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 ملخص:

 اضطراب وأعراض ،(الدوجماتية) الفكري الجمود من كل درجة عن الكشف إلى الدراسة ىدفت
 الدراسة اتبعت اليدف ىذا ولتحقيق الثانوية، المرحمة طالب لدى بينيما والعالقة الحدية، الشخصية
 الفكري الجمود مقياس وثبات صدق من التحقق تم حيث االرتباطية، بصورتو الوصفي المنيج

 زيد، أبو: تقنين) المختصرة الحدية الشخصية أعراض وقائمة ،(2442 خوج،: تقنين) لروكيتش
 الثانوية المرحمة طالب من طالباً ( 543) عددىا البالغ الدراسة عينة عمى وتطبيقيما ،(2402
 الجمود درجة أن إلى الدراسة توصمت المناسبة، اإلحصائية األساليب وباستخدام قموة، بمحافظة
 الحسابي المتوسط بمغ حيث( متوسطة) كانت قموة بمحافظة الثانوية المرحمة طالب لدى الفكري
 الحدية الشخصية اضطراب أعراض درجة كانت بينما ،(0841) قدره معياري بانحراف( 5820) القيمة

 النتائج بينت كما ،(0820) قدره معياري بانحراف( 2820) الحسابي متوسطيا بمغ حيث( منخفضة)
( الدوجماتية) الفكري الجمود بين( α ≤ 0.05)  داللة مستوي عند ودالة موجبة ارتباطية عالقة وجود

 بين( α ≤ 0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجدت كما الحدية، الشخصية وأعراض
 الجمود مرتفعي لصالح الحدية الشخصية اضطراب أعراض في الفكري الجمود ومنخفضي مرتفعي
 والدرجة األبعاد) الفكري الجمود خالل من الحدية الشخصية أعراض بدرجة التنبؤ يمكن كما الفكري،
 (8 الكمية

The study aimed to identify the degree of dogmatism and its relation to 

borderline personality disorder among secondary school students in Qalwa 

governorate. To achieve this goal, the study followed the descriptive method in 

its correlative form. The validity and consistency of the measure were verified: 

the scale of Rochic's dogmatism (codification: Khoj, 2008)& the list of the 

symptoms of the borderline personality disorder (codification: Abu Zeid, 

2017), and applied to the sample of the study (305) students from secondary 

school in the province of Qalw. Using the appropriate statistical methods, the 

study found that the level of intellectual immobility among secondary school 

students in Qalwa governorate was (medium) with mean 3.81 and standard 

deviation of 1.09, while the symptoms of borderline personality disorder were 

low with mean 2.24, and standard deviation of 1.21, the results also showed a 

positive correlation and function at the level )α ≤ 0.05( between dogmatism and 

borderline personality disorder, thus there were statistically significant 

differences at the level)α ≤ 0.05( between high and low dogmatism in the 

symptoms of borderline personality disorder in favor of high dogmatism, And 

the degree of borderline personality disorder symptoms can be predicted 

through dogmatism (dimensions and total degree. 
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 مكدمة:

يمثل طالب المرحمة الثانوية العامة فئة ميمة من فئات المجتمع، وتمر ىذه الفئة 
العديد من االضطرابات؛ التي منشاؤىا أفكارىم وتصوراتيم  ؛ والتي تشيدمرحمة المراىقةب

الخاصة عن الحياة والمواقف التي يمرون بيا، وليذا زاد االىتمام بدراسة الجانب المعرفي 
 وأىميتو في فيم شخصية المراىقين8 

بين الباحثين والميتمين  -إلى حد كبير -ومن وجية نظر معرفية، فإن ىناك اتفاق
عتبر بمثابة تكوينات نفسية تنمو مع نمو ت   ىذه األساليب يب المعرفية عمى أناألسالدراسة ب

الشخصية، وتفسر ما قد تمر بو ىذه الشخصية من اضطراب، فيي تعبر عن الطريقة األكثر 
تفضياًل في تنظيم ما يمارسو الشخص من نشاط معرفي في أبعاده المختمفة، وتيتم بالطريقة 

، 2445)الحربي،  مشكالت التي يتعرض ليا في العالم المحيط بوالتي يتناول بيا الفرد ال
08) 

في نظريتو الم سماة  (Rokeach) شروكيتومن ىذه األساليب المعرفية ما قدمو 
فبين أنو أسموب لالنغالق الذىني ييتم بآلية تناول ومعالجة  Dogmatismالدوجماتية 

فالدوجماتية عممية عقمية  ،(00، 2441المعمومات أكثر من اىتمامو بمحتواىا )لمبارك، 
معرفية تتميز بالتشدد واالنغالق، واألفراد الدوجماتيين يتسمون بالتشدد مع أصحاب المعتقدات 
المناىضة دون أي محاولة لمتعرف عمى تمك األفكار والمعتقدات والتفكير فييا، وفي مقابل 

 (8 533، 2402 ذلك يتسمون بالتسامح مع أصحاب المعتقدات المشابية )الشحات،
وبالتالي يتبين أن الدوجماتي فرد ال يستجيب بشكل مالئم لخصائص الموقف اإلدراكي، 
إذ أنو يقع تحت تأثير نظام معتقدات مغمق، يخدمو ضعف الحاجة لممعرفة والتفسير، ويزيد 
من الحاجة إلى تمجيد الذات، وخفض القمق، والحاجة لمقوة لمقابمة الجانب المتوحش الذي 

، 2442)جابر،  بص بو ولتجنب توقع العقاب من السمطة التي يؤمن بيا إيمانًا مطمقاً يتر 
2228) 

 &Ferrando, Fabia)وفي ىذا الشأن تذكر دراسة فيراندو وفابيا ويوربانو 
Urbano, 2016, 332)  أن األفراد الذين يتميزون بالجمود الفكري يظيرون عدائية أكثر

باآلخرين الغير جامدين فكريًا، كذلك فإن ىناك وجود ارتباط  وسموكيات غير اجتماعية مقارنة
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موجب بين الجمود الفكري والعدوانية، كما أن الدوجماتيين ىم أكثر الناس غضبًا وعدوانية 
 مقارنة ببقية الفئات8

إمكانية حدوث اضطراب في الشخصية  تبينوما سبق يكشف عن مؤشرات أو دالئل 
األسموب المعرفي، ومن االضطرابات التي أخذت األدبيات التربوية  اإلنسانية نتيجة اتباعو ليذا

، Borderline Personality disorderفي االىتمام بتناوليا: اضطراب الشخصية الحدية 
ويـرتبط ىـذا االىتمـام بعـاممين رئيسين، وىما: ارتفاع نسبة انتشار أعراض ىذا االضطراب 

ت صنف عمى أن لدييا اضطراب نفسي، أما األمر % من جممة الحاالت التي 00لتصل إلى 
الثاني فيتمثل في أنو يبدو أن ىناك نقصًا واضحًا في الوسائل اإلرشادية التي من شأنيا 

 (208، 2441التقميل من حدة ىذا االضطراب )بنيام، 
-3)ما نسبتو عمى بشكل أو بآخر فيما تبين إحصاءات أخرى أن ىذا االضطراب يؤثر 

د المجتمع بشكل عام، وغالبية ىؤالء األفراد الذين يعانون من ىذه %( من أفرا04
االضطرابات غير واعين باضطراباتيم، وتقع أعمارىم في مرحمة المراىقة )فوزي وقاعود، 

2440 ،0)8 
ىذا التناقص خالل الجوانب ويحدث التناقض السمة المميزة ليذا االضطراب، وي عد  

عرفي )االعتقاد اإليجابي في اآلخرين، أو االعتقاد السمبي الميمة في الشخصية، كالجانب الم
والشك المبالغ فيو حوليم(، الجانب العاطفي )حب أو كره( والجانب االنفعالي )غضب جامح 
أو فرح باىر( والجانب التفاعمي )عالقة قوة جدًا أو عالقة فاترة( والجانب السموكي )رعونة 

فراط في سرعة القيادة أو الش رب أو األكل أو التصرف في األموال، أو تبمد تام وتيور وا 
، 2400عمل( وغيرىا من أوجو التناقضات الحادة )خوج، الواضحة وشعور بعدم القدرة عمى 

0418) 
باألفكار  -بداية من طالب المرحمة الثانوية وما بعدىا -ومع استيداف فئة المراىقين

فترة األخيرة بشكل كبير، فإن الدراسة المنحرفة والضالة؛ والتي عانى منيا المجتمع في ال
أو ما ي عرف  يالحالية تأتي كمحاولة لمكشف عن أحد األساليب المعرفية وىو الجمود الفكر 

ب)الدوجماتية( في عالقتيا باضطرابات الشخصية اآلخذة في االنتشار بين فئة الشباب بنسب 
 كبيرة وممحوظة، والتي منيا )اضطراب الشخصية الحدية(8 
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 :الدراسة وأسئلتوامشكلة 

٪( 23-24( أن نسبة الجمود الفكري تتراوح ما بين )2404تكشف دراسة القحطاني )
( 2445كما بينت دراسة الحربي ) اإلرشادية،لدى طالب الجامعة الذين يراجعون الوحدات 

وجود مظاىر سائدة في الجمود الفكري )الدوجماتية( لدى كل من طالب وطالبات المرحمة 
 وىذا االنتشار الواسع قد يؤدي بالمراىقين إلى االضطراب السموكي8 انوية،الث

عمى تييئة الفرد عمى المستوى  -في مستوياتيا المرتفعة -ومن ثمَّ تعمل الدوجماتية
النفسي نحو االضطراب؛ نظرًا لما يحممو من أفكار تتميز بالحدة والتشدد، ولذا يوصف األفراد 

 بأنيم منغمقون فكريًا، ومعرضون لمعديد من االضطرابات الشخصية8  الدوجماتيون
ومن االضطرابات اآلخذة في االنتشار بفعل أفكار الفرد واتجاىاتو اضطراب الشخصية 
الحدية، والذي يرتبط بشكل واضح بعدد من االضطرابات االكمينيكية األخرى، مثل االكتئاب 

ىذا االضطراب، مما يجدر باألخصائيين االنتباه ليا  الذي يعتبر من أكثر االضطرابات تالزما
عند تشخيص االضطراب، حيث تحدد أحيانا نوع العالج المقدم ليؤالء المرضى )البشر، 

كما يكون مضطربو الشخصية الحدية أكثر عدوانية، فيؤذون المحيطين بيم ، (04، 2443
بدني العنيف لدرجة القتل عبر تصرفاتيم العشوائية، وقد تصل المشكالت إلى اإليذاء ال

(Moore, Tull, & Gratz, 2017, 27) 8 
ووفقًا ليذه الدالئل من جية، وما يعايشو الباحث في الواقع التربوي من مشاىدات 

إلى العنف،  -والثانوية بصفة خاصة -تؤكد ميل الطالب في المراحل التعميمية المختمفة
عن انفعال شديد سواء في اتجاىو اإليجابي أو والتصرف في المواقف الحياتية االعتيادية تنم 

السمبي، وىو األمر الذي أوجد اإلحساس بمشكمة الدراسة الحالية في اتجاىيا الرامي إلى 
ما العالقة بين الجمود الفكري )الدوجماتية( واضطراب  اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:

 الشخصية الحدية لدى طالب المرحمة الثانوية؟
 ىذا السؤال مجموعة األسئمة الفرعية التالية:ويتضمن  

 ما درجة الجمود الفكري )الدوجماتية( لدى طالب المرحمة الثانوية؟ 08
 ما درجة اضطراب الشخصية الحدية لدى طالب المرحمة الثانوية؟ 28
بين مرتفعي ومنخفضي  (α   0.05) ىل توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 58

 في درجة اضطراب الشخصية الحدية لدى طالب المرحمة الثانوية؟ الدوجماتية
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لدى  (الدوجماتيةالجمود الفكري )ما إمكانية التنبؤ باضطراب الشخصية الحدية من خالل  08
 طالب المرحمة الثانوية؟

 : الدراسةأهداف 

 عن الكشف عمى العمل استيدفت الحالية الدراسة فإن أسئمة، من طرحو تم لما وفقاً 
 طالب لدى الحدية الشخصية واضطراب( الدوجماتية) الفكري الجمود بين العالقة طبيعة
 واضطراب (الدوجماتية) الفكري كل من الجمود قموة، وتحديد درجة بمحافظة الثانوية المرحمة

 ومنخفضي مرتفعي بين اإلحصائية الفروق داللة عن الحدية لدييم، وكذلك الكشف الشخصية
 باضطراب التنبؤ إمكانية عمى الحدية، وأيضًا التعرف الشخصية اضطراب درجة في الدوجماتية
 88قموة بمحافظة الثانوية المرحمة طالب لدى الدوجماتية درجة خالل من الحدية الشخصية

 :الدراسةأهنية 

 أواًل: األىمية النظرية8
 في( الدوجماتية) المعرفي لألسموب تناوليا في تتحدد نظرية، أىمية الحالية لمدراسة

 الطالب لدى خطورة من االضطراب ىذا يمثمو مما الرغم فعمى الشخصية، باضطراب عالقتو
 سريرية، عينات عمى كانت تناولتو التي الدراسات معظم أن إال الشباب، مرحمة في خاصة
 في المتحقق األمر وىو المتعممين، من العادية الحاالت لدى دراستو إلى حاجة فيناك ثم ومن

 8(عاديين) سريرية غير عينة لدى المتغيرين ىذين تناول عبر الحالية الدراسة
 ثانيًا: األىمية التطبيقية8

 متغيراتيا انتشار درجة تحديد نحو سعييا خالل من التطبيقية أىميتيا الدراسة تكتسب
 كذلك الدرجة، ليذه المناسب اإلرشادي التدخل تحديد ثمَّ  ومن الثانوية، المرحمة طالب لدى
 عمى القائمين جيود توجيو إلى -نتائج من تكشفو سوف ما خالل من -الحالية الدراسة تعمل

 تقودىم قد التي السوية غير األفكار من الثانوية المرحمة طالب وقاية نحو التعميمية العممية
  8الفكري التطرف أو السموكي االضطراب إلى

 :الدراسة حدود

 واضطراب الفكري الجمود متغيري تناول عمى الحالية الدراسة اقتصرت: الموضوعي الحد 08
 8الحدية الشخصية
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 8الثالث بصفوفيا الثانوية المرحمة طالب في الدراسة عينة تحددت: البشري الحد 28
 8قموة بمحافظة الثانوية المدارس في الدراسة أداتي تطبيق تم: المكاني الحد 58
 -0052 لمعام األول الدراسي الفصل في الدراسة إجراءات تنفيذ تم: الزماني الحد 08

 8ه0051
 :الدراسة ملتغرياتاألدب الهظري 

الجمود الفكري )الدوجماتية( واضطراب الشخصية  متغيري الدراسة الحالية تتناول
  عمى النحو التالي: مع عرض بعض الدراسات ذات الصمة يمكن التأصيل ليما و ، الحدية
 .(الدوجماتية) الفكري الجمودأواًل: 

، ما نوعاً  الحديثة النفسية المصطمحات من( الدوجماتية) الفكري الجمود مفيوم ي عد
 النفس عالم ويعد، المنصرم القرن ستينيات في النفس عمماء من العديد بيا أىتم والتي

 تصوراً  قدم حيث المجال ىذا في الميتمين أبرز من(، Rokeach) روكيتش ميمتون االمريكي
 The Open" المنغمق والعقل المفتوح العقل كتابو في 0134 عام في المفيوم ليذا نظرياً 

And Closed Mind "القحطاني) فكرياً  لمجامد الشخصية الجوانب فيو حدد والذي 
 (2248 ،2442 وطالفحة،
 عالقة ليا الشخصية سمات من عامة سمة الدوجماتية أن Rokeach روكيتش ويرى

 أنو عمى الدوجماتية مصطمح روكيتش قدم وقد جديدة، معرفية أنظمة تشكيل عمى بالقدرة
 تؤدي المطمقة السمطة عن المعتقدات من مجموعة حولو ينتظم لمتفكير مغمق معرفي نسق
 (008 ،2400 ،عميان" )اآلخرين نجاه والتسامح التعصب من نماذج إلى

 الفكر من نوع إلى واالجتماع النفس عمم تراث في الدوجماتية مصطمح ي شير كما
 ذاتية عوامل تأثير تحت اإلنسانية والجماعات األفراد في يظير8 المتصمبة والعقمية المنغمق

 من ي عتبر Dogmatized وانغمق تصمب إذا الفكري والعامل تشكيمو، عمى تعمل وموضوعية
 واالنغالق الجمود إلى باألفراد يؤدي وىذا العنيفة، االنحرافات تمك شرك في لموقوع العوامل أىم

 معرفي تنظيم" بأنيا( 035 ،2402) وأحيمد ، فيما عرفيا جابر(25 ،2402 ممحم،) الفكري
 تؤكد والتي المطمقة، والسمطة والوقائع الحقائق عن الشخص معتقدات وال بمعتقدات خاص
 الفرد يعمل خالليا من لممعتقدات محيطية أو مركزية قاعدة حول والتنظيم الزمني الجانب عمى
 "8األخرين مع متسامحة نماذج مقابل في متسامحة غير نماذج
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 ومكوناتو، الفكري، الجمود لتفسير تصوراً  النفسية النظريات من العديد كذلك قدمت
 في الرئيسة المدارس نظر وجيات من بعض عرض لباحث ويمكن وتأثيراتو، حدوثو، وكيفية
والنظرية المعرفية، أما أبرز ، النفسي، ومنيا نظرية التحميل النفسي واإلرشاد النفس عمم

، وفييا Rokeach لروكيتش المعتقدات النظريات الخاصة بيذا المفيوم فيي نظرية أنساق
أنساق المعتقدات  ىذه الظاىرة بدراسات عدة أثمرت نظرية متكاممة أطمق عمييا اسمتم تناول 

وبناًء عمى ىذه النظرية يمكن ، ( (Dogmatism- Beliefs Systems"الدوجماتيةأو "
القول: أن ذوي العقول المنفتحة أي غير الدوجماتيين ىم الذين يقبمون التخمي عن بعض 
معتقداتيم إذا ما اقتنعوا بخطئيا، ويقبمون األفكار والمعتقدات الجديدة إذا ما ساندتيا أدلة 

ن يرفضون األفكار الجديدة مع قوية، أما األفراد ذوي العقول المغمقة أي الدوجماتيين فيم: الذي
ن ثبت خطؤىا، فالفرد يعمل  قوة األدلة التي تساندىا ويتمسكون بمعتقداتيم القديمة حتى وا 
ويتصرف تبعا ألفكاره، وأعمالو موجيو بفكره واعتقاداتو وتوقعاتو، ومن ثم يتوقف نجاحو عمى 

االنغالق في تفكيره  مدى انفتاحو أو انغالقو العقمي، ويمكن أن يؤثر ىذا االنفتاح أو
 (2538، 0121)البحيري، 

 بين نمطين من التفكير، وىما:( Rokeach, 2015, 4)وقد مّيز روكيتش 
نمط التفكير المنفتح: وفيو يكون أسموب التفكير ناميًا متطورًا ييتم الفرد بمعرفة أفكار  8أ 

 بت أنيا خاطئة8األفراد ومعتقداتيم، كما أن لديو القدرة عمى تغيير أفكاره بنفسو إذا ث
نمط التفكير المنغمق: وفيو يكون أسموب التفكير جامدًا ثابتًا نسبيًا مقاومًا لمتغيير، ال  8ب 

يتحمل الغموض أو المبس، وال يستطيع أن يتقبل أفكار غيره أو يتفيميا، وتتميز 
استجاباتو إما بالقبول المطمق أو الرفض المطمق لألفكار أو األشخاص دون تمحيص أو 

 فحص8
 ,Gurney) وىوليت وتشريشيارد وماكيون جورني: من كل أورده لما ووفقاً 

McKeown, Churchyard& Howlett, 2013, 937)  فإن الدزجماتية تتشكل من
المحيطي، وبعد المنظور  -ثالثة أبعاد وىي: بعد المعتقدات/ الالمعتقدات، والبعد المركزي

 الزمني8
 بالتسرع يتسم الدوجماتي الشخص أن إلى الباحث يخمص سبق، ما ضوء وفي 

 نقاط اآلخرين وبين بينو يوجد ال كما وحياتو، قراراتو في الموضوعية وتيميش واالندفاع
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 إيمان مع لمحياة تسمطية نظرة ذو أنو كما األخرى الثقافات ضد لتعصبو وذلك، حوار أو التقاء
 النوعية ىذه دراسة بمكان األىمية من يجعل ما وىو، لمتغير جيد دفاعي رد كأسموب بالقوة
 الحالية الدراسة تسعى ما وىو إلييا، االندفاع من الجامعي الشباب لحماية الشخصيات من
 8تحقيقو إلى

والتي ىدفت ( 0123دراسة إمام )ومن أولى الدراسات العربية التي تناولت ىذا المتغير 
النظرية في العالقة بين التصمب الفكري والقمق، من خالل الكشف  إلى اختبار أفكار روكيتش

عن التصمب كوسيمة دفاعية يستخدميا المتصمبون لدرجة عالية مقارنة بالمتصمبين بدرجة 
منخفضة من أجل تخفيف القمق لدييم، وبينت النتائج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية 

التصمب الفكري وطالب وطالبات ذوي الدرجة  بين طالب وطالبات ذوي الدرجة العالية في
المنخفضة في التصمب الفكري في قمق السمة لصالح طالب وطالبات ذوي الدرجة العالية في 

 التصمب الفكري8
معرفة العالقة بين الجمود الفكري وأنماط ( فقد ىدفت إلى 2445) راسة الحربيأما د

ية، وأثبتت النتائج: بأنو توجد مظاىر سائدة التعمم والفكر لدى طالب وطالبات المرحمة الثانو 
( لدى طالب وطالبات المرحمة الثانوية، وتوجد عالقة ذات الدوجماتيةفي الجمود الفكري )

داللة إحصائية بين كال من الجمود الفكري والنمط األيمن والمتكامل من أنماط التعمم والتفكير، 
 إحصائيًا8 أما بالنسبة لمنمط األيسر فال توجد عالقة دالة

إلى التعرف عمى طبيعة العالقة بين  (Brown, 2007) ىدفت دراسة براونفيما 
وتوصمت نتائج الدراسة إلى  ،الدوجماتية والذاكرة العاممة المفظية لدى عينة من طمبة الجامعة

وجود عالقة عكسية دالة إحصائًيا بين الذاكرة العاممة المفظية والدوجماتية، كما توصمت نتائج 
لدراسة إلى عدم وجود عالقة لمدوجماتية بكل من متغير الجنس والعمر والعرق واالنتماء ا

 .الديني
( بدراسة ىدفت إلى معرفة العالقة بين التدين والجمود الفكري 2442قام القحطاني )كما 

لدى طالب المرحمة الجامعية في مدينة تبوك8 وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط 
%( لكنو ذا داللة إحصائية 0ا بين التدين والجمود، وأن التدين يفسر ما مقداره )ضعيف جدً 

 ( تقريبا من الجمود الفكري لدى أفراد عينة الدراسة40438عند مستوى الداللة )
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( بدراسة ىدفت إلى بحث العالقة بين كل من الجمود الفكري 2442) كما أجرت خوج
وتوصمت نتائج الدراسة ، األيديولوجية واالجتماعيةوالميارات االجتماعية وتشكيل اليوية 

بصورة عامة إلى اختالف مستوى الجمود الفكري وبعض أبعاد الميارات االجتماعية وتشكيل 
 اليوية باختالف التخصص8

 ( فحص العالقة بين الالسواء والدوجماتية ,2404Ewingواستيدفت دراسة ايونج )
وأشارت الدراسة إلي ، المراىقينالطمبة واختيار المتغيرات والعوامل الشخصية واالجتماعية لدي 

أن األوالد المنغمقين يكونوا اكثر عرضة من نظرائيم لمتابعة أىداف غير مشروعة من أجل 
الحد من حالة الالسوية لدييم، كما لوحظ ارتفاع واضح لمدوجماتية والالسوية وتقرير المصير 

 الجتماعي لدي األوالد الذين يظيرون سموك اجتماعي واضح8ا
( إلى White- Ajmani & Bursik, 2011أجماني وبيرسيك ) -وىدفت دراسة وايت

اإلجابة عن التساؤل: ىل يمكن التنبؤ باليوية الذاتية السياسية من خالل الدوجماتية 
تساعد في التنبؤ بالفكر  وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن الدوجماتية والتعصب ،والتعصب؟
 السياسي8

الكشف عن العالقة بين أساليب المعاممة ( إلى 2400فيما ىدفت دراسة الشالس )
درجة متوسطة الجمود وجود وقد بينت النتائج الوالدية كما يدركيا األبناء والجمود الفكري 

أساليب المعاممة ارتباطات موجبة دالة إحصائية بين الفكري لدى عينة الدراسة، وكذلك وجود 
-التطفل-اإلكراه-التقييد-الرفض-االستحواذ-الوالدية كما يدركيا األبناء )التمركز حول الطفل

-التساىل الشديد-التساىل-عدم االتساق-الضغط العدواني-الضبط من خالل الشعور بالذنب
مود جاالستقالل المتطرف( وال -انسحاب العالقة -التباعد والسمبية -تمقين القمق الدائم

 الفكري8
( فكان ىدفيا التعرف عمى الجمود الفكري وقوة األنا 2400أما دراسة العميان )

وعالقتيما بجودة الحياة لدى طمبة الجامعات في محافظة غزة، وتوصمت الدراسة إلى وجود 
عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا سالبة بين الجمود الفكري وجودة الحياة عدا الحياة األسرية 

دارة الوقت، وكذلك وجود عالقة دالة إحصائيًا سالبة بين الجمود الفكري وقوة األنا لدى طمبة  وا 
 الجامعات8
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( إلى التعرف عمى Samaie & Mansour, 2015وىدفت دراسة سامية ومنصور )
العالقة بين الذكاء االنفعالي والرفاىية النفسية، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة 

اء االنفعالي والرفاىية النفسية، كما أشارت إلى وجود عالقة عكسية بين موجبة بين الذك
 الدوجماتية والرفاىية النفسية8

 الفكري الجمود بين العالقة عن الكشف بيدف ( فقد أجريت2402أما دراسة مصباح )
 بعض باختالف الحياة ومعنى الفكري الجمود من كل في االختالف ومدى الحياة، ومعنى

 بين عكسية ارتباطية عالقة توجد :إلى أنو الحالية الدراسة وتوصمت الديمغرافية، المتغيرات
 عمى الجامعة طالب أداء مستوى الجامعة، كما يرتفع طالب لدى الحياة ومعنى الفكري الجمود
 8الفكري الجمود مرتفعي لدى عنو الفكري الجمود منخفضي لدى الحياة معنى مقياس

 8الشخصية الحدية ثانيًا: اضطراب
ي قصد باضطراب الشخصية الحدية وفق الدليل التشخيصي االحصائي الرابع والخامس 

DSM-4& DSM-5  بأنيا سموكيات ثابتة تتسم باالنحراف عن السموك السوي، حيث ي درك
الفرد ذاتو واآلخرين واألحداث بصورة غير متماثمة ألفراد الثقافة التي يعيش فييا الفرد، وتتسم 

موكياتو باالنفعال الشديد وعدم تناسبيا مع المواقف واألحداث واألشخاص الذين يتعاممون س
معو، كما يتسم بعالقات سيئة ومتوترة دائمة مع اآلخرين، كما أن الفرد ال يستطيع إيقاف 
اندفاعاتو وتيوراتو واىاناتو أو عدوانو تجاه نفسو وتجاه اآلخرين )شمبي والدسوقي وزيزي 

 تنظيم من شكل بأنيا( 15 ،2440) سيالمي (، فيما ي عرفيا224، 2400إبراىيم، 
 بـين واألعـراض، البنيـة نظـر وجيـة من األشكال، ىذه وتترجح الثبات؛ بنقص تتميز الشخصية
 8التكيف نظـر وجيـة مـن السـواء وعـدم السـواء وبـين والـذىانات، االعصـبة

 مبسطة حالة أنو عمى الحدية الشخصية اضطراب Zilboorg زلبورج وقد وصف
 في مشكمة من وي عانون الواقعية، الحياة من ينزعجون المرضى ىؤالء وأن الفصام، لمرضى
 ىذه وتعاني ،األسباب ألتفو جامحا غضبا ويغضبون عاطفي، واضمحالل المترابط التفكير

 اليوية، في تذبذباً  لدييم أن كما االنفعالي، الشعور في فقر من المرضى من المجموعة
 المصطمح استخدام النفسيين األطباء جميور بين وشاع ذواتيم، في مشكالت من وي عانون
 ىذا استخدم حيث بالفصام؛ الخاصة لمدراسات كان األول فاالستخدام مختمفتين، بطريقتين
 المشوشة كاألفكار الفصام بأعراض مرتبطة سموكيات يظيرون الذين لألفراد المصطمح
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 انفعالي تقمب من ي عانون الذين األفراد إلى ي شير فكان الثاني االستخدام أما والتفككية
(Finley, Buffett- Jerrott, Stewart& Millington, 2002, 88)8 

 أمور معظم في التطرف ىي الحدية الشخصية الضطراب والمميزة الغالبة الصفةو 
 االعتقاد (المعرفي كالجانب الشخصية، في الميمة الجوانب خالل من يتضح الذي الحياة،
 حب (العاطفي الجانب ،)حوليم فيو المبالغ والشك السمبي االعتقاد أو اآلخرين، في اإليجابي

 أو حميمة عالقة( التفاعمي والجانب، )باىر فرح أو جامح غضب( االنفعالي والجانب، )كره أو
 أو األكل أو الشرب أو القيادة سرعة في وافراط وتيور رعونة( السموكي والجانب(، فاترة عالقة

 )شيء أي عمل عمى القدرة بعدم وشعور واضحة مباالة وال تام تبمد أو األموال، في التصرف
 (0038، 2400)خوج، 

( والتي ىدفت إلى 2443ومن الدراسات التي تناولت ىذا المتغير دراسة سعاد البشر )
الطفولة والمشكالت النفسية كالمقمق واالكتئاب الكشف عن العالقة بين التعرض لإلساءة في 

التي قد يتعرض ليا الفرد مستقباًل، والعالقة بين التعرض لإلساءة في الطفولة واضطراب 
الشخصية الحدية في الرشد، وتوصمت الدراسة إلى وجود ارتباط موجب بين التعرض لإلساءة 

 الحدية8في الطفولة، وكل من القمق واالكتئاب واضطراب الشخصية 
صورة الجسم ( فقد سعت إلى استقصاء عالقة 2441أما دراسة عباس وىناء شويخ )

، وأظيرت ببعض االضطرابات السيكوسوماتية لدى طالب الجامعة  )الحدية(والشخصية البينية 
وجود عالقة ايجابية جوىرية بين كل من صورة الجسم واالضطرابات السيكوسوماتية النتائج 

حين  فيين الشخصية البينية واالضطرابات السيكوسوماتية من ناحية أخرى، من ناحية، وما ب
 8عالقة بين صورة الجسم والشخصية البينية توجدلم 

 ومنخفضي مرتفعيالفروق بين  ( دراسة لمكشف عن2402وأجرت شرين سيد ) 
بعض الوظائف  فيمظاىر اضطراب الشخصية الحدية لدى عينة غير اكمينيكية من الجنسين 

لمعرفية وىى الذاكرة العاممة البصرية والمفظية وكف االستجابة وتنظيم االنفعال وحل ا
بين  حصائياً إحصائية وجود فروق دالة وضحت التحميالت اإلأو  ،المشكالت العقمية واالجتماعية

واوضحت األربع، الوظائف المعرفية  فيمظاىر اضطراب الشخصية الحدية  ومنخفضي مرتفعي
بؤ ننحدار البسيط اسيام مظاىر اضطراب الشخصية الحدية اسياما داال فمى التنتائج تحميل اال 

   بالوظائف المعرفية محل الدراسة8
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( إلى التعرف عمى فاعمية التدريب عمى اليقظة 2402فيما ىدفت دراسة أبو زيد )
العقمية كمدخل سموكي جدلي في خفض صعوبات التنظيم االنفعالي لدى الطالبات ذوات 
اضطراب الشخصية الحدية وأثره عمى أعراض ىذا االضطراب، وتوصمت الدراسة إلى وجود 
فروق دالة إحصائيًا بين مجموعتي الدراسة في القياس البعدي لصالح المجموعة الضابطة 
حيث كانت درجة العراض وصعوبات التنظيم االنفعالي لدييا أعمى من المجموعة التجريبية 

 8ةلحديدخل التجريبي في خفض أعراض الشخصية امما يشير إلى جدوى الت
 :وإجراءاتوا الدراسة مهوج

 حيث االرتباطية، صورتو في الوصفي المنيج استخدام عمى الحالية الدراسة اعتمدت
 الجمود بين العالقة تحديد إلى اليادفة الحالية الدراسة لطبيعة مناسبةً  األكثر المنيج ي عد

 بمحافظة الثانوية المرحمة طالب لدى الحدية الشخصية اضطراب وبين( الدوجماتية) الفكري
 8قموة
 :الدراسةدلتنع وعيهة  -

 عددىم والبالغ الثانوية؛ بالمرحمة الذكور الطالب جميع من الدراسة مجتمع تكون
( 3) عددىا والبالغ قموة، بمحافظة الثانوية المرحمة بمدارس يدرسون ممن طالبًا؛( 0403)

 طالب من عشوائية طبقية عينة اختيار تم فقد الوصفي، لممنيج الدراسة اتباع مع، مدارس
 حجم لتحديد Mason ماسون روبرت معادلة وفق وذلك -الثانوية بالمرحمة الثالث الصفوف
 فيما طالبًا،( 501) عددىم بمغ -طالباً ( 225) ىو ليا وفقاً  الممثل العدد يصبح والتي العينة؛

 عمى االستجابات يكمموا لم طالب( 2) أن تبين كما طالبًا،( 502) استجابات استرداد تم
 طالباً ( 543) من النيائية صورتيا في العينة تكونت ثمَّ  ومن الدراسة، أداتي فقرات جميع

 8الدراسة مجتمع إجمالي من% 21803 نسبتو ما يشكمون
 :الدراسة أدوات -

 :أداتين وىما استخدام عمى الحالية الدراسة اعتمدت
 :(.E) الصورة للدومجاتية روكيتش مكياس: أواًل

 تطويره في وسعى( 0133) العام في Rokeach روكيتش ممتون المقياس ىذا أعد
 مكونة وىي( A) الصور ىي الفكري الجمود لمقياس روكيتش وضعيا صورة أول كانت حيث
 صورة من أكثر لو فظير مرة من أكثر وروجع دراسات عدة لو أجريت ثم عبارة( 21) من
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 تحتوي حين في عبارة( 33) عمى( D) الصورة وتحتوي8( B, C, D, E) التوالي عمى وىي
 Troldahl & Powell وباويل ترولدل من كل قام عبارة، وقد( 04) عمى( E) الصورة
 تتكون نسخة إلى واختصارىا عبارة( 04) عمى تحتوي والتي( E) الصورة إلى النظر بإعادة
وبعد  -الطرفية -موزعة عمى ثالثة أبعاد: المعتقدات والالمعتقدات، والمركزية عبارة( 24) من

 8المنظور الزمني
 عينة عمى بتطبيقو الباحث قام الحالية، الدراسة في المقياس وثبات صدق من ولمتحقق

، فجاءت النتائج المرحمة الثانوية طالب من طالباً ( 34) عددىا البالغ االستطالعية الدراسة
 يمي:كما 
 والتي الداخمي؛ االتساق طريقة باستخدام المقياس صدق بحساب الباحث قام الصدق: (0)

 :التالية الثالث المراحل وفق لبيرسون البسيط االرتباط معامل حساب عمى تعتمد
لو،  الكمية والدرجة المقياس فقرات من فقرة كل بين المتبادلة االرتباط معامالت حساب -أ

  (48358) إلى( 4820) بينفتراوحت المعامالت ما 
المقياس، والدرجة الكمية  فقراتمن  فقرةحساب معامالت االرتباط المتبادلة بين كل  -ب

 8(4821) إلى( 4850)فتراوحت المعامالت ما بين ، لمبعد الذي ينتمي إليو
 المقياسحساب مصفوفة معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل بعد من أبعاد  -ج

، وقد جاءت جميع ككل لممقياسوبعضيا البعض، ثم بينيا وبين الدرجة الكمية 
حيث تراوحت المعامالت ما بين  (4840المعامالت دالة إحصائيًا عند مستوى )

 8(4834( إلى )4822)
 وبمعادلة التظئةألفا،  –باستخدام معادلة كرونباخ  المقياستم التحقق من ثبات  ثبات:ال (2)

( إلى 4824ما بين ) الثباتحيث تراوحت معامالت النصفية المصححة بمعادلة جتمان، 
 استخدامو في الثقة نحو ويدفع ،لممقياس الثبات معايير توافر إلى يشير ، ما(4822)

 الحالية8 الدراسة عبر
 .املختصرة الهشخة احلدية الشخصية أعراض قائنةثانيًا: 

النسخة المختصرة  -اعتمدت الدراسة الحالية عمى قائمة أعراض الشخصية الحدية
Short Version Borderline Symptom List (BSL- 23) ؛ والتي وضعيا بوىاس

 ,Bohus, Kleindienst, Limberger, Stieglitz, Domsalla& Wolf)وزمالؤه 
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النسخة  -عراض الحديةلقياس أعراض الشخصية الحدية تحت مسمى )قائمة األ (2009
( وىي نسخة مختصرة من نسخة سابقة لذات المؤلفين قاموا بإعدادىا في العام 25المختصرة 
 المقياس بتطبيق ( عبارة، ولمتحقق من صدق وثبات القائمة13م وكانت مكونة من )2442
 قواميا بمغ -الدراسة عينة خارج من -الثانوية المرحمة طالب من استطالعية عينة عمى
 النحو عمى وذلك الحالية، الدراسة في المقياس وثبات صدق حساب بغرض وذلك طالبًا؛( 34)

 :التالي
 حساب الصدق البنائي لمقائمة، عبر حساب معامالت االرتباط الصدق: تم  (0)

لو،  الكمية والدرجة المقياس فقرات من فقرة كل بين المتبادلة االرتباط معامالت حساب
  (48128) إلى( 4820)فتراوحت المعامالت ما بين 

ومعادلة التجزئة ألفا،  –باستخدام معادلة كرونباخ  المقياسثبات: تم التحقق من ثبات ال (2)
( إلى 4810ما بين ) الثباتحيث تراوحت معامالت النصفية المصححة بطريقة جتمان، 

 استخدامو في الثقة نحو ويدفع ،لممقياس الثبات معايير توافر إلى يشير ، ما(4810)
 الحالية8 الدراسة عبر

 :وتفشريها ومهاقشتوا الدراسة نتائج

 ومناقشتيا وتفسيرىا: الرئيس السؤالنتيجة 
ما العالقة بين الجمود الفكري )الدوجماتية( واضطراب الشخصية الحدية : "والذي نصو

 ".لدى طالب المرحمة الثانوية؟

تمت اإلجابة عن ىذا السؤال من خالل حساب مصفوفة معامالت االرتباط  حيث
المتبادلة بين الدرجة الكمية لمجمود الفكري وأبعاده الفرعية والدرجة الكمية لالضطراب 

 :التالي بالجدول مبينة ىي كما النتائج الشخصية الحدية، فجاءت
 انشخظٛح انسذٚح يؼايالخ االسذثاط تٍٛ اندًٕد انفكش٘ ٔاضطشاب (1خذٔل )

 أتؼاد اندًٕد انفكش٘

 انذسخح انكهٛح الضطشاب انشخظٛح انسذٚح

 مستوى الداللة قيمة )ر(

 5250 52.0 المعتقدات والالمعتقدات

 الطرفية -المركزية 
52.0 5250 

 المنظور الزمني
5200 5250 

 5250 ..52 الدرجة الكلية للمقياس

 0.03= 0.00عند مستوى                           0.00=  0.03عند مستوى  503)ر( عند ن=  قيمة
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 ( التالي ما يمي:0يتبين من الجدول )
بين الدرجة (α   0.05)  وجود عالقة ارتباطية )موجبة( ودالة إحصائيًا عند مستوى داللة 08

الضطراب الشخصية الحدية، حيث الكمية لمجمود الفكري )الدوجماتية(، والدرجة الكمية 
(، وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى 4855بمغت قيمة معامل االرتباط بينيما )

(48408) 
بين األبعاد (α   0.05)  وجود عالقة ارتباطية )موجبة( ودالة إحصائيًا عند مستوى داللة 28

ة الحدية، حيث الفرعية لمجمود الفكري )الدوجماتية(، والدرجة الكمية الضطراب الشخصي
(، وىي قيمة دالة إحصائيًا 4800تراوحت قيم معامالت االرتباط البسيط لبيرسون ما بين )

 (48518عند مستوى )
ومع عدم وجود دراسات استيدفت تناول العالقة المباشرة بين الجمود الفكري 

فإنو يمكن تممس بعض  -في حدود عمم الباحث -( واضطراب الشخصية الحدية)الدوجماتية
النتائج التي تبدو قريبة الصمة من النتيجة الحالية، حيث تختمف النتيجة الحالية في داللتيا 
ا  عمى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين الجمود الفكري واضطراب الشخصية الحدية عمَّ

( التي أظيرت عدم وجود عالقة ارتباطية بين 2403ة زينب التميمي )كشفت عنو نتيجة دراس
الجمود الفكري والعصابية )كأحد العوامل الخمس الكبرى في الشخصية(، بينما تتفق مع نتيجة 

( والتي كشفت عن وجود عالقة بين الدوجماتية وأعراض 2403دراسة عباس وممحم )
 االكتئاب8

( التي أشارت إلى وجود 2403كما تتفق النتيجة الحالية مع نتائج دراسة ىبو حسن )
عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين معظم المخططات المعرفية الالتوافقية وبين اضطراب 

 الشخصية الحدية8
ويعزو الباحث النتيجة الحالية في داللتيا عمى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا عند 

بين الجمود الفكري واضطراب الشخصية الحدية إلى كون الجمود (α   0.05)  وى داللةمست
الفكري يعبر في درجتو المرتفعة عن انغالق في الفكر؛ بحيث ال يرى الطالب سوى نفسو، وىو 

باالندفاعية الشديدة إلعالء قيمة  ذاألمر الذي ينعكس عمى شخصية الفرد؛ التي تتميز حينئ
ا قد ينعكس عمى عدم استقرار عالقتو باآلخرين نتيجة التصادمات المتكررة ما يراه، وىو م

 بينو وبينيم، وىو ما يفسر وجود عالقة بين الجمود الفكري واضطراب الشخصية الحدية8
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وما ذىب إليو الباحث تدعمو األدبيات التربوية الخاصة بتفسير الجمود الفكري، حيث 
أن الفرد المنفتح عقميا يستطيع أن  ( عمى22، 2403روكيتش )في: عباس وممحم، يؤكد 

لرغباتو،  و وفقاً ييقاوم الضغوط الناشئة عن مصادر السمطة الخارجية التي تعمل عمى توجي
 8ليا فإنو ينساق إلى رغبات وأىواء ىذه المصادر ويعمل وفقاً  أما المنغمق عقمياً 

 األول ومناقشتيا وتفسيرىا: السؤالنتيجة 
 "8درجة الجمود الفكري )الدوجماتية( لدى طالب المرحمة الثانوية؟ما ": والذي نصو

، تم حساب المتوسطات الموزونة واالنحرافات المعيارية لكل السؤالولإلجابة عن ىذا 
الستجابات عينة الدراسة من طالب المرحمة الثانوية  والدرجة الكمية لو، أبعاد المقياسمن 
(، ثم تقدير المتوسط حسب معيار الحكم عمى متوسط االستجابة عمى المقياس؛ 543)ن= 

 8( يبين نتائج ىذا اإلجراء2والذي سبقت اإلشارة إليو في إجراءات الدراسة، والجدول )
( ػهٗ يمٛاط 305ػُٛح انذساعح )ٌ= ( انًرٕعطاخ ٔاالَسشافاخ انًؼٛاسٚح العرداتاخ 2خذٔل )

 اندًٕد انفكش٘ )األتؼاد ٔانذسخح انكهٛح( يشذثح ذُاصنٛاً زغة يرٕعطاذٓا انسغاتٛح

سلى 

انثؼذ 

فٙ 

انًمٛا

 ط

 انثؼذ

انًرٕعظ 

انًٕصٌٔ 

 )و(

االَسشاف 

 انًؼٛاس٘ )ع(
 انشذثح دسخح انرٕفش

1 

 -المعتقدات

 الالمعتقدات
 1 متوسطة 1.05 3.84

 2 متوسطة 1.11 3.81 الزمني المنظور  3

2 

 -المركزية 

 الطرفية
3.78 1.12 

 متوسطة
3 

 يرٕعطح 1.09 3.81 انذسخح انكهٛح

من طالب المرحمة الثانوية ( أن متوسط استجابات عينة الدراسة 2يتبين من الجدول )
( 0841(، بانحراف معياري )5820بمغت القيمة ) لمقياس الجمود الفكريعمى الدرجة الكمية 
  )متوسطة(8 تكاندرجة الجمود الفكري الكمية لدى عينة الدراسة مما يشير إلى أن 

ويعزو الباحث النتيجة الحالية في داللتيا عمى وجود درجة متوسطة من الجمود 
الفكري )الدرجة الكمية واألبعاد( لدى طالب المرحمة الثانوية بمحافظة قموة إلى عاممين 

 رئيسين وىما:
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طبيعة المرحمة العمرية التي يمر بيا طالب المرحمة الثانوية، وىي مرحمة المراىقة  -0
المتوسطة؛ والتي تشيد العديد من التغيرات المعرفية والنفسية لدى الشباب، ومنيا 

أنو  من المراىقالسعي لتكوين ىوية ذاتية مستقمة، وتحقيق االستقالل االنفعالي، ظنًا 
ر، وأنو قادر عمى التفكير مثميم )حافظ يقدميا الكبافي غنى عن الخدمات التي 

(، وىو ما يظير في تمسك المراىقين بآرائيم وأفكارىم واالعتقاد 15، 2403والجبوري، 
بأنيا ىي فقط الصحيحة، وما عداىا ىو الخطأ، وبالتالي كان من الطبيعي وجود درجة 

 ما من الدوجماتية لدى الطالب في المرحمة الثانوية8
ة العوامل االجتماعية ممثمة في أساليب التنشئة، فبعض األسر في المجتمع طبيع -2

السعودي ال تقبل النقاش أو إقامة الحوار بين أبنائيا فيما يتعمق باألمور العامة أو 
لذا يصبح األبناء في ظل ىذا المناخ األسري أكثر جموًدا (، 2400الخاصة )الشالس، 

ء في ىذا السن بعض مالمح الجمود الفكري؛ والتي تأخذ ومن ثمَّ تظير لدى األبنا فكرًيا،
 في االزدياد عند إىمال األسرة لمتابعة أفكار أبنائيا واتجاىاتيم وميوليم الفكرية8

الالمعتقدات( إلى أن ىذا البعد يمثل اإلطار  -كما يمكن عزو تقدم رتبة بعد )المعتقدات
 ،يم عالمو بأحسن طريقة يستطيعيا ىوبو فالكمي لمطالب في ىذه المرحمة؛ والذي يستطيع 

ذا كانت األيديولوجية تعني إلى حد كبير العقائد الناتجة عن المؤسسات فإن نظام المعتقدات  وا 
يضم بين طرفيو ىذه األيديولوجية باإلضافة إلى المعتقدات الشخصية قبل األيديولوجية 

"Per-Ideological Beliefs"  ،(24038)عباس وممحم 
 ومهاقشتوا وتفشريها: الجاني الالشؤنتيجة 

 "8ما درجة اضطراب الشخصية الحدية لدى طالب المرحمة الثانوية؟: "والذي نصو
، تم حساب المتوسطات الموزونة واالنحرافات المعيارية لكل السؤالولإلجابة عن ىذا 

الستجابات عينة  ،اوالدرجة الكمية لي عبارات قائمة أعراض الشخصية الحدية المختصرةمن 
(، ثم تقدير المتوسط حسب معيار الحكم عمى 543الدراسة من طالب المرحمة الثانوية )ن= 

متوسط االستجابة عمى المقياس؛ والذي سبقت اإلشارة إليو في إجراءات الدراسة، والجدول 
 8( يبين نتائج ىذا اإلجراء5)
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( ػهٗ لائًح أػشاع انشخظٛح انسذٚح 305خ ػُٛح انذساعح )ٌ= ( انًرٕعطاخ ٔاالَسشافاخ انًؼٛاسٚح العرداتا3خذٔل )

 )انؼثاساخ ٔانذسخح انكهٛح( يشذثح ذُاصنٛاً زغة يرٕعطاذٓا انسغاتٛح

سلى انؼثاسج فٙ 

 انمائًح
 انثؼذ

انًرٕعظ 

انًٕصٌٔ 

 )و(

االَسشا

ف 

انًؼٛاس

 ٘ )ع(

دسخح 

 انرٕفش

انشذ

 تح

َّٙ أذخٛم 1  1.45 2.75 تأَّ عٛرشكُٙ. إرا اَشغم ػُٙ إَغاٌ ػضٚض ػه
يرٕعط

 ج
1 

2 
ذرظف ػاللاذٙ يغ األشخاص انًمشتٍٛ يُٙ تؼذو االعرمشاس 

 ٔانرزتزب تشكم ٔاضر.
 2 ضؼٛفح 1.38 2.43

11 
ذُراتُٙ يشاػش يرُالضح اذداِ اٜخشٍٚ ذرضًٍ انُسة 

 ٔانكشاْٛح يؼاً فٙ َفظ انٕلد.
 3 ضؼٛفح 1.36 2.43

9 
ذُراتُٙ يشاػش يٍ انشك ٔانشٚثح اذداِ َٕاٚا اٜخشٍٚ ػُذيا 

 أكٌٕ ذسد ضغظ َفغٙ.
 4 ضؼٛفح 1.32 2.40

13 
أَا شخض يرٕٓس ٔاَذفاػٙ زرٗ فٙ لٛادج انغٛاساخ أٔ فٙ 

 ذُأل انطؼاو.
 5 ضؼٛفح 1.37 2.38

ّٙ كثٛشاً ألَُٙ أخاف أٌ ٚرشكُٙ. 10  6 ضؼٛفح 1.35 2.36 أالزك انشخض انؼضٚض ػه

20 
األشخاص انًمشتٍٛ يُٙ ُٚظٓشٌٔ ػذو يسثرٓى نٙ دٌٔ أٌ 

 اػشف عثة رنك.
 7 ضؼٛفح 1.08 2.34

 8 ضؼٛفح 0.96 2.26 ذغثة يضاخٛرٙ اَضػاج اٜخشٍٚ يُٙ تشكم ٔاضر. 14

21 
اَظش نُفغٙ تشكم عهثٙ كهٛاً ٔتشكم إٚداتٙ كهٛاً فٙ انٕلد 

 راذّ.
 9 ضؼٛفح 1.11 2.25

12 
نألخشٍٚ تشكم يخرهف ػًا أَا ػهّٛ فٙ أشؼش ٔكأَُٙ أظٓش 

 انسمٛمح.
 10 ضؼٛفح 1.36 2.24

3 
أخذ طؼٕتح فٙ انثماء ٔاالعرمشاس ػهٗ سأ٘ ٔازذ ألٌ 

 أفكاس٘ ٔاذداْاذٙ ذرغٛش ٔذرمهة تغشػح.
 10 ضؼٛفح 1.42 2.24

4 . َّٙ  12 ضؼٛفح 1.42 2.23 اَذفغ نهمٛاو تأػًال يرٕٓسج ذكٌٕ ػٕالثٓا ٔخًٛح ػه

18 
يشاػش تأَُٙ غشٚة ػُٙ يٍ زٕنٙ ػهٗ انشغى يٍ  ذُراتُٙ

 يؼشفرٙ انغاتمح تٓى.
 13 ضؼٛفح 0.98 2.21

22 
ػُذيا أندأ نهكسٕل أٔ ألٕو ترؼاطٙ انؼمالٛش فإَُٙ أتانغ فٙ 

 انكًٛح انرٙ اذؼاطاْا.
 14 ضؼٛفح 1.01 2.20

15 
لًُد فًٛا يضٗ تإٚزاء خغذ٘ أٔ خشذ خهذ٘ تُفغٙ تضغ 

 يشاخ.
 15 ضؼٛفح 0.97 2.19

 16 ضؼٛفح 0.95 2.17 ذشافمُٙ يشاػش داخهٛح تؼذو انشازح دٌٔ عثة ٔاضر. 16

17 
ػُذيا اغضة أفمذ انغٛطشج ػهٗ َفغٙ نذسخح أَُٙ أطثر 

 ػذٔاَٛاً اضشب اٜخشٍٚ أٔ أزطى األشٛاء.
 17 ضؼٛفح 0.99 2.16

 18 ضؼٛفح 1.36 2.14 نمذ عثك نٙ ٔأٌ فكشخ فٙ إَٓاء زٛاذٙ تشكم خذ٘. 6

23 
ازراج نٕلد طٕٚم نهرخهض يٍ يشاػش انرٕذش ٔانرٓٛح 

 ػُذيا اَضػح يٍ شٙء يا.
 19 ضؼٛفح 1.28 2.11

19 

َّٙ عٛٓدشَٙ فغأزأل تأ٘  إرا ػشفد أٌ شخظاً ػضٚضاً ػه

ٔعٛهح أٌ أيُؼّ يٍ رنك زرٗ نٕ اضطشسخ نرٓذٚذِ كٙ ال 

 ٚفؼم.

 20 ضؼٛفح 0.96 2.10

 21 ضؼٛفح 1.33 2.09 يرمهة تذٌٔ ٔخٕد أ٘ عثة ٔاضر نزنك. يضاخٙ 5

8 
أَا شخض زاد انًضاج ٔػظثٙ تشكم ٚفمذَٙ انغٛطشج ػهٗ 

 َفغٙ ٔذظشفاذٙ.
 22 ضؼٛفح 1.25 1.98

 23 ضؼٛفح 1.26 1.90 ٚشافمُٙ انشؼٕس تانضدش زرٗ نٕ كاٌ نذ٘ يا ٚشغهُٙ. 7

 ضؼٛفح 1.21 2.24 انذسخح انكهٛح
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من طالب المرحمة الثانوية ( أن متوسط استجابات عينة الدراسة 5من الجدول ) يتبين
(، بانحراف معياري 2820بمغت القيمة ) لقائمة أعراض الشخصية الحديةعمى الدرجة الكمية 

درجة اضطراب الشخصية الحدية الكمية لدى عينة الدراسة من ( مما يشير إلى أن 0820)
  )ضعيفة(8 تكانظة قموة طالب المرحمة الثانوية بمحاف

ويرى الباحث أن النتيجة الحالية في مجمميا تكشف عن كون المالحظات التي اعتمدت 
ميل الطالب في المراحل التعميمية  عمييا الدراسة الحالية )فيما يتعمق بالمشاىدات التي تبين

العتيادية إلى العنف، والتصرف في المواقف الحياتية ا -والثانوية بصفة خاصة -المختمفة
( إنما تعبر عن حاالت تنم عن انفعال شديد سواء في اتجاىو اإليجابي أو السمبيبطريقة 

فردية وال تمثل ظاىرة قائمة في البيئة التربوية بداللة الدرجة الضعيفة ألعراض الشخصية 
 الحدية8

كما يمكن عزو النتيجة الحالية في داللتيا عمى انخفاض درجة أعراض اضطراب 
 ة الحدية لدى طالب المرحمة الثانوية بمحافظة قموة إلى أمرين وىما:الشخصي

التطور الحادث في بينة المناىج الدراسية بالمرحمة الثانوية، ومحتواىا، والذي يركز وفق  -0
( عمى إبراز القيم األخالقية المتعمقة بالتعامل الحسن 2403ما أشار إليو آل مناخرة )

مع اآلخرين، وتقبل االختالف، وتنظيم المشاعر خاصة فيما يخص التعبير عنيا، ويرى 
ىذا األمر أسيم في نضج الطالب معرفيًا بشكل نظم لدييم االنفعاالت، الباحث الحالي أن 

ومكنيم من تحقيق معالجة فكرية، والتحكم في عمميات التفكير، األمر الذي انعكس وفقًا 
لمنتيجة الحالية عمى قدرتيم عمى ضبط انفعاالتيم وتوجيو أفكارىم بشكل إيجابي بعيدًا 

 عن الحدة أو الطرفية الشديدة8 
اولة الطالب نحو االندماج في المجتمع المحيط بيم، ورغبتيم الدخول في عالم الكبار مح -2

في ىذا السن، وىو ما يتطمب منيم تحقيق المرغوبية االجتماعية )عباس وممحم، 
بما يحقق ليم  -قدر اإلمكان -(، ولذا يسعى الطالب إلى االلتزام فكرًا وسموكاً 2403

درة عمى ضبط االنفعاالت واالبتعاد عن الحدة وعدم القبول االجتماعي، ومن ذلك الق
االستقرار في المشاعر والميول واالتجاىات واألفكار، ومن ثمَّ انخفضت درجة أعراض 

 اضطراب الشخصية الحدية لدييم8
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 ومهاقشتوا وتفشريها: الجالح الشؤالنتيجة 
( بين α ≤ 0.05ىل توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )": والذي نصو

مرتفعي ومنخفضي الدوجماتية في درجة اضطراب الشخصية الحدية لدى طالب المرحمة 
 "8الثانوية؟

مقياس الجمود ٪( من الدرجات عمى 22تحديد أعمى )تم ، السؤالولإلجابة عن ىذا 
( طالبًا، ثم إجراء 22٪( من الدرجات وعددىم )22( طالبًا، وأدنى )22، وعددىم )الفكري

لعينتين مستقمتين الختبار داللة الفروق بين المجموعتين العميا والدنيا،  T.Test ت(اختبار )
 ( يبين نتائج ىذا اإلجراء08وذلك ألبعاد المقياس ودرجتو الكمية، والجدول )

 ( َرائح اخرثاس )خ( نذالنح انفشٔق تٍٛ يشذفؼٙ ٔيُخفضٙ اندًٕد انفكش4٘خذٔل )

 فٙ اضطشاب انشخظٛح انسذٚح 

 انًرغٛش

يشذفؼٕ اندًٕد 

 انفكش٘

يُخفضٕ اندًٕد 

 انفكش٘
دسخح 

 انسشٚح

لًٛح 

 )خ(

يغرٕٖ 

 ع   و ع و انذالنح

انذسخح انكهٛح نمائًح أػشاع 

 اضطشاب انشخظٛح انسذٚح
54.48 

17.9

5 
46.12 13.52 162 

3.3

7 
0001 

 ≥ α)يتبين من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
بين مرتفعي )المنغمقين( ومنخفضي )المنفتحين( الجمود الفكري في الدرجة الكمية  (0.05

 ألعراض اضطراب الشخصية الحدية،8
عند تناول نتيجة السؤال  -ويعزو الباحث النتيجة الحالية إلى ما سبقت اإلشارة إليو

الفكرية مع سيطرة حول انغالق وضيق زاوية الرؤية أو المرونة  -األول من أسئمة الدراسة
أسموب االنغالق الفكري عمى الفرد، وعندىا فإنو ال يرى سوى نفسو، فيسعى جاىدًا نحو 
فرض آرائو عمى اآلخرين بالقوة أو السمطة، وىو ما يوجد نقاط صراع بينو وبين اآلخرين، 
األمر الذي يجعمو حاد االنفعاالت في الدفاع عن رأيو، متذبذب المشاعر في تعاممو مع 

 اآلخرين، وىو ما يجعل شخصيتو مضطربة، حيث ترتفع درجة األعراض المرضية لديو8
 ومهاقشتوا وتفشريها. الرابعنتيجة الشؤال 

الجمود ما إمكانية التنبؤ باضطراب الشخصية الحدية من خالل والذي نص عمى أنو: 
 لدى طالب المرحمة الثانوية؟ (الدوجماتيةالفكري )
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 Enter بطريقة االنحدار المتعدد تحميل استخدام تم السؤال،ولإلجابة عن ىذا 
الستجابات عينة الدراسة عمى أداتييا: الجمود الفكري مقياس )الدرجة الكمية واألبعاد(، 
وقائمة أعراض اضطراب الشخصية الحدية، وقد تبنت الدراسة الحالية افتراضًا مفاده أن كل 

تو عاماًل مستقاًل يمكن أن يؤثر في غيره من المتغير بعد من أبعاد الجمود الفكري يمثل في ذا
 :التالي النحو عمى النتائج التابعة وذلك وفقًا لنظرية روكيتش في الجمود الفكري، وقد جاءت

( َرائح اَسذاس اندًٕد انفكش٘ )األتؼاد ٔانذسخح انكهٛح( ػهٗ اضطشاب انشخظٛح انسذٚح نذٖ طالب 5خذٔل )

 (305انًشزهح انثإَٚح )ٌ= 

 انًرغٛش انراتغ انًرغٛش انًغرمم

لًٛح يؼايم 

 انرسذٚذ

(R2) 

لًٛح )ف( 

 نهرثاٍٚ
 لًٛح )خ(

يؼايم 

 االَسذاس
 انثاتد

اناليؼرمذاخ -انًؼرمذاخ  
انذسخح انكهٛح 

ألػشاع 

انشخظٛح 

 انسذٚح

0.31 18.01** 

3.96** 0.61 

24.87 

انطشفٛح -انًشكضٚح   4.49** 0.66 

 0.47 *2.09 انًُظٕس انضيُٙ

انذسخح انكهٛح نهدًٕد 

 انفكش٘
3.89** 0.59 

النتائج إمكانية التنبؤ بالدرجة الكمية ألعراض اضطراب الشخصية الحدية من  تظير
%( 50خالل الجمود الفكري )األبعاد والدرجة الكمية(، حيث بمغت نسبة التباين المفسر )

( حيث بمغت القيمة 4840وكانت النسبة الفائية لتحميل التباين دالة عند مستوى )
بأبعاده ودرجتو الكمية تأثيرات موجبة ودالة إحصائيًا (، كما كان لمجمود الفكري 02840)

( حيث بمغت قيم )ت( ليذه 4840عمى اضطراب الشخصية الحدية عند مستوى داللة )
( عمى الترتيب، وىي قيمة دالة إحصائيًا عند 5821، 2841، 0801، 5813اإلستراتيجيات )

ة الكمية ألعراض اضطراب (، ومن ثمَّ يمكن صياغة معادلة االنحدار لمدرج4840مستوى )
 الشخصية الحدية عمى النحو التالي:

 
الكمية ألعراض  الدرجة

 =اضطراب الشخصية الحدية 

[20822 + 4833 X 4830الطرفية( +  -)المركزية X 

)المنظور الزمني([ +  X 4802الالمعتقدات( +  -)المعتقدات
4831  X 8)الدرجة الكمية لمجمود الفكري( 

 
وتبين النتيجة الحالية أن أكثر أبعاد الجمود الفكري تأثيرًا في تشكيل أعراض اضطراب 

الالمعتقدات، ثم المنظور  -الطرفية( ثم المعتقدات -الشخصية الحدية ىو بعد )المركزية
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الزمني، وىو ما يتسق مع نتائج السؤال الرئيس لمدراسة؛ والتي بينت أن أقوى أبعاد الجمود 
 الطرفية8 -طًا باضطراب الشخصية الحدية ىو بعد المركزيةالفكري ارتبا

ويعزو الباحث النتيجة الحالية في داللتيا عمى إمكانية التنبؤ بأعراض الشخصية 
الحدية من خالل درجة الجمود الفكري وأبعاده إلى أن األفراد الذين لدييم األعراض الدالة 

ي القدرة عمى ادراك الحاالت يظير عندىم انخفاض فعمى اضطراب الشخصية الحدية 
العقمية، مما يؤدي إلى مشاكل في التنظيم والعاطفة وصعوبات في إدارة االندفاع، وال سيما 

المرضى الذين ( أن 2403حيث تقرر دراسة حمودة ) ،في سياق التفاعالت الشخصية
يعانون من االضطراب الحدي ىم ضعاف في تنظيم االستجابات العاطفية وانتياج 

اتيجيات فعالة لمسيطرة عمى أفكارىم ومشاعرىم، التي تتحدي قدرتيم عمى التفكير في استر 
 تصرفاتيم الخاصة من حيث فيميم ألفكارىم ومشاعرىم8 

كما يرى الباحث أن النتيجة الحالية تنبو إلى أن الطالب الذين تمتمكيم أفكارًا غير سوية 
أحوج ما  ممن الوقت والجيد ى كثيراً  يكمفيم حدياً  شخصياً  اضطراباً  تسبب ليم )جامدة( فإنيا

مالمح تحدد ىي المرحمة الثانوية؛ مرحمة تعميمية  يإلييما لمواصمة عممية التعمم ف وايكون
جمااًل فإن النتائج الحياة بعد ذلك يف العممي مبل ومستقبمي ي،الجامع متعمميوطبيعة  ، وا 

ن اضطراب الشخصية الحدية تتحكم فيو الحالية تعزز توجيات الدراسة التي قامت عمى فكرة أ
األفكار الذاتية لدى الفرد والطريقة التي يمكنو من خالليا التعبير عن أفكاره؛ والتي ي عبر 
عنيا بدرجة االنفتاح أو االنغالق الفكري، وىو كذلك ما يتفق بصورة مباشرة مع ما تقرره 

أفكار خاطئة غير سوية لدى النظريات المعرفية من كون اضطرابات الشخصية تنشأ نتيجة 
 الفرد8

 توصيات الدراسة:

حث المؤسسات التعميمية ممثمة في المدارس الثانوية بإداراتيا ومعممييا نحو تدعيم  -0
 غير المنطقية،، والتحرر من قيود األفكار والتقاليد لدى طالبيم االنفتاح المنضبط

ويجعميا عبارة عن استنساخ لما يجمد األفكار ما والتحرر من الخوف من أجل االبتعاد عن
 قبميا8
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الحياة االجتماعية والسياسية معطيات يتناسب مع  بماالتوعية الدينية العمل عمى تحقيق  -2
المعاصرة، عبر إظيار المرونة في الفكر والتنوع الفقيي الكبير في المسائل الدينية مما 

 أو الجمود الفكري8 يسيم في إكساب الطالب المرونة في التفكير، والبعد عن التعصب
ضرورة االىتمام بالمناىج والمقررات الدراسية حث القائمين عمى المناىج الدراسية ب -5

، وىو ما ينعكس عمى سالمة البناء المعرفي بحيث تشتمل عمى التعدد والتنوع في األفكار
 واالنفعالي لمطالب، فتتميز شخصياتيم باالستقرار واإليجابية8
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 :الدراسةمراجع 

 : املراجع العربية.أواًل

 خفض في جدلي سموكي كمدخل العقمية اليقظة عمى التدريب فاعمية(. 7002) محمد أحمد زيد، أبو
 عمى وأثره الحدية الشخصية اضطراب ذوات الطالبات لدى االنفعالي التنظيم صعوبات
 .86-0 ،30 مصر، -النفسي اإلرشاد مجمة. االضطراب ىذا أعراض

 تحميمية إمبريقية سيكولوجية دراسة: القمق لتخفيف دفاعية كوسيمة التصمب(. 0868) محمود حنفي إمام،
 .525 – 547، 7، بأسيوط التربية كمية مجمة. أسيوط جامعة لطالب

. الجامعة طمبة لدى الديني بالوعي وعالقتيما والتسمطية الدجماتية(. 0868) أحمد عبدالرقيب البحيري،
 وكمية النفسية لمدراسات المصرية الجمعية مصر، طنطا، النفس، لعمم الخامس المؤتمر
 .748 - 755 ،0ج طنطا، جامعة

 واضطراب واالكتئاب بالمقمق وعالقتو الطفولة في لإلساءة التعرض(. 7003) اهلل عبد بنت سعاد البشر،
 .408-588 ،(5)03 مصر،-نفسية دراسات. الشخصية

 مجمة. الموصل جامعة طمبة من عينة لدى الحدية الشخصية قياس(. 7006) يوسف شوقي بنيام،
 .45-70 ،(7)6 العراق، -الموصل بجامعة األساسية تربية ال كمية أبحاث

 اإلنغالق ذوي من الجامعة طمبة لدى المشكالت حل ميام أداء محددات(. 7006) صكر عمي، جابر
(، 7-0)2، العراق -االنسانية والعموم اآلداب في القادسية مجمة(. الدوجماتية) المعرفي
772-738 . 

. االبتدائية المرحمة معممي لدى المعرفي االنغالق(. 7007) تركي أسماء، وأحميد صكر؛ عمي، جابر
 .062 -080(، 0)00، العراق -التربوية والعموم اآلداب في القادسية مجمة

 لدى التفكير و التعمم بأنماط(  الدجماتية)  الفكري الجمود عالقة(. 7005) عبداهلل ناصر، الحربي
 كمية، منشورة غير ماجستير رسالة. المنورة بالمدينة الثانوية المرحمة طالبات و طالب
 .السعودية العربية المممكة، المكرمة مكة، القرى أم جامعة، التربية

 طالبات من عينة لدى اليوية وتشكيل اإلجتناعية والميارات الفكري الجمود(. 7006) أسعد حنان، خوج
 التربية كمية، منشورة غير دكتوراه رسالة. المكرمة مكة بمدينة لمبنات التربية كميات
 .السعودية العربية المممكة، المكرمة مكة، القرى أم جامعة، لمبنات

 الثانوية المرحمة طالبات بين مقارنة دراسة: الحدية الشخصية اضطراب(. 7004) أسعد حنان خوج،
 المجمة. السعودية العربية بالمممكة واألدبية العممية بالتخصصات الجامعة وطالبات
 .044-002 ،(000)76 الكويت،- التربوية
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 اضطراب مظاىر بين لمعالقة وسيط كمتغير العقمية اليقظة(. 7005) القادر عبد شيرين سيد،
 مصر، - النفسية والدراسات البحوث مركز حوليات. العاطفي والتعمق الحدية الشخصية

 .87-0 ،(8)ع
 وزارة منشورات أسـعد، وجيـو: ترجمـة. الـنفس عمـم فـي الموسـوعي المعجـم(. 7000) نـوربير سـيالمي،

 .سوريا-دمشق الثقافة،
 مرتفعي بين المشكالت وحل الذات تقدير في الفردية الفروق(. 7007) محمد مجدي الشحات،

 ،(87)75 ،(بنيا جامعة) التربية كمية مجمة. الجامعة طالب لدى الدوجماتية ومنخفضي
533 - 584. 

براىيم، إبراىيم محمد والدسوقي، أحمد محمد شمبي،  النفية األمراض تشخيص(. 7004) السيد زيزي وا 
 .المصرية األنجمو مكتبة: القاىرة. DSM4& DSM-5 من مستمدة لمراشدين

( الحدية) البينية والشخصية الجسم صورة(. 7008) محمد أحمد ىناء وشويخ، ألطاف مدحت عباس،
 التربية كمية مجمة. الجامعة طالب لدى السيكوسوماتية االضطرابات ببعض وعالقتيما
 .320-377 ،(7)73 مصر،- بأسيوط

 الجامعات طمبة لدى الحياة بجودة وعالقتيما األنا وقوة الفكري الجمود(. 7004) مصطفى وفاء، عميان
، غزة، األزىر جامعة، التربية كمية. منشورة غير ماجستير رسالة. غزة بمحافظات
 .فمسطين

 وعالقتو التجنبية الشخصية اضطراب(.  7004)  العزيز عبد محمود وقاعود، محمد طارق فوزي،
 جامعة األول النفس عمم قسم مؤتمر. الجامعة طالب من عينة لدى الشخصي بالحيز
 .08-0 ،0ج نوفمير، 77 -07 من الفترة طنطا،

 الدجماتية الفكري بالجمود وعالقتو التدين(. 7006) طو فؤاد، وطالفحة سعد؛ بن حسين، القحطاني
 سمسمة، والدراسات لمبحوث مؤتة. تبوك لمدينة المعممين كمية طمبة عمى ميدانية دراسة
 .756 -708( 4)75 األردن -واالجتماعية االنسانية العموم

مكانية الماىية بين الدوجماتية(. 7006) عمي محمد، القحطاني  رسالة. االسترىابيين لدى القياس وا 
، الرياض، االمنية لمعموم العربية نايف جامعة، اإلدارية العموم قسم، منشورة غير دكتوراه
 .السعودية العربية المممكة

 كمية، منشورة غير ماجستير رسالة. الجامعيين الطمبة لدى الدوجماتية أسموب(. 7008) سمية، لمبارك
 .الجزائر، الخضر الحاج جامعة، اإلسالمية والعموم واالجتماعية اإلنسانية العموم
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 الجامعة طالب لدى الفكري الجمود درجة لخفض برنامج فعالية(. 7002) مصطفى ىشام مصباح،
 والتربية، والعموم لآلداب البنات كمية منشورة، غير دكتوراه رسالة. الحياة معنى وتحسين
 .شمس عين جامعة
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