تحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ عف طريؽ تحميؿ فقرات مقياس االنغالؽ المعرفي وايجاد 
القوة التمييزية ليا بطريقتيف: المجموعتيف المتطرفتيف, وعالقة الفقرة بالمجموع الكمي لممقياس, 

 ميعيا وكما مر ذكره في اجراءات اعتماد المقياس.اذ اظيرت النتائج االبقاء عمى الفقرات ج
 ثبات المقياس 

 وجػرى استخػراج الثبات فػي البحث الحالػي بطريقتيػف ىمػا : 
 طريقة إعادة األختبار    -*
والستخػراج الثبات بيػذه الطريقػة قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس عمى عينػة بمغ عػددىػػا   

د  مرور )أسبوعيف( مف التطبيؽ االوؿ تػـ إعػادة تطبيؽ المقيػاس ( طػالبػًا وطػالبػة وبعػ41)
عمى العينػة نفسيػا وجػرى حساب معامػؿ االرتباط بيرسوف بيف التطبيؽ األوؿ والثانػي إذ بمغ 

 %( وىػو ثبات جيػد جػدًا .80معامػؿ الثبات )
 طريقة الفاكرونباخ   -*

, معػامػؿ االتسػاؽ الداخمػي لممقيػاس, يسمى معامػؿ الثبات المحسوب بيػذه الطريقػػة
 (.73: 0986وىػػو الثبػات الػذي يبيػف قػوة االرتباط بيف فقػرات المقيػاس)ثورندايؾ وىيجف ,

( استمارة وطبقت معادلة ألفاكرونباخ إذ بمغ  51ولتحقيؽ ذلؾ جرى اعتماد )    
 وىو معامؿ ثبػات جيػد .  ) %86معامؿ ثبات المقيػاس )

 س العزلة االجتماعية :مقيا -2
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 , De-Jung , Van Tilburgيونج وفاف تيمبورج-اعد ىذا المقياس كؿ مف دي
(, وذلؾ لقياس العزلة 0111)(, وقاـ بترجمتو واعداد صورتو الحالية محمد (1999

االجتماعية وفقًا لما يدركو االفراد وما يشعروف بو مف الحرماف الشديد, مشاعر الحرماف 
 , ومدى تقييميـ لعزلتيـ عف االخريف, وفقداف الصحبة واالختالط باألخريف.المرتبطة ببعض

 وصف المقياس: -أ
 -( فقرة يوجد اماـ كؿ فقرة خمسة بدائؿ ىي)موافؽ بشدة31يتكوف المقياس مف)

ارفض تمامًا(, ووضع الدرجة المناسبة لكؿ  -ارفض الى حد ما -متردد -موافؽ بدرجة مقبولة
صفر(, والفقرات -0-0-3-4المستجيب, فالفقرات الموجبة تأخذ الدرجات)فقرة بموجب اجابة 

( تجمع الدرجات إليجاد الدرجة الكمية لممقياس مف 4-3-0-0-السالبة تأخذ الدرجات)صفر
( الى انخفاض في مستوى العزلة 61-( حيث تشير الدرجة)صفر001)صفر( الى)

توى لمعزلة االجتماعية. تأخذ الفقرات ( الى وجود مس001-60االجتماعية, فيما تشير الدرجة)
-01-08-07-05-04-03-00-00-01-9-8-6-4-3-0الموجبة االرقاـ التالية)

-06-7-5-0(, اما الفقرات السالبة تأخذ االرقاـ التالية)00-00-03-04-07-08-09
 (.والجدوؿ االتي يوضح ذلؾ.09-05-06-31

 االجتماعية وارقامها.( الفقرات الموجبة والسالبة لمقياس العزلة 4جدول)
 عددها ارقام الفقرات         نوع الفقرات ت
-14-13-12-11-10-9-8-6-4-3-2 الفقرات الموجبة 1

15-17-18-20-21-22-23-24-27-
28-29 

22 

 8 30-26-25-19-16-7-5-1 الفقرات السالبة 2
 30 المجموع                            

 التحميل المنطقي ) الصدق الظاهري(:  -ب
مف أجؿ معرفة مدى صالحية الفقرات وبدائؿ االجابة تـ عرض المقياس عمى 

( خبيرا, لغرض بياف 01مجموعة مف الخبراء المختصيف في التربية وعمـ النفس بمغ عددىـ)
%( عمى 85مدى مالئمة الفقرات وصالحيتيا لممفيوـ المراد قياسو وتـ اعتماد نسبة اتفاؽ)

( لمعرفة اذا كانت الفقرات دالة اـ 1.15الفقرة في المقياس تـ استخداـ مربع كاي عند مستوى)
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( 31ال وتـ االبقاء عمى جميع الفقرات. وبذلؾ أصبح المقياس بصورتو االولية يتألؼ مف )
 فقرة .

 -صالحية فقرات مقياس العزلة االجتماعية: -ج
ماعية عمى عينة التحميؿ االحصائي المكونة تـ تحميؿ فقرات مقياس العزلة االجت

 -( طالبًا وطالبة باستعماؿ اسموبيف ىما:001مف)
 اسموب المجموعتين المتطرفتين -* 

( طالبا وطالبة الستخراج القوة 001لتحقيؽ ذلؾ طبؽ المقياس عمى عينة مكونة مف)
وباستعماؿ أسموب  التمييزية لمفقرات رتبت االستجابات تنازليا مف أعمى درجة الى أدناىا

%( مف المجموعة العميا ومثميا مف المجموعة الدنيا 07المجموعتيف المتطرفتيف فقد اخذت )
%( 07( استمارة فإف نسبػة )001وبمػا أف االستمػارات الخاضعػة لمتحميؿ اإلحصائػي)

( استمارة, استعمؿ االختبار 64( اسػتمارة فكانت استمارات المجموعتيف تساوي )30ىػي)
( لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفروؽ بيف المجموعتيف العميا والدنيا لدرجات t-testلتائي)ا

( ولتحديد قوتيا التمييزية SPSS-20بواسطة البرنامج االحصائي)كؿ فقرة مف فقرات المقياس 
 (حيث القيمة التائية المحسوبة1015تبيف نتيجة ذلؾ اف جميع الفقرات مميزه عند مستوى داللة)

والجدوؿ يوضح  (60( وعند درجة حرية)00994لكؿ فقرة اكبر مف القيمة الجدولية البالغة)
 ذلؾ . 
( القوة التمييزية لفقرات مقياس العزلة االجتماعية باستخدام أسموب المجموعتين 5جدول)

 المتطرفتين
القيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العميا ت

التائية 
 المحسوبة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

1 27649 07662 17670 07862 8.870 
2 27371 07950 17556 07828 67363 
3 27577 07626 17237 07813 37263 
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القيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العميا ت
التائية 

 المحسوبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

4 27144 17353 17144 07499 67824 
5 27329 07759 17340 07690 97493 
6 27577 07689 17216 07937 37052 
7 27639 07709 17113 07318 67655 
8 27360 07580 17072 07330 47255 
9 27092 07830 17732 07835 67378 

10 27536 07708 17453 07721 107543 
11 27494 17200 17226 07586 870676 
12 27783 07581 27000 07901 77194 
13 27907 07955 17927 07949 97515 
14 27866 07470 17989 07929 87282 
15 27195 07716 17525 07693 67618 
16 27783 07549 17164 07400 77990 
17 27412 07657 17494 07737 97144 
18 27319 07729 17226 07568 117638 
19 27546 07661 17061 07516 67505 
20 27319 07869 17783 07856 47855 
21 27216 07793 17309 07618 87881 
22 27577 07719 17103 07667 57782 
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القيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العميا ت
التائية 

 المحسوبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

23 27175 07878 17791 07793 37183 
24 27670 17264 17958 07888 47533 
25 27391 07938 17930 07926 57248 
26 27226 07756 17402 07606 87374 
27 27900 07934 27200 17099 47912 
28 27946 07725 27411 07872 77168 
29 37001 17209 27677 17122 97899 
30 37200 17088 27440 07997 107565 

 عالقة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس -*
عالقة الفقرة بالمجموع الكمي)االتساؽ الداخمي( يعد مف اكثر االساليب استعمااًل في 
تحميؿ فقرات المقاييس النفسية وذلؾ لما تتصؼ بو مف تحديد مدى تجانس فقرات المقياس في 

ولغرض التحقؽ مف صدؽ فقرات مقياس (, Lindguist, 1988:286الظاىرة السموكية)قياس 
العزلة االجتماعية اعتمد الباحث عمى الدرجة الكمية لممقياس بعدِِّه محكا داخميا يمكف مف 
خالليا استخراج معامالت صدؽ فقرات المقياس, وذلؾ في حالة عدـ توافر محؾ 

واستعمؿ لذلؾ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجة كؿ  (,  Anastasi , 1988 : 211خارجي)
فقرة والدرجة الكمية لممجيب, وبعد استحصاؿ النتائج ومقارنة معامالت االرتباط المحسوبة 

( تبيف أف جميع الفقرات دالة إحصائيًا 10038بالقيمة الحرجة لمعامؿ ارتباط بيرسوف البالغة )
 (.  008( ودرجة حرية )  1.15عند مستوى) 

( معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لمقياس العزلة 6جدول)
 االجتماعية.
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 الفقرة
معامل االرتباط الفقرة 

 بالدرجة الكمية
 الفقرة

معامل االرتباط 
الفقرة بالدرجة 

 الكمية
 الفقرة

معامل االرتباط الفقرة 
 بالدرجة الكمية

1 07431 11 07391 21 07566 

2 07347 12 07560 22 07680 

3 07390 13 07595 23 07576 

4 07408 14 07464 24 07488 

5 07451 15 07355 25 07335 

6 07568 16 07430 26 07605 

7 07470 17 07504 27 07499 

8 07493 18 07403 28 07588 

9 07326 19 07343 29 07623 

10 07447 20 07521 30 07511 

 السايكومترية لمقياس العزلة االجتماعيةالخصائص  -د
 تـ التحقؽ مف ىاتيف الخاصيتيف لمقياس العزلة االجتماعية وكما يأتي : 

 تـ التحقؽ مف الصدؽ مف خالؿ المؤشرات االتية : الصدق:  -0
 الصدق الظاهري:  -*

استخرج الصدؽ الظاىري لممقياس مف خالؿ عرض فقرات وبدائؿ االجابة وتعميماتو 
( خبيرا, وقد قاموا 01مجموعة مف الخبراء المختصيف في التربية وعمـ النفس عددىـ)عمى 

بفحصيا منطقيا وتقدير صالحيتيا في قياس ما أعدت لقياسو كما تبدو ظاىريا لمخبير, وقد 
 %( مف الخبراء.85حصمت فقرات المقياس جمعييا عمى نسبة اتفاؽ )

 صدق البناء:  -*
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عف طريؽ تحميؿ فقرات مقياس العزلة االجتماعية وايجاد تحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ 
القوة التمييزية ليا بطريقتيف: المجموعتيف المتطرفتيف, وعالقة الفقرة بالمجموع الكمي لممقياس, 

 اذ اظيرت النتائج االبقاء عمى الفقرات جميعيا وكما مر ذكره في اجراءات اعتماد المقياس. 
المقياس بطريقة إعادة االختبار وباستخداـ معادلة  تـ التحقؽ مف ثباتالثبات :  -2

 ألفا كرونباخ كاالتي : 
 إعادة االختبار   –االختبار  -*

ولحساب معامؿ الثبات بطريقة إعادة االختبار لممقياس تـ تطبيقو عمى عينة بمغت 
عد ( طالب وطالبة اختيروا بطريقة عشوائية , وأعيد تطبيؽ المقياس عمى العينة نفسيا ب51)

مرور )أسبوعيف( مف التطبيؽ االوؿ ثـ حسبت العالقة بيف التطبيقيف باستعماؿ معامؿ ارتباط 
 %(.  83بيرسوف, وقد بمغ معامؿ الثبات بيذه الطريقة لمقياس العزلة االجتماعية )

 معادلة ألفا كرونباخ  -*
ينة ولمتحقؽ مف الثبات استخدـ الباحث معادلة ألفا كرونباخ عمى درجات افراد ع

 %(.  86الثبات وقد بمغ معامؿ الثبات لمقياس العزلة االجتماعية )
 رابعًا: التطبيق النهائي لكال المقياسين

بعد التأكد مف الصدؽ والثبات لكال المقياسيف تـ التطبيؽ عمى عينة البحث في قضاء 
د عينة , بعد أف قاـ الباحث باستبعاد افراطالبا وطالبة (051الرمادي,  حيث بمغ عددىا)

التحميؿ االحصائي وتوضيح كيفية اإلجابة عمى كال المقياسيف,  وبعدىا جمعت االستمارات 
اناث( ليتسنى لمباحث سيولة تصحيح المقياسيف, وتحويؿ اإلجابات الى  -حسب النوع)ذكور

 درجات خاـ, ومعالجتيا إحصائيا عمى وفؽ أىداؼ البحث .
  سادسًا: الوسائل اإلحصائية

االختبار التائي لعينة -معامؿ ارتباط بيرسوف  *-النسبة المئوية *  مربع كاي -*
 اعادة االختبار. -االختبار التائي لمجموعتيف مستقمتيف *-واحدة *

 الفصل الرابع
 أوال : عرض النتائج وتفسيرها

يتضمف ىذا الفصؿ النتائج التي توصؿ إلييا الباحث ومحاولة عرضيا ومناقشتيا وفقًا 
 :ألىداؼ البحث
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الهدف االول: الذي ينص عمى معرفة مستوى االنغالق المعرفي لدى طمبة  -*
 المرحمة االعدادية.

لتحقيػؽ اليػدؼ قاـ الباحث بتطبيؽ مقياس االنغالؽ المعػرفػي عمى عينػة البحػث  
( طالبػًا وطالبػة وبعػد تصحيػح إجػابػاتيػـ حصمت عينػة البحػث عمى متػوسط 051البالغػة)
(, ولمعػرفػة داللة الفػروؽ وعند مقارنة المتوسط 04 ,64( وانحػراؼ معياري)78 ,13حسػابي)

( أستعمػػؿ االختبػار التائػي لعينػة واحػدة إذ 75الحسابػي مع المتوسط الفرضػي لممقياس والبالغ )
( عنػد 961,0( وىػي أكبر مف القيمة الجػدوليػػة البالغػػة )0054بمغت القيمػة التائيػة المحسوبػة )

( وىػذا يػدؿ أف عينػة البحث لدييػـ مستوى اعمى 049( ودرجة حرية )15,1مستوى داللػة )
 مف المتوسط لالنغالؽ المعرفػي.  

( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسط الفرضي والقيمة التائية لمقياس 7جدول)
 االنغالق المعرفي 

الوسط  العدد المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

القيمة          
الداللة  التائية

0.05 
 الجدولية المحسوبة

االنغالق 
 دالة 17960 2754 75 14764 78703 150 المعرفي

تشير النتيجة إلػى أفَّ طمبػة االعدادية لدييػـ انغالؽ معرفػي, وىذا يعني حسب نظرية 
( اف االنغالؽ يتمثؿ في نظرة (Rokeachاتساؽ المعتقدات المطروحة والتي يشير فييا 

متسمطة لمحياة وفي التسامح ازاء المعتقدات المعارضة, كما وصؼ الفرد المنغمؽ معرفيا بانو 
ات نفسية مف مصادر المعرفة والثقافة التي تعرض ليا, بحيث اصبح يحمؿ تعرض الى عممي

افكارا وتصورات دوجماتية وعدوانية نمائية, واستقرت في بنائو النفسي والمعرفي  واصبحت 
تشكؿ دافعية تممى عمى سموكو وتميزه عف الشخصية السوية. ويعػزوه الباحث ارتفاع مستوى 

ينة البحث إلى عػدة أسباب منيا انتشار جائحة كورونا وعدـ االنغالؽ المعرفي لدى افراد ع
انتظاـ الدواـ الرسمي في المدارس, فضاًل عف انغالؽ الفرد عمى نفسو لضعؼ التواصؿ مع 
االخريف ممػا دفػع طمبػة المرحمة االعدادية الػى تكويػف تصورات خاطئػة تنعكس سمبػًا عمى ذات 

شعػورىػـ عالي مف االنغالؽ المعرفػي, وعنػدمػا نػريػد أف  الطالب واآلخػريػف مما يػؤدي إلػى
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نقػارف نتائػج ىػػذا البحػث مػع نتائػج الػدراسػات األخػػرى التػي عرضػت مفيػوـ االنغالؽ المعػرفػػي 
( 0100( واختمفػت مػع دراسػة )جابر واحميد,0119نجػدىػػا قػد اتفقػت مػع دراسػة)الموسوي,

 أف عينػة البحػث ليػس لدييػـ انغالؽ المعرفػي. والتي اكدت نتائجيا 
الهدف الثاني: التعـرف عمى داللة الفروق االحصائية في مستوى االنغالق المعرفي 

 إناث(. -لدى طمبة المرحمة االعدادية عمى وًفق متغير النوع ) ذكور
البالغ لتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ استخراج المتوسط الحسابي لدرجات أفراد عينة الذكور 

( طالبة, وقد بمغ متوسط عينة 75( طالبًا, وأفراد عينة اإلناث البالغ عددىا)75عددىا )
( 78053( وبمغ متوسط عينة اإلناث )7090( وبانحراؼ معياري مقداره )75001الذكور )

(. والختبار الداللة اإلحصائية تـ استخداـ االختبار التائي 7009وبانحراؼ معياري مقداره )
( 1.15( عند مستوى داللة )40060مستقمتيف, وبمغت القيمة التائية المحسوبة ) لعينتيف

 (. وقد تبيف أنيا دالة إحصائيا كما مبيف في الجدوؿ االتي.048ودرجة حرية )
إناث( عمى مقياس  -( االختبار التائي لعينتين مستقمتين تبعًا لمتغير النوع )ذكور8جدول )

 االنغالق المعرفي

الوسط  العدد النوع المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة         
الداللة  التائية

0.05 
 الجدولية المحسوبة

االنغالق 
 المعرفي

 7791 75720 75 الذكور
 دالة 17960 47261

 7719 78753 75 اإلناث
وتفسػر النتائػج أعػػاله بػأف االنغالؽ المعرفػػي يتأثػر بالنوع, إذ أظيػرت النتائػج بأنػو 
تػوجػػد فػروؽ ذات داللػػة إحصائيػػة بيػف) الذكػػور واإلنػاث( تعود لصالح االناث, ويفسػر الباحث 

ر مف االناث. فضػاًل ىػػذه النتيجػة إلػى اف البيئػة الثقافيػة واالجتماعيػة تعطي حرية لمذكور اكث
عػف حرية االختالط لمذكور. وعندمػا نػريػد أف نقػارف نتائػج ىػذا البحػث مػع الدراسػات األخػػرى 

( والتي اكدت نتائجيا وجػػود فػروؽ فػي االنغالؽ 0100نجػدىػا اتفقػت مع دراسة )جابر واحميد,
 ناث. المعرفػػي بحسب متغػير النوع ) ذكػور , إنػاث( ولصالح اإل
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الهدف الثالث: التعرف عمى مستوى العزلة االجتماعية لدى طمبة المرحمة 
 . االعدادية

تحقيقًا ليذا اليدؼ قاـ الباحث بتطبيؽ مقياس العزلة االجتماعية عمى عينة مكونة مف 
وقد أظيرت نتائج التحميؿ االحصائي لمبيانات, ( طالبا وطالبة مف المرحمة االعدادية 051)

( أما 8063( بانحراؼ معياري بمغ )71040إف المتوسط الحسابي لعينة البحث قد بمغ )
( ومف أجؿ معرفة داللة الفرؽ بينيما فقد استعمؿ االختبار التائي 61المتوسط الفرضي فبمغ )

وعند مقارنتيا مع القيمة الجدولية ( 04087لعينة واحدة حيث بمغت القيمة التائية المحسوبة)
(, ظير أف متوسط درجات 049( ودرجة حرية )1.15(عند مستوى داللة )00961البالغة)

العزلة االجتماعية لدى طمبة المرحمة االعدادية أعمى مف المتوسط الفرضي لممقياس المعد في 
 . الجدوؿ االتي يوضح ذلؾو البحث الحالي 

واالنحراف المعياري والمتوسط الفرضي والقيمة التائية لمتغير ( المتوسط الحسابي 9جدول)
 العزلة االجتماعية

الوسط  العدد المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

القيمة          
الداللة  التائية

0.05 
 الجدولية المحسوبة

العزلة 
 دالة 1796 14787 60 8763 70741 150 االجتماعية

مف خالؿ ما تقدـ تبيف اف المتوسط الحسابي لدرجات طالب المرحمة االعدادية عمى 
مقياس العزلة االجتماعية أعمى مف المتوسط الفرضي, والفرؽ دااًل احصائيًا, مما يعني باف 

 .Kكاريف ىورني ) حسب نظريةعينة البحث الحالي لدييـ عزلة اجتماعية وىذا يدؿ 
Horney البيئية واالجتماعية ىي اكثر المؤشرات في تشكيؿ سموؾ العزلة واكثر ( اف العوامؿ

ىذه العوامؿ تأثيرا ىي العالقات االنسانية, ويفسر الباحث ارتفاع شعور الفرد بالعزلة 
االجتماعية الى الظروؼ السيئة التي يمر بيا البمد ومنيا الجانب الصحي المتمثؿ 

اني وضعؼ التواصؿ االجتماعي, كما اف عدـ قدرة بجائحة)كورونا( وما تسببو مف تباعد مك
الفرد عمى انشاء عالقات ودية ناضجة سواء كانت عاطفية او اجتماعية تؤدي بالفرد الى 
االنسحاب والعزلة لمواجية المواقؼ االجتماعية التي يمر بيا, وعند مقػارنة نتائػج ىػػذا البحػث 
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مفيػوـ العزلة االجتماعية نجػدىػػا قػد اتفقػت مػع  مػع نتائػج الػدراسػات األخػػرى التػي عرضػت
( والتي اكدت نتائجيما وجود مستوى عالي مف 0103( ودراسػة )كاظـ,0119دراسػة)الخفاجي,

 العزلة االجتماعية.
الهدف الرابع: التعـرف عمى داللة الفروق االحصائية في مستوى العزلة االجتماعية 

 إناث(.  -وًفق متغير النوع ) ذكورلدى طمبة المرحمة االعدادية عمى 
لتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ استخراج المتوسط الحسابي لدرجات أفراد عينة الذكور البالغ 

( طالبة, وقد بمغ متوسط عينة 75( طالبًا, وأفراد عينة اإلناث البالغ عددىا )75عددىا )
( 69000اإلناث )( وبمغ متوسط عينة 0065( وبانحراؼ معياري مقداره )66003الذكور )

(. والختبار الداللة اإلحصائية تـ استخداـ االختبار التائي 0047وبانحراؼ معياري مقداره )
( ودرجة 1015( عند مستوى داللة )6063لعينتيف مستقمتيف, وبمغت القيمة التائية المحسوبة )

 (. وقد تبيف أنيا غير دالة إحصائيا كما مبيف في الجدوؿ االتي.048حرية )
إناث( عمى  -( االختبار التائي لعينتين مستقمتين تبعًا لمتغير النوع )ذكور10ل )جدو

 مقياس العزلة االجتماعية

الوسط  العدد النوع المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة         
الداللة  التائية

0.05 
 الجدولية المحسوبة

العزلة 
 االجتماعية

 2765 66723 75 الذكور
 غير دالة 1.960 6763

 2747 69711 75 اإلناث
مف خالؿ نتائج الجدوؿ اعاله يظير اف ىناؾ فروقًا ذا داللة احصائية ولصالح 
االناث. حيث تبيف اف لدييف مستوى مف العزلة االجتماعية اعمى مف الذكور, ويمكف اف يعزو 

والتي تركز عمى ضرورة اف تكوف الباحث ذلؾ الى التنشئة االجتماعية في البيئة العراقية, 
االنثى متحفظة في عالقاتيا اواف تكوف عالقاتيا وفؽ حدود معينو او بعيده قدر االمكاف في 
عالقتيا مع االخريف, واف ال تكوف منفتحة اكثر مف الالـز في ذلؾ, كما قد يعود ىذا الفرؽ 

طة تجعؿ مف االنثى في مستوى العزلة لدى االناث الى ما يحيط بالمجتمع مف ظروؼ ضاغ
غير قادرة عمى االبتعاد كثيرًا عف البيت واالىؿ وىذا ما ينعكس عمى الجانب االجتماعي 
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لإلناث. وعند مقػارنة نتائػج ىػػذا البحػث مػع نتائػج الػدراسػات األخػػرى نجػدىػػا قػد اتفقػت مػع 
نتائجيما عدـ وجود  ( والتي اكدت0119( واختمفت مع دراسػة )الخفاجي,0103دراسػة)كاظـ,

 فروؽ في العزلة تعود لمتغير النوع.
الهدف الخامس: التعرف عمى العالقة االرتباطية بين االنغالق المعرفي العزلة 

 االجتماعية لدى طمبة المرحمة االعدادية:
لمعرفة العالقة االرتباطية بيف االنغالؽ المعرفي العزلة االجتماعية لدى طمبة المرحمة 

( طالبًا وطالبة, تـ استعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف 051ألفراد العينة البالغ عددىا )االعدادية 
( 10573بيف متغيري البحث)االنغالؽ المعرفي والعزلة االجتماعية( وقد بمغ معامؿ االرتباط)

( وتـ استخداـ 10038وىو داؿ عند مقارنتو بالقيمة الحرجة لمعامؿ ارتباط بيرسوف البالغة)
( 1.15( عند مستوى داللة )05004لتائي لمحكـ عمى نوع العالقة وقد بمغت )االختبار ا

 ( وتبيف وجود عالقة دالة احصائيًا كما مبيف في الجدوؿ.048ودرجة حرية )
 ( يوضح نتائج االختبار التائي لمعامل االرتباط بين االنغالق المعرفي العزلة االجتماعية 11جدول)

 المتغيرات
حجم 
 العينة

درجة 
 الحرية

معامل ارتباط 
 بيرسون

الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0.05

االنغالق 
 المعرفي

150 
 دالة 17960 15714 07573 148

العزلة 
 االجتماعية

150 

يتضح مف نتائج الجدوؿ اعاله وجود عالقة ارتباطية طردية موجبة بيف االنغالؽ   
 المعرفي العزلة االجتماعية لدى طمبة المرحمة االعدادية.

وىذا يعني كمما زاد مستوى االنغالؽ المعرفي زادت العزلة االجتماعية لدى طمبة 
وىذا يشير  الى اف ارتفاع مستوى االنغالؽ المعرفي يضعؼ العالقات المرحمة االعدادية, 

والروابط االجتماعية, وكذلؾ يزيد مف انسحاب الفرد بعيدًا عف المجتمع الحقيقي واالصدقاء 
وحتى االىؿ مما يؤدي الى العزلة االجتماعية. عمما انو ال توجد دراسات سابقة تناولت 
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العزلة االجتماعية لدى طمبة المرحمة االعدادية لمقارنتيػا مع العالقة بيف االنغالؽ المعرفي و 
 البحث الحالي.
 االستنتاجات -ثانياً 
إف مشكمة االنغالؽ المعرفي مشكمة قائمة في الوقت الحاضر لدى طمبة المرحمة  -0

 اإلعدادية وترتبط بعالقة طردية موجبة مع العزلة االجتماعية.
اعيػة والظروؼ الراىنة التي يعيشيا الطمبة ىي اكثر لبيئػة الثقافيػة واالجتماإف  -0

 المؤشرات في تشكيؿ سموؾ العزلة واالنغالؽ لدى الطالب. 
التنشئة االجتماعية في البيئة العراقية ليا دور كبير في جعؿ االناث اكثر انغالقا  -3

 واكثر عزلة مف الذكور.
 التوصيات: -ثالثاً 
في مجاؿ االرشاد النفسي في تشخيص الطمبة  امكانية االفادة مف مقياسي البحث-0

ذوي االنغالؽ المعرفي المرتفع والذيف لدييـ عزلة اجتماعية مف اجؿ مساعدتيـ عمى حؿ 
 مشكالتيـ وتوجيييـ. 

عقد المؤتمرات والندوات والميرجانات وجمسات الحوار تستند عمى استراتيجيات  -0
في الرأي والميؿ الى الزمالء واحتراـ الرأي  تعديؿ السموؾ مما يساعد عمى الحد مف االنغالؽ

 والرأي االخر.
ضرورة توفير مناخ مدرسي يسوده جو مف التفتح الفكري والتواصؿ االجتماعي  -3

المنضبط والتطمع لما عند االخر والتحرر مف الخوؼ لكي يؤدوا الطمبة دراستيـ بشكؿ جيد 
 والمدرسة. ومنظـ وىذا يحصؿ مف خالؿ التعاوف ما بيف الوالديف

االىتماـ بدراسة العوامؿ المؤثرة عمى االنغالؽ المعرفي والعزلة االجتماعية لدى  -4
طمبة المرحمة االعدادية والعمؿ عمى معرفة انسب الوسائؿ واالساليب التي يمكف اتباعيا 

 لتحقيؽ درجة عالية مف االنفتاح المعرفي والتواصؿ مع االخريف.
 المقترحات -رابعاً 
 دراسة تبحث العالقة  بيف مفيـو االنغالؽ المعرفي ومفاىيـ آخري.إجراء -0
 إ إجراء دراسة تبحث العالقة  بيف االنغالؽ المعرفي واساليب التعمـ.  -0
 إجراء دراسة تبحث العالقة  بيف العزلة االجتماعية والثقة بالنفس.  -3
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 قائمة المصادر
, القياس والتقويم في عمم النفس والتربية(: 0986ثورندايؾ, روبرت وىيجيف, اليزابيث ) -0

 مركز الكتاب االردني, االردف.
االنغالق المعرفي لدى معممي (: 0100جابر, عمي صكر, واحميد, اسماء تركي) -0

 (.0( العدد)00, مجمة القادسية في االدب والعمـو التربوية, مجمد)المرحمة االبتدائية
, دائرة المعرفة النظرية والتطبيق تماعيالطب النفسي االج(:0978الجمبي, عمي) -3

 الجامعية, اإلسكندرية, مصر.
العزلة االجتماعية لدى المكفوفين وعالقتها (: 0119الخفاجي, عبد المنعـ جاسـ) -4

 , رسالة ماجستير غير منشوره, كمية التربية, الجامعة المستنصرية.بأساليب المعاممة الوالدية
, دراسات معاصرة في عمم النفس التربوي(: 0114)الدردير, عبد المنعػـ احمد -5
 ,عالػـ الكتب والنشر والتوزيع, مصر.0,ج0ط
دار المجتمع العربي,  التطور الخمقي لممراهقين,(: 0119السمطاف, ابتساـ محمود) -6

 عماف, االردف.
ار , الدمعجـــم  المصطمحات التربوية والنفـسية(: 0113حػػػسف, النجار, زينب ) شحاتو, -7

 المػصرية المبنانية, القاىرة.
االنماط االدراكية المعرفية وعالقتها بموقف التعمم الذاتي والتعميم (: 0980شريؼ, نادية) -8

 (, الكويت.7مجمة العمـو االجتماعية, العدد)التقميدي, 
, دار الثقافة مبادئ التوجيه واإلرشادي النفسي(: 0999عبد اليادي, جودت عزت )-9

 وزيع, عماف, األردف.لمنشر والت
, عدناف يوسؼ) -01 , دار المسيرة لمنشر والتوزيع, 0طعمم النفس التربوي, (: 0114العتـو

 عماف, االردف.
 مكتبة االنجمو المصرية, القاىرة.مدخل عمم النفس, (: 0113فائؽ, احمد) -00
االشباعات المتحققة عبر مواقع االنترنت وعالقتها (: 0103كاظـ, نور عمي مختاص) -00

رسالة ماجستير غير منشوره, عمـ النفس, كمية بالعزلة االجتماعية لدى طمبة الجامعة, 
 اآلداب, جامعة بغداد.
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, ترجمة فرج احمد فرج, 0طنظريات الشخصية, (: 0978كالفيف ىو ولنيدزي, جاردنر) -03
 ة.واخروف, دار الشايع لمنشر, القاىر 

, ترجمة غساف عبد الحي, االبداع العام والخاص(:0989الكسندور, روشكا) -04
 (, عالـ المعرفة, الكويت.044عدد)
دار االرشاد, القاىرة, دراسات في الصحة النفسية, (: 0111محمد, عادؿ عبداهلل) -05

 مصر.
الذاتي الحاجة الى االنغالق المعرفي والتنظيم (: 0119الموسوي, خديجة حيدر) -06

, اطروحة دكتوراه غير منشورة, كمية اآلداب, وعالقتهما بالتفكير االحاطي لدى طمبة الجامعة
 جامعة بغداد. 

 .0977( لسنة 0(:نظاـ المدارس الثانوية رقـ )0977وزارة التربية) -07
 , دار الشروؽ, عماف, االردف.3طمقدمة في عمم النفس,(: 0998)الوقفي, راضي -08
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