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 مستخمص البحث

ن كان يتمثل بمقاومة األفكار الجديدة وتقويم المعمومات الحديثة بمعايير مسبقة ,   إن الجمود الفكري وا 
ي والجماعات الت, فأنو كمما زاد ىذا الجمود في بناء معتقدات الشخص ا زاد استعداده لرفض وكراىية األشخاص 

ال تشاركو في ىذه المعتقدات , وبالتالي فأن دراسة الجمود الفكري قد حظيت باىتمام كبير من قبل العديد من 
وعميو فأن دراسة الجمود الفكري يعد محاولة لفيم ظاىرة , و االجتماع , وعمماء النفس والتربية , الفالسفة 

 اجتماعية نفسية توجد في المجتمع الذي يحتوي عمى جماعات مختمفة ومنيم الشرائح التدريسية . 
 وعميو فقد استيدف البحث الحالي ما يأتي :

 والمعممين .قياس الجمود الفكري لدى شرائح تدريسية متباينة تتمثل بأساتذة الجامعة والمدرسين  -1

 قياس الجمود الفكري لدى أساتذة الجامعة .  -2

 قياس الجمود الفكري لدى المدرسين . -3

 قياس الجمود الفكري لدى المعممين . -4

 والمدرسين ., المقارنة في الجمود الفكري بين أساتذة الجامعة  -5

 والمعممين ., المقارنة في الجمود الفكري بين أساتذة الجامعة  -6

 والمعممين ., ود الفكري بين المدرسين المقارنة في الجم  -7

 إناث( –وفق متغير الجنس )ذكور عمى المقارنة في الجمود الفكري  -8

 أدبي( –وفق متغير التخصص )عممي عمى المقارنة في الجمود الفكري  -9

 الفئات اآلتية: حسبوفق متغير العمر عمى المقارنة في الجمود الفكري  -11

    

 (54 – 45)إلى فئة عمر (44 – 35)العمرية من فئة لم –ا 
 (64 – 55)إلى فئة عمر (44 – 35) العمرية من فئةلم -ب
 (64 – 55)إلى فئة عمر (54 – 45) العمرية من فئةلم –ج 
وتحقيقا ليذه األىداف قامت الباحثة بتطبيق مقياس الجمود الفكري بعد استخراج صدقو وثباتو والقوة  

( 111( شخص بواقع )411ا بالطريقة الطبقية العشوائية وقد تألفت من )التمييزية لفقراتو عمى عينة تم اختيارى
  ( من المعممين.161( من المدرسين و )128من أساتذة جامعة و)

تحميل التباين األحادي واالختبار التائي لعينة واحدة  عمالوبعد تحميل البيانات ومعالجتيا إحصائيا باست 
 تائج اآلتية : ولعينتين مستقمتين توصل البحث إلى الن

 تتصف بعض الشرائح التدريسية بالجمود الفكري .  -1

 ال يتصف أساتذة الجامعة بالجمود الفكري .  -2

 ال يتصف المدرسون بالجمود الفكري .  -3

 يتصف المعممون بالجمود الفكري .  -4

 ال يختمف أساتذة الجامعة عن المدرسين في الجمود الفكري .  -5



 عة بالجمود الفكري .يتفوق المعممون عمى أساتذة الجام  -6

 يتفوق المعممون عمى المدرسين بالجمود الفكري .  -7

 ال يختمف الذكور عن اإلناث في الجمود الفكري .  -8

ن من التخصصات العممية عن التدريسيين من التخصصات اإلنسانية بالجمود الفكري ييال يختمف التدريس  -9
. 

 والجمود الفكري ., ليست ىناك عالقة بين العمر  -11

 وء نتائج البحث خرجت الباحثة بالعديد من التوصيات والمقترحات.وفي ض
 


