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�ر   ز�ف#ار الالعقالنية و�تجا�ات التعص�ية لدى طالب �لية ال�بية جامعة �

 وفقا للتخصص ��ادي'&
ً

  

س عبـد ا?<ـالق م، ;سيو9ي ;سيو9ي السيد سليم، سالمة عطية هللا أحمد إسماعيل وحر

  السيد فرحات

�ر،�لية ال�بية بنJن بالقا�رة، قسم الEFة النفسية   ز جامعة �

  salama.atiya.000@gmail.com: الR�يد Qلك�و9ي للباحث الرئMس1

  :مT<ص

ق 	� �ف�ار ا لالعقالنية و(تجا�ات التعص$ية، وكذلك و�دف البحث ا��ا�� إ�� التعرف ع�� الفر

التعـرف ع�ــ� مـا إذا 5ــان �نـاك اخــتالف 	ـ� الب>يــة العامليــة مـن عدمــھ لـدى طــالب 5ليـة ال23بيــة بنــ.ن 

 @Aا للتخـــصص �5ـــادي �ـــر 	ـــ� �ف�ـــار الالعقالنيـــة و(تجا�ـــات التعـــص$ية وفقـــ ًبالقـــا�رة جامعـــة � ز

ً طالبـــا مـــن 100(ًطالبـــا، بواقـــع ) 200(البحـــث مـــن ، وت�ونـــت عينـــة ) علـــم الـــنفس-ال23بيـــة ا�Lاصـــة (

�م )ً طالبـا مـن طـالب شـعبة علـم الـنفس100(، )طالب شعبة ال23بية ا�Lاصة ر، ممـن تراوحـت أعمـا

ه ) 20-18(ما ب.ن  رعامـا، بمتوسـط عمـر قـد ي ه )93,18(ً ر، وانحـراف معيـار قـد ، وقـد تمـت )616,0(ي

اkــj@ �ف�ــار الالعقالنيــة و(تجا�ــات التعــص$ية (سـتعانة بــاملنgh الوصــفي، كمــا تــم اسـتخدام مقي

ق ذات داللة إحصائية : وتوصل البحث إ�� النتائج التالية. وكال�ما من إعداد الباحث.ن وال توجد فر

 ،@Aاصـة وعلـم الـنفس وفقـا للتخـصص �5ـاديLال23بيـة ا� @sف�ـار الالعقالنيـة بـ.ن طـالب شـعب� �	ً

ق ذات داللة إحصائية 	� ( تجا�ات التعص$ية ب.ن طالب شعبs@ ال23بيـة ا�Lاصـة وعلـم ووجود فر

ًالنفس وفقا للتخصص �5اديA@ 	� اتجاه طالب شعبة ال23بية ا�Lاصة، ال تختلف الب>ية العاملية 

اسة من طالب شعبs@ ال23بية ا�Lاصة  ر	� �ف�ار الالعقالنية و(تجا�ات التعص$ية لدى عينة الد

  .5اديA@ًوعلم النفس وفقا للتخصص �

  .(تجا�ات التعص$ية،  �ف�ار الالعقالنية:ال#لمات املفتاحية
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ABSTRACT 

The current research aimed to identify the differences in irrational 
thoughts and prejudice attitudes, as well as to identify whether there is a 

difference in the factor structure or not among students of the Faculty of 
Education, Al-Azhar University in irrational thoughts and prejudice 

attitudes according to academic specialization (special education- 
psychology). Three hundred fifty students participated in the research 

(200) students, (100 Special Education Department, 100 Psychology 

Department), whose ages ranged between (18-20) years, (M = 18.93 

years), (S.D = 0.616 years). The research followed the descriptive 

approach, and two scales of irrational thoughts and prejudice attitudes 

were used, both of which were developed by the researchers. The results 

of the research indicated that: There were no statistically significant 

differences in irrational thoughts among participants from special 

education and psychology departments according to academic 

specialization. There were also statistically significant differences in 

prejudice attitudes among participants according to academic 

specialization in the direction of students of the Special Education 
department. Moreover, the factor structure does not differ in irrational 

thoughts and prejudice attitudes among participants from special 
education and psychology departments in light of academic 

specialization.     

Keywords: Irrational Ideas, Attitudes Prejudice.   
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:مقدمة  

�م الطاقة الدافعة نحو  ة وطنية 	� غاية ��مية باعتبا ريمثل طالب ا�xامعات ثر و
نقدم والبناء، فyم بحاجة إ�� تقديم الرعاية العلمية و(جتماعية والنفسية وا�xسمية لyم، الت

ا�|م ح�s ~سyموا 	�  تطو مجتمعا�م وتنمي{|ا، وع�� الرغم من تلك ��مية إال أن  رواس�ثمار قد ر
ف وأحوال تدفع �ؤالء الطالب إ�� (ضطراب والقلق ع�� ذوا�|م ومستقبلyم، و�ذا  و�ناك ظر
الش�ل من عدم (ستقرار يؤثر 	� انفعاال�|م وتصرفا�|م، ولعل الس$ب 	� ذلك ~عود إ�� طبيعة 
اك عند�م وطر�قة تفك.2�م وتفس.2 �حداث من حولyم، ففي ظل ا��ياة املعاصرة املليئة  ر�د
�ادة وتنوعا 	� مصادر �ف�ار الالعقالنية و(تجا�ات  ًبالتغ.2ات، يواجھ طالب ا�xامعات  ز
�ما  رالتعص$ية، مما جعل العلماء والباحث.ن يولو �ذه الظوا�ر ا�تماما م�3ايدا للكشف عن آثا ً ً ن

  .ا�Lط.2ة ع�� ��ة الفرد النفسية وا�xسدية

ة وا��ة ب.ن �فرد، ظyر (تجاه املعر	� الذي  فق �ذه الظوا�ر الs@ تفشت بصو رو و
مجموعة من �جراءات وا�Lطوات، يقوم ع�� إعادة �شكيل الب>ية املعرفية للفرد من خالل 

َّتت�Lص 	� أن العوامل املعرفية تؤثر 	� السلوك، ومن ثم، فإن �غي.2�ا سي23تب عليھ بال شك �غ.2  َ

س ودمحم عبد الرحمن، (	� أف�ار الفرد وسلوكياتھ    ).212: 1998ودمحم محر

ف بالتصلب فعند النظر إ�� �ف�ار الالعقالنية لدى طالب ا�xامعات يالحظ أ�|ا تتص
و(�غالق العق��، والتفك.2 غ.2 املنطقي مع املواقف أو �حداث ا��ياتية، ف�@ بمثابة إعاقة لyم 

ؤ�ة ثاقبة ل�و�|ا العقالنية وال منطقية ولقد ان�شرت تلك �ف�ار 	� الب ئة . رعن ت�و�ن �دف و
ن، وقد ي�و الس$ب 	� العر¢ية وخاصة لدى جيل الشباب ¡ش�ل ملفت لالن�باه 	� �وقات الرا�نة

وثة  رذلك وجود تر¢ة خصبة لنمو�ا من عادات وتقاليد وان�شار لألف�ار الو�مية والعادات املو
ت رك.�ة لدى الكث.2 من عموم الناس  : 2018نجالء إبرا�يم، (رالسلبية الs@ �شأت 	� ا¤xتمع وصا

84-85.(  

ا لدحض �ذه �ف�ار ً من خالل نظر�تھ الs@ قامت خصيصEllis (2004: 21)وقد أكد 
السالبة، (�|زامية، املدمرة، ا¤�بطة، (ع�� أن العديد من املشاعر و(نفعاالت غ.2 املرغو¢ة 

  :ترتبط بفكرة أو أك¯2 من ثالث أف�ار غ.2 عقالنية و®�) وا�Lاذلة للذات

ًيتحتم ع�� دائما تحس.ن جميع املyام الs@ أقوم °|ا -  َّ. 

ًي>ب±� ع�� دائما أن أعمل ب -  ًلطف وعدل تجاه نفj³@ وتجاه ²خر�ن وإال سأ5و حق.2اَّ  .ن

س 5ل ¶j@ء وإال ستصبح حيا�ي صعبة وأع ش بال  -  ريتحتم ع�� أن أع ش حياة جيدة وأن أما َّ

 .قيمة
وأن �ف�ار الثالثة السالفة تمثل املصدر �ساjk@ لالنفعاالت املضطر¢ة لدى الفرد 

  ).30-28: 2008هللا، �شام عبد (تجاه ذاتھ وتجاه العالم من حولھ 

بأن طالب ا�xامعة بمختلف مستو�ا�|م ) 293: 2015(وتضيف أمل عايز و�يفاء ع�� 
ا للعملية التعليمية، وأن ما يحملونھ من أف�ار العقالنية �ساعد 	� ظyو  اسية يمثلو محو رالد ًر ن ر

اس{|م ا�xامعية، من بي¹|ا القلق، وا لs@ تؤدي إ�� ر¡عض (ضطرابات النفسية لدº|م 	� أثناء د
ة ع�� �داء؛ مما قد يؤدي إ�� إخفاقyم من الناحية  رصعو¢ة التوافق مع ²خر�ن، وضعف القد

  .�5اديمية
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�ا ب.ن طالب ا�xامعات أيضا (تجا�ات  ًومن ب.ن تلك املشكالت الs@ ذاع ان�شا ر
الت تحظى بوجھ عام ع�� أ�مية كب.2ة 	� إطار علم االتعص$ية،  لنفس زوالs@ حظيت وما 

الs@ تمت ®� الدليل (جتما¾�، فالنظر�ات واملؤلفات العلمية الs@ قدمت، والبحوث الواقعية 
ه عدد من الباحث.ن منذ الثالثي>يات املبكرة من القر  ناملباشر ع�� �ذه ��مية، و�و ما بلو ر

اث �Lم املا¿j@، إذ إ�|م وضعوا �سس النظر�ة والواقعية لبحوث (تجا�ات كمحصلة ل23اكم تر
   ).9: 1989مع�3 عبد هللا، (رن�يجة التطو السرÀع والyائل الذي حدث 	� قياس (تجا�ات 

فاالتجا�ات التعص$ية لyا تأث.2 ع�� طالب املرحلة ا�xامعية من ناحية الضغوط، 
واملعاناة من (ضطرابات، والقلق ¡ش�ل عام، وضعف الثقة 	� النفس، و�حباط الذي يصاب بھ 

اء �ذه التوجyات، فyم عرضة �ؤالء الط رالب 	� �ذه املرحلة، ل�و�|م أك¯2 الفئات املس{|دفة من و
ض ب.ن ثقاف{|م  رلالكتئاب والشعو بفقد الراحة النفسية وا�xسدية أك¯2 من غ.2�م، نظرا للتعا ً ر

   .(Emma, 2015: 74)وتوجyا�|م، و¢.ن ثقافة وتقاليد ا¤xتمع 

�ران   ع�� أن (تجا�ات التعص$ية �عد مش�لة من )216: 2000(زفكما أو�Æ حامد 
، و�عد حاجزا يصد 5ل فكر جديد،  �خ والعصو ًأخطر مشكالت التفاعل (جتما¾� ع�� مر التا ر ر
روÀعز أ��ابھ عن التفاعل (جتما¾�، و�23كyم بمنأى عن التطو املتالحق الذي تدفعھ جyود  ل

ظر 	� مثل �ذه الظا�رة والكشف عن ال$شر 	� 5ل م�ان، لذا فمن �و�� أن يتم إعادة الن
مال¡سا�|ا وعائد�ا السلÈ@ ع�� �فراد وا¤xتمعات، والتصدي لyا ب�ل حزم وقوة، 5ي يمكن 

  .رالوقوف ع�� فyم أسبا°|ا واس�ئصالyا من ا�xذو

ق ب.ن تلك �ف�ار  وومن �ذا املنطلق 5انت فكرة �ذا البحث، من أجل تحديد الفر
ج ببعض و(تجا�ات السابق ذكر�ا و لدى طالب ا�xامعة وفقا للتخصص �5اديA@، تمyيدا ل�Lر ً ً

النتائج لالستفادة م¹|ا 	� إطار املرحلة العمر�ة وطبيعة الطالب أنفسyم، و	� إطار الب ئة �سر�ة 
 .وثقافة ا¤xتمع

:مش#لة البحث  

دى ننبعت مش�لة البحث ا��ا�� من خالل ما الحظھ الباحثو من اختالف 	� التفك.2 ل
¡عض طالب ا�xامعات واعتناق ¡عض �ف�ار الالعقالنية، فضال عن التوجyات التعص$ية 

ً

ًا¤Lتلفة؛ حيث أصبح الفكر ا�Lاطئ و(تجاه نحو التعصب حديث الساعة، و�وميا ما ~سمع 

وÀشا�د ع2Ë الوسائل ا¤Lتلفة عن وجود تناقضات مختلفة وجرائم متعددة، و5أن ا��ياة 
امية أل نحداث مأساو�ة أ¡سط ما يمكن أن توصف بھ حوادÍ|ا بأ�|ا نوع من جنو رمسرحية د

حيث �عد ظا�ر�ي �ف�ار الالعقالنية و(تجا�ات التعص$ية 	� الوقت ا��ا�� قضية . ال$شر
سyا �فراد بأساليب وأش�ال متعددة ومتنوعة 	� الشدة، و�ذا ما  رسلوكية واسعة (ن�شار، يما

ق 	� �ف�ار ندفع الباحثو للتوجھ 	�  و�ذا املوضوع والعناية بھ، أمال 	� الكشف عن الفر
ً

ًالالعقالنية و(تجا�ات التعص$ية والتعرف ع�� الب>ية العاملية لدى طالب 5لية ال23بية وفقا 

ضع ¡عض التوصيات واملق23حات ��ل �ذه املش�لة   .وللتخصص �5اديA@، و

اسات السابقة  ً وجد أن �ناك تناقضا ب.ن -الصدد  	� �ذا -رو¢الرجوع إ�� ¡عض الد
ٍ

ُ

ق وفقا لألف�ار الالعقالنية و(تجا�ات التعص$ية 	� ضوء  اسات الs@ تناولت الفر ً¡عض الد و ر
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قا 	�  اسات إ�� أن �ناك فر التخصص �5اديA@ لدى طالب ا�xامعات، فقد توصلت ¡عض الد
ً
و ر

اسة  ر�ف�ار الالعقالنية وفقا للتخصص، مثل د سy.2 الصباح وعابد (، )2011ات ، ما�ر الز�اد(ً
 ، ق 	� �ذا الصدد، مثل ) 2020سعيد دمحم، (، )2007زا��مو اسات أي فر وب نما لم تجد ¡عض الد ر

اسة  ق 	� )2013�ديل عبد هللا، (رد اسات أخر إ�� وجود فر ت د و، ومن جانب آخر فقد أشا ى ر ر
ً(تجا�ات التعص$ية لدى طالب ا�xامعات وفقا للتخصص أيضا، مث اسة ً مع.ن باقر (رل د

ق 	� �ذا الشأن، مثل )2002ومحمود عبد هللا،  اسات عدم وجود فر و، ب نما لم تث$ت ¡عض الد ر
اسة  و�Ñ، (، )2018فاطمة السيد وعب.2 خياط، (رد   ).2019زعبد ا��كيم مر

ق ب.ن طالب ا�xامعة ومدى  وو¢ناء ع�� ما سبق تتÆÒ ا��اجة املاسة للتعرف ع�� الفر ً

  .ًة العاملية 	� �ف�ار الالعقالنية و(تجا�ات التعص$ية وفقا للتخصص �5اديA@اختالف الب>ي

َّومن ثم، يمكن تحديد مش#لة البحث \] الZساؤالت Wتية َ
:  

�ر وفقا للتخصص  - 1 ق 	� �ف�ار الالعقالنية لدى طالب 5لية ال23بية جامعة � �ل توجد فرً ز و
 @Aاصة (�5اديL؟) علم النفس-ال23بية ا� 

�ر وفقا  - 2 ق 	� (تجا�ات التعص$ية لدى طالب 5لية ال23بية جامعة � �ل توجد فرً ز و
 @Aاصة (للتخصص �5اديL؟) علم النفس-ال23بية ا� 

�ل تختلف الب>ية العاملية لألف�ار الالعقالنية و(تجا�ات التعص$ية لدى طالب 5لية ال23بية  - 3
 @Aر وفقا للتخصص �5ادي� ًجامعة �

 ؟) علم النفس-ا�Lاصة ال23بية (ز

:�دف البحث  

ق ب.ن طالب 5لية ال23بية بن.ن بالقا�رة جامعة    وº|دف البحث ا��ا�� إ�� التعرف ع�� الفر
�ر 	� �ف�ار الالعقالنية و(تجا�ات التعص$ية، وكذا التعرف ع�� مدى اختالف الب>ية  ز�

 @Aم وفقا للتخصص �5ادي|ºاصة (ًالعاملية لدLعلم النفس-ال23بية ا� .(  

:أ�مية البحث  

يتبدو ��مية النظر�ة من خالل �سليط الضوء ع�� متغ.2 �ف�ار : من الناحية النظرbة
�ر من حيث امل�ونات  زالالعقالنية و(تجا�ات التعص$ية لدى طالب 5لية ال23بية بجامعة �

 .افة املصر�ةو�سباب واملظا�ر و²ثار السلبية ع�� الفرد وا¤xتمع 	� إطار الثق

ىإم�انية (ستفادة من نتائج البحث 	� توجيھ متخذي القرار ع�� مستو : من الناحية التطبيقية
شادي منھ، إ��  س.ن للعمل � س.ن واملما Àس والباحث.ن والدا ة ا�xامعات وأعضاء �يئة التد رإدا ر ر ر ر

ة ظا�رت.ن من أخطر الظوا�ر الs@ طالت شباب ا�xامعات  توجيھ �نظار نحو ضعyا 	� الصو رو و
ا��قيقية، واتخاذ �جراءات املالئمة ل��د من تداعيا�|ا السلبية الs@ طالت �فراد وا¤xتمعات 

   .ع�� حد سواء

:مصطETات البحث  

 التمسك بأف�ار أو معتقدات غ.2 منطقية عن ذات :�Irrational Ideasف#ار الالعقالنية  -1
�واء الLÔصية وعدم املوضوعية، وتحتو حكما الفرد وعن ²خر�ن وا¤xتمع، ترتبط باألً ي

ضة والرفض، ألLÖاص أو موضوعات، بال سند منطقي أو  ، واملعا رمسبقا بالتأييد والقبو ل ً
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م اليقي×@ املطلق، بصرف النظر عن التناقض مع  زمعرفة 5افية، وصوال إ�� (عتقاد ا�xا
ً

 . معطيات املنطق والعقل
�تجا�ات التعص�ية  -2The Prejudice Attitudes :اعتقاد @Èالغالب ما  أو سل �	ي، وØإيجا

ًي�و سلبيا، يقوم بھ فرد أو جماعة ضد أLÖاص أو موضوعات بال سند منطقي أو معرفة  ن
مة مع ضيق 	� �فق والتفك.2، ربحقائق �مو   .زيصاحبھ �Öنات قو�ة من (نفعاالت متال

:محددات البحث  

 مجموعة من طالب 5لية ال23بية بن.ن بالقا�رة جامعة تم إجراء البحث ع��: ا?Eدود ال�شرbة
 @sر، من شعب� ممن لدº|م ) ً طالبا 	� 5ل مجموعة100(بواقع ) ال23بية ا�Lاصة وعلم النفس(ز�

�م ما ب.ن  ا العقالنية واتجا�ات �عص$ية وفقا لنتائج القياس، تراوحت أعما رأف�ا ر
ً   .ًعاما) 18-20(ً

�رتم تطبيق ال: ا?Eدود امل#انية .زبحث 	� 5لية ال23بية بن.ن بالقا�رة جامعة �  

اjk@ : ا?Eدود الزمانية اjk@ �و للعام الد رتم تطبيق البحث 	� الفصل الد .2021/2022لر  

:يQطار النظر للبحث  

أوال
ً

:�ف#ار الالعقالنية:   

ت جدال ونقاشا موسعا ب.ن    ً~عد مفyوم �ف�ار الالعقالنية من املفا�يم الs@ أثا ً ً
رجمyو ر

اء  ه إ�� آ راملفكر�ن والفالسفة وعلماء النفس؛ ألنھ من املفا�يم الs@ لyا عمر طو�ل، وÀعود بجذو ر
 ،�Úات القديمة؛ إذ ~عد إل س من أوائل الذين أدخلوه إ�� ال23اث السي�ولو رالفالسفة 	� ا��ضا

ه أحد امل�ونات �ساسية للLÔصية، والذ ي ظyر ¡ش�ل روأصبح لھ مع×� وداللة علمية، باعتبا
شاد العقال�ي (نفعا�� السلو5ي رأك¯2 جالء من خالل نظر�تھ الs@ أطلق علÛ|ا نظر�ة � ً.  

 إ�� أن �ف�ار الالعقالنية تز�د من Oraki et al., (2018: 177)وقد أشار 5ل من 
ة 	� التعامل مع املشكالت �5اديمية   .ر(ضطرابات لدى شباب ا�xامعات، وتؤدي إ�� ضعف القد

�ينة مؤثرات عمياء أو ا�ع�اسات آلية، بل �و 5ائن عرضة للتعلم  رفاإل�سان ل س 
ة ع�� ت�âيحyا أيضا، و�و ح.ن يضع يده ع�� مواطن  ًا�Lاطئ و�ف�ار الالعقالنية، ولديھ القد ر

ضا وسعادة  م، فإنھ يجعل حياتھ أك¯2  ًاملغالطة 	� تفك.2ه و�جر علÛ|ا الت�âيح الال ر ز ن بيك، (ي وآر
2000 :7-8.(  

فقا ملا ذكره    ًو ة عن أف�ار مغلوطة Covino (2018: 303)و ر أن �ف�ار الالعقالنية ®� عبا
çي لألمو و�شياء، باإلضافة إ�� �|و�ن وتLÒيم  روغ.2 منطقية، �شتمل ع�� تفك.2 خاطئ ثناèي و5ا ر

  . ر�شياء و�حداث 	� كث.2 من �مو ا��ياتية

اسات السابقة الs@ �عرضت لظا�رة �ف�ار وعند مطالعة ال23اث �دØي و رالد
جاعyا لعامل واحد، بل ~ش23ك 	� حدوÍ|ا عدة  رالالعقالنية، اتÆÒ أن �ذه الظا�رة ال يمكن إ

اسة  ت إليھ د رعوامل، و�ذا ما أشا ى والs@ تر أن الشباب (Chenjing et al., 2012: 120-121)ر
َّت السياسية، و�ف�ار الالعقالنية، ومن ثم فالبد خلل 	� املعتقدا: ~عا�ي من مشكالت متعددة م¹|ا َ

من مواجyة �ذه املشكالت من خالل ال23بية �يجابية، و(�تمام بمتطلبات وأف�ار وطموحات 
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اì|م 	� القضايا ا¤Lتلفة داخل ا�xامعة 	� إطار من التوجيھ  روتوقعات �ؤالء الطالب، وإبداء آ
âب ع�� املشاركة ال� شاد والتد رو�   .�يحةر

اساتھ �و وتالميذه إحدى عشرة فكرة العقالنية  روقد حدد إل س من خالل أبحاثھ ود
لة عن غالبية ما يص ب �فراد من اضطرابات ومشكالت نفسية، حيث عرضyا  2�ا ®� املسؤËواعت

طلب (ستحسان، وابتغاء الكمال الjíLÔ@، واللوم القاjk@ للذات : ¡عد تطو�ر�ا 5التا��
ث، وال{|و و²خر�ن، وتوق رع املصائب وال�وا (نفعالية، والقلق الزائد، وتجنب ) الالمباالة(ر

راملشكالت، و(عتمادية، والشعو بالxîز وأ�مية خ2Ëات املا¿j@، و(نزعاج ملتاعب ²خر�ن، 
  (Ellis, 2004: 26).لوابتغاء ا��لو ال�املة 

اس–و	� ظل التغ.2ات ا¤xتمعية فقد تم التوصل   –ات والبحوث السابقة ر 	� ضوء الد
تباطا باالتجا�ات التعص$ية  إ�� مجموعة من �ف�ار الالعقالنية املعاصرة ال�s �عد ®� �ك¯2 ا

ً
ر

  :لدى طالب ا�xامعة و®�

 حيث ساد لدى كث.2 من طالب ا�xامعات ان�شار :ىعدم جدو التعليم \] بناء املستقبل -1
اء العملية التعليمية، فكرة ا�Lوف من املستقبل ن�يجة عدم تب×@ أ�داف وا ر��ة من و

اسة  ة �ف�ار الالعقالنية ) 2016دمحم القحطا�ي، (رو�ذا ما أكدتھ نتائج د رالs@ أو��ت خطو
ع�� التوجyات املستقبلية وتحقيق الطموحات، وأن النظرة السلبية للتعليم يمكن أن ي>تج 

 والتوقع الدائم ع¹|ا العديد من الضغوط النفسية، وxðز 	� مواجyة أحداث ا��ياة،
للفشل، فضال عن عوامل �حباط واليأس

ً
.  

 فاملتأمل 	� واقع طالب ا�xامعات، يجد الكث.2 من �ف�ار :التمسك بفكرة التقليد �ع'| -2
دة أو ترك قليل أو كث.2 لyذا الدين إال قليال؛  املغلوطة، بل إن معظم شباب اليوم 	� حالة 

ً
ر

محمود أبو دف، (ي ان�شر ب.ن أوساط �ؤالء الشباب ن�يجة التقليد �ع�A املذموم الذ
2004 :1-13.(  

ن فاألLÖاص الذين º|ونو من �مو ~سعو 	� الغالب باعتقاد�م :ال��وbن والالمباالة -3 رن
املطلق ع�� �عطيل عقولyم وحرما�|ا من التفك.2 وتحليل �حداث بواقعية، و�م بذلك 

اد�|م إ�� أف�ار وا�ية م ر~سلمو أذ�ا�|م وإ ق العمر، (جyولة الyو�ة ن   ).7: 2007وفار
 أن التعميمات ا�Lاطئة الزائدة Olendzki (2005: 331) فقد أو�Æ :التعميمات ا?<اطئة -4

ىعن ا��د �ش.2 إ�� أن الفرد إذا مر بخ2Ëة س ئة، فإنھ ير أن �ذه ا�2ËLة سوف تحدث لھ 
 لھ؛ مما يؤثر ًدائما؛ حيث يقوم بتعميم شامل ع�� 5ل املواقف من خالل موقف �عرض

اتھ   .ر¡ش�ل سلÈ@ 	� اتخاذ قرا
أن الLÔص ذا الكمالية ) 178: 2014( ذكر عبد املطلب القر�طي :الكمالية العصابية -5

العصابية 	� الغالب ما ين�ó مدخال مخالفا من التفك.2 الالعقال�ي، و��و مسرفا 	� توقعاتھ 
ً ن ً ً

ًع داخليا وحر�صا ع�� تحقيق ًوتطلعاتھ، وم�شددا 	� محاكمة ذاتھ ونقد�ا، فyو مدفو ً

ه بالفشل ومن ثم �حباط َّمستو�ات فائقة من �نجاز، وقد ينخرط 	� الب�اء لدى شعو َ
. ر

قفال�ôعة الكمالية أو املثالية لديھ تز�د بطبيعة ا��ال ع�� مجرد التفو أو التمي.�، فyو ال 
ا التحق ا وتكرا ًيقبل ا�Lطأ ح�s وإن 5ان ضõيال، وÀعاود مرا رً ر

ً
ق من إجاباتھ ليتأكد أ�|ا تامة 

قانھ طوال الوقت  .روغ.2 منقوصة، فالشك الدائم والوسواس ال يفا
 بأن فكرة جلد الذات �ع×@ إقامة عالقة سلبية Covino (2018: 308) أشار :جلد الذات -6

ابط بي¹|ما، حيث تتضمن  رمباشرة وتامة ب.ن �حداث وذات الفرد بالرغم من عدم وجود أي 
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لية �حداث الs@ ت�و غ.2 خاضعة �ذه التفس ن.2ات الLÔصية أن يحمل الفرد نفسھ مسؤ و
  .ًلسيطرتھ تماما

من أن ) 303: 2004( فحسب ما ذكرتھ داليا عزت :�عتمادية املسرفة ع�� Wخرbن -7
(عتمادية املفرطة ع�� الغ.2 تتمثل 	� حالة ~عتمد فÛ|ا الفرد ع�� مساعدة ²خر�ن لھ 

ر�ذا �و (عتماد الوظيفي أو �داèي، و®� من �مو ا�Lاطئة الs@ تدل ع�� لتحقيق أ�دافھ، و
  .تفك.2 غ.2 منطقي

ن :ا?Eساسية املفرطة -8 أن ا�xانب السلÈ@ لyذه السمة يظyر ) 48: 2018(و تذكر إل.ن آر
ة لLÔص،  ة؛ فما يمثل مستو معتدال من �ثا رعندما يتعرض �فراد لقدر أك2Ë من �ثا ر

ً
ى

ًي�و أمر ة لدى �LÖاص مفرطي ا��ساسية، أما ما ~عد مستو مرتفعا من ن ًا شديد �ثا ى ر
 �sاص ذو ا��ساسية املفرطة، حLÖإ�|اك بالغ لأل �	اص، ي�س$ب LÖ� ة لغالبية ي�ثا ر

 �Aذا ما ~س�ي"يصلوا إ�� نقطة ا�غالق نفj³@، و ن؛ أي أن من يتحلو °|ذه "زبالتث$يط التجاو
ن ¡سعادة أقل نة ¡غ.2�موالسمة ~شعر   .ر مقا

إ�� أن فكرة ا��تمية ) 278-277: 1994( أشار عبد الستار إبرا�يم :ا?Eتمية والت�<يم -9
اك ��داف وعدم تقبل الفرد ل��قائق، تجعلھ مس{|دفا لكث.2 من ألوان  والقطعية 	� إد

ً
ر

ًالتعاسة و(ضطراب، بمع×� أنھ إذا واجھ مش�لة ما أو موقفا حتميا ال يملك �عديلھ فإ ن ً
تبديده لطاقتھ 	� التفك.2 	� �ذه املش�لة لن ~عود عليھ بفائدة، بل سيؤدي 	� ال¹|اية إ�� 

ًتLÒيم �مو والتوتر النفj³@ و(نفعا��، من{|يا بھ إ�� مضاعفات من الشقاء  .ر
 بأن ا�xمود عملية تفك.2 خاطئ، Soomro et al., (2012: 64( فكما ذكر 5ل من :ا?�مود -10

نة 	� التفك.2، و�رتبط �ذا العنصر بالسلطة، كما أن �فراد الذين وول س مجرد عدم مر
�م، وأن التفك.2 ا�Lاص  ري�سمو با�xمود، 	� الغالب ما يرفضو �ف�ار املضادة ألف�ا ن ن
ة 	� ا¤xاالت  ز°|م من املمكن �عديلھ و�غي.2ه بمساعدة  ¡عض ²ليات والرمو البار ز

  .ا¤Lتلفة
 ا�Lاطئة الs@ ي>تyxhا الفرد، و�ظyر 	� العديد من ا�xوانب من  و®� من �ف�ار:�ستعالء -11

مفyوم الذات، العالقات ب.ن �LÖاص، التكيف (جتما¾�، �خالق واملعاي.2، : بي¹|ا
رو�سلوب املعر	�، و�ذه الفكرة تظyر 	� الشعو بتملك املعرفة واملبالغة لألحداث 

 ).(Salman & Anderson, 1982: 12-20واملواقف الواقعية 
 ~ش.2 �ذا النمط من التفك.2 إ�� التقليل من شأن �حداث �يجابية :التوقعات السلبية -12

 إ�� فقدان �مل واليأس، فyو ال الs@ يمر °|ا الفرد، وتحو�لyا إ�� أحداث سلبية تدفعھ
ه إ�� أن يفسر �حداث �يجابية تفس.2ا  ًيكتفي بالنظر إ�� ما �و سلÈ@ فقط، بل يتجاو ز
قسلبيا مطلقا، و�س$ب �ذه �ف�ار اضطرابات نفسية و�ز�مة للذات ¡ش�ل يفو  ً ً

  ).(Gurwen et al., 2000: 24 التوقعات

يتÆÒ مما سبق أن (تجاه العقال�ي (نفعا�� السلو5ي يؤكد ع�� أن (ضطرابات 
 أن معظم النفسية ناتجة عن املعتقدات ا�Lاطئة و�ف�ار السلبية عن الذات، حيث الحظ إل س

نالصعو¢ات واملعاناة الs@ ~عا�ي م¹|ا ��سان ترجع إ�� تمسكھ بأف�ار مثالية وغ.2 واقعية، وت�و 	� 
ات العقالنية حو ذوا�|م وحو ²خر�ن والعالم ا¤�يط  لالغالب لدى العديد من �LÖاص تصو ل ر

 ت�سم باالنطوائية برمتھ، ون�يجة إلصابة الفرد بمثل �ذه �ف�ار فقد ي�سم ¡LÔصية غ.2 سو�ة
لوالعزلة وامليو لال��þابية من املواقف ا��ياتية والصراع والقل والتوتر، لذا فقد 5ان �دف 
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ه املس$بة لالضطرابات (نفعالية، ح�s يحظى بأع�� قدر  رالنظر�ة مساعدة الفرد 	� �عديل أف�ا
  من التوافق وال�âة النفسية

�تجا�ات التعص�ية: ًثانيا:  

 من العشر�>يات 	� (جتما¾� النفس علم 	� تجا�ات التعص$ية كمش�لة( مفyوم ظyر
�	 ،@j¿عي>يات، بداية ببطء البحوث تيار تدرج ح.ن نالقر املاØ �خ ~شyد فلم ر� �ذا 	� البحث رتا 

 �شر عندما أنھ ح�s الثانية، العاملية ا��رب ¡عد إال البحوث إعداد 	� ًفجائيا ًتصاعدا املوضوع
ت است رألبو  استعرضyا الs@ البحوث عدد م 5ان1954عام  )التعصب طبيعة( املyمة ¡عنوان ھرد

جة ًكب.2ا ت م��وظة، ربد ا وشمولي{| الظا�رة �ذه �عقد مدى إ�� البحوث 	� مجملyا �ذه روأشا
  ).83: 2000نجو دكت، (

أي 5ل من  ة عن اعتقاد Gilovich et al., (2016: 398)رفاالتجا�ات التعص$ية 	�  ر عبا
Èا��كم ع�� �موسل �	ر@ تجاه أفراد أو مجموعات، يتضمن التحامل والتح.� املغرض .  

اسات عدة تناولت (تجا�ات عموما نحو ¡عض القضايا (جتماعية، م¹|ا  ت د ًولقد بر ر ز
Àس و(تجاه نحو عمل املرأة، وأخر ذات طا¡ع  اسة (تجاه نحو مyنة التد ىذات طا¡ع إيجاØي كد ر ر

اسة ( اسات الs@ رسلÈ@ كد رتجاه نحو (نتقام والعدوان وجرائم العنف، ومن �نا ظyرت الد
�ا ظا�رة سلبية ترفضyا ا¤xتمعات و�نفر م¹|ا �فراد، و®�  رتناولت (تجا�ات التعص$ية باعتبا
ًظا�رة اجتماعية تتمثل ب�ل أش�ال املعاناة ��سانية الs@ تر يوما ¡عد يوم، وال تفس.2 لyا إال إ�|ا  ى ُ

� �A5: 2000نجو دكت، (عصب ¡غيض أع.(  

وإن املت�بع لألدبيات ا��ديثة واملعاصرة 	� مجال العلوم (جتماعية عامة وعلم النفس 
ىوعلم (جتماع ع�� وجھ ا�Lصوص، ير أن مختلف أش�ال التفاعل (جتما¾� ب.ن �فراد 

�ن أساسي.ن اختلف الباحثو 	� ترك.� (�تمام نوا�xماعات تأخذ محو �خ العلم، ر ر علÛ|ا ع2Ë تا
را¤�و �و وت>تظم حولھ بحوث التعصب والصراع والكرا�ية والنفو ب.ن ا�xماعات وØعضyا  لر
البعض، أو ب.ن �فراد أعضاء جماعات معينة، وما ي23تب ع�� ذلك من تمي.� وعدوان وإيذاء 

، وما ي23تب عليھ من رأما ا¤�و الثا�ي في>تظم حولھ التجاذب واملودة وا¤�بة وال. لألخر�ن نتعاو
�خ ��سانية ~عتx� 2Ëال  ثقة وإيثار وسلوك مساعدة ومساندة اجتماعية، وأن القدر �ك2Ë من تا

ً
ر

 جراء (تجا�ات التعص$ية الs@ ~عتنقyا أ��ا°|ا ع�� مختلف للعداء والصراع ب.ن ا�xماعات
  ).2: 2003عب.2 قاسم، (أش�الyا 

ة ع�� طالب املرحلة ا�xامعية من حيث املعاناة من (تجا�ات التعص$يوتبدو أثار 
(ضطرابات، والقلق ¡ش�ل عام، وضعف الثقة 	� النفس، و�حباط الذي يصاب بھ الطالب 	� 
اء �ذه التوجyات، فyم عرضة لالكتئاب  ر�ذه املرحلة، ل�و�|م أك¯2 الفئات املس{|دفة من و

ض ب.ن ثقاف{|م وتوجyا�|م روالشعو بفقد الراحة النفسية وا�xسدية أك¯2 من  رغ.2�م، نظرا للتعا ً

   .(Emma, 2015: 74)و¢.ن ثقافة وتقاليد ا¤xتمع 

اسة  ت نتائج د رفكما أشا  إ�� أن (تجا�ات التعص$ية لyا Hampton & Sharp (2014)ر
نحو (ستجابة لالضطرابات النفسية لدى طالب ا�xامعات، وأن �ذه الظا�رة من�شرة تأث.2 كب.2 

اسة ¡ش�ل  الs@ أو��ت �سبة ان�شار ) 2017خولة قدومي، (ركب.2 بي¹|م، و�ذا ما أكدتھ نتائج د
عالية لالتجا�ات التعص$ية، وأن طبيعة الت>شئة (جتماعية ا�Lاطئة ®� الs@ �سمح باالعتداد 
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بالنفس وعدم �غي.2 �ف�ار و(تجا�ات ¡سyولة، والs@ 5انت الس$ب الرئ س 	� �شوء  تلك 
ت لدى الطالب، والs@ أسست 	� LÖصيا�|م �فضلية عن الغ.2، ونمو املبالغات 	� (تجا�ا

  .�ف�ار الالعقالنية الs@ يصعب التخ�� ع¹|ا

وقد اقتصر البحث ا��ا�� ع�� ¡عض (تجا�ات التعص$ية الs@ حظيت با�تمام معظم 
اسات والبحوث ًالباحث.ن 	� ا¤xال النفj³@، واملن�شرة ب.ن طالب ا�xامعات وفقا لنتائ رج الد

  :السابقة و®� 5التا��

ة عن اعتقادات ذ�نية جامدة، م�Ôونة بم�ونات  :�تجا�ات التعص�ية الفكرbة -1 رعبا
ضة والرفض، ألLÖاص أو  ، واملعا را�Lة، تحتو حكما مسبقا بالتأييد والقبو لر ًي ً

 .موضوعات، بال سند منطقي أو معرفة 5افية با��قائق
 و�قصد °|ا �فراط واملبالغة 	� حب العب أو فر�ق مع.ن 	� :bاضية�تجا�ات التعص�ية الر -2

ة �غلب فÛ|ا العاطفة ع�� العقل واملنطق، وتظyر فÛ|ا  رإحدى �لعاب الر�اضية، بصو
ف للفر�ق املتعصب لھ   .رالكرا�ية العمياء للمنافس وا��ب ا�xا

املعتقد، ي�âبھ اتجاه  و�ع×@ ا�xمود 	� الرأي والتفك.2 و:�تجا�ات التعص�ية القبلية -3
ًعاطفي م�Ôو انفعاليا، يدفع الفرد أو ا�xماعة ¤Lالفة قانو ا¤xتمع نصرة وتضامنا  ن ًن

ًللعص$ية القبلية، سواء 5ان ذلك إيجابيا أو سلبيا نحو فكرة أو قضية معينة، ال تحمل 	�  ً ً

 .جو�ر�ا من املنطق والدليل العلA@ فرضية ع�� ��{|ا

أنھ ع�� اختالف (تجا�ات التعص$ية الs@ �سود ا¤xتمع بأسره، لومن �نا يمكن القو ب
�ا من أ�م العقبات الs@ ~عا�ي م¹|ا طالب  رفإن (تجا�ات التعص$ية السابقة يمكن اعتبا
 ، ة (تجا�ات التعص$ية �خر ىا�xامعات، و¢الطبع فإن ذلك ال يقلل بحال من أ�مية وخطو ر

ليھ �و مش�لة، ولكن 5ل ما 	� �مر أن �ذه (تجا�ات ًفالتعصب أيا 5ان الش�ل الذي يبدو ع
، فإن �ذه  ىالتعص$ية السابق ذكر�ا قد ت�و أك¯2 إش�اال ع�� نحو ما تم عرضھ، ومن ناحية أخر ن

ً

ا ب.ن فئة الشباب  ًر(تجا�ات وإن 5انت تظyر 	� املراحل العمر�ة ا¤Lتلفة، يف23ض أ�|ا أك¯2 ان�شا ُ

اسات والبحوث السابقة الs@ ذكرت سلفا، والs@ تحمل ً¡ش�ل خاص وفقا ملا أكدتھ ً العديد من الد ر
ندالالت خط.2ة بالنظر إ�� الدو (جتما¾� املyم الذي ي>ب±� أن يضطلع بھ �ؤالء الشباب، و5و  ر

ر أداء �ذا الدو املتوقع، بما ~ع×@ حرمان – ¡ش�ل أو بآخر –ق(تجا�ات التعص$ية لدº|م �عو 
  .من أ�م �دوار الs@ يف23ض أ�|ا �سyم بالقسط �ك2Ë 	� بناء ا¤xتمع وتنميتھرا¤xتمع من دو �و 

ثالثا
ً

ق \] �ف#ار الالعقالنية و�تجا�ات وفقا للتخصص ��ادي'& لدى :  الفر
ً و

  طالب ا?�امعة

ق وفقا للتخصص �5اديA@ 	� ¡عض �ف�ار  ًجاء ا�تمام البحث ا��ا�� بتحديد الفر و
تجا�ات التعص$ية لدى طالب ا�xامعة، وذلك من منطلق تحديد العديد من الالعقالنية و(

و¢مراجعة ال23اث النفj³@ الحظ . (ختالفات الs@ ترجع للتخصص؛ من أجل أخذ�ا 	� (عتبار
اسات والبحوث الs@ تبحث 	� - 	� حدود ما تم (طالع عليھ -نالباحثو  ة 	� الد ر أن �ناك ند ر

ق وفقا للتخصص � ًالفر 5ًاديA@ فيما يتعلق باألف�ار الالعقالنية و(تجا�ات التعص$ية معا، و

اسات والبحوث ذات الصلة الs@ تناولت �ف�ار الالعقالنية  رولكن �ناك عددا ال بأس بھ من الد ً

ىو(تجا�ات التعص$ية وعالق{|ما بالعديد من املتغ.2ات الديموجرافية والنفسية �خر 5العمر 
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اسية ومحل �قامة وغ.2�ا؛ حيث 5انت النتائج الs@ أجر�ت ع�� �ذا املتغ.2 والنوع واملرحلة ر الد
¢ة كما تم ذكر�ا سلفا، و�ذا ما دفع الباحثو إلجراء البحث ا��ا�� نمتضا ً   .ر

اسات و�حوث سابقة   :رد

اسة مع.ن باقر ومحمود عبد هللا  ىقياس مستو (تجا�ات التعص$ية ) 2002(رتناولت د
اسة من لدى طالب وطالبا ًطالبا وطالبة من 5ليات ا�xامعة ) 600(رت ا�xامعة، وت�ونت عينة الد

�م بطر�قة عشوائية، وتحقيقا أل�داف  ًاملس�نصر�ة من الفرقت.ن �و�� والرا¡عة، وتم اختيا
ر

اسة  اسة تم إعداد مقياس (تجا�ات التعص$ية من قبل الباحث.ن، وقد أظyرت نتائج الد رالد ر
ق دالة إحصائيا 	� ان�شار (تجا�ات  ًالتعص$ية لدى طالب ا�xامعة، فضال عن وجود فر و

ً

ى(تجا�ات التعص$ية ب.ن طالب وطالبات الفرقت.ن؛ إذ انخفض مستو التعصب 	� الفرقة 
  .الفرقة �و�� الرا¡عة عما 5ان عليھ 	�

اسة  روأعدت د ِ
ُ

Cardenoso & Calvete (2004) من أجل تحديد �ف�ار الالعقالنية 
ق ا�x>سية 	� �عراض (كتئابية والقلق لدى عينة من وا وملتغ.2ات املعرفية الs@ تتوسط الفر

ًطالبا وطالبة من جامعة إسبانيا؛ حيث مثل �ناث ) 856(طالب وطالبات ا�xامعة بلغ عدد�م 

اسة مقياس �ف�ار الالعقالنية ومقياس )%25(ر، ب نما مثل الذ5و )%75(�سبة  ر، واستخدمت الد
رملتغ.2ات املعرفية من إعداد الباحث.ن، كما تم استخدام مقياس بيك لالكتئاب، ومقياس تايلو ا

ن صفحات نفسية مختلفة نحو  اسة إ�� أن الذ5و و�ناث يظyر ت نتائج الد وللقلق، وأشا ر ر ر
ر�ف�ار الالعقالنية، مما قد يؤدي لظyو �سب مختلفة من (كتئاب والسلوك (نحرا	�، وأن 

ق ا�x>سية التوج وھ السلÈ@ نحو املشكالت والقضايا (جتماعية �و أك2Ë متغ.2 معر	� مفسر للفر
	� �عراض (كتئابية والقلق، يليھ متغ.2 �ف�ار الالعقالنية املتمركزة نحو الذات؛ حيث �عكس 
�ف�ار الذاتية تقييم سلÈ@، وفشل، ولوم ذات مرتفع، و®� خصائص (كتئاب، كما أظyرت 

رتائج انخفاض 	� مستو �ف�ار الالعقالنية لدى �ناث عن الذ5و 	� طلب (ستحسان الن ى
  .وتوقعات النجاح

اسة سy.2 الصباح وعابد ا��مو  زوتطرقت د إ�� التعرف ع�� �سبة ان�شار ) 2007(ر
�ف�ار الالعقالنية ب.ن طالب وطالبات جامعات الضفة الغر¢ية 	� فلسط.ن، وإ�� التعرف ع�� 

اسة من عالق ًطالبا ) 604(رة تلك �ف�ار بمتغ.2ات ا�x>س والسكن والتخصص، وت�ونت عينة الد

ًطالبا وطالبة، ) 12708(وطالبة من جامعات ا�Lليل، و¢ ت ��م، و¢.2ز�ت، والبالغ عدد�م 

، ودلت نتائج )1978سليمان الر�حا�ي، (واستخدم الباحثان مقياس �ف�ار الالعقالنية من إعداد 
اس اسة ك�ل بلغت رالد جة ال�لية لألف�ار الالعقالنية عند عينة الد رة بأن الد مع وجود ) %77.8(ر

ق ق وفقا للسكن،  وفر ، 	� ح.ن لم تظyر النتائج أية فر ًمعنو�ة حذف 	� ا�x>س 	� اتجاه الذ5و و ر
@Aامعة، والتخصص العلxوا�.  

اسة ع �j³ �نصار  يكما �دفت د ب القب�� رالتعرف ع�� مدى حضو التعص) 2008(ر
ا�x>س، التخصص، محل (والطائفي 	� الوسط ا�xام�� بجامعة ال�و�ت 	� ضوء ¡عض املتغ.2ات 

@jkا ر�قامة، واملستو الد من طالب وطالبات ا�xامعة، وØعد ) %10(، وت�ونت العينة ب>سبة )ى
ة جمع البيانات، وجميعyا من  رتطبيق مقياjk@ التعصب القب��، والتعصب الطائفي، واستما

اسة أن ا�xامعة �عا�ي من ان�شار إعد راد الباحث، 5ان من أبر النتائج الs@ توصلت إلÛ|ا الد ز
التعصب القب�� ب.ن الطالب، ب نما يحتل التعصب الطائفي مرتبة قليلة ول س لھ تأث.2 عن النوع 
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ق وفقا ل�x>س 	� اتجاه الطالب، و	� التخصص �5اديA@ 	� اتجاه �قسا ²ًخر، وأن �ناك فر م و
ق وفقا للمستو  ق وفقا ¤�ل �قامة 	� اتجاه طالب الر�ف، وال توجد فر جود فر ى�دبية، و ً وً و و

@jkا   .رالد

جة ان�شار �ف�ار ) 2011(لوحاو ما�ر الز�ادات  استھ التعرف ع�� د رمن خالل د ر
دن وعالق{ |ا رالالعقالنية لدى طالب وطالبات 5لية العلوم ال23بو�ة 	� جامعة آل الب ت 	� �

@Aس، التخصص، واملعدل ال23اك<xاسة من . بمتغ.2ات ا� ًطالبا وطالبة، ) 220(رت�ونت عينة الد

ه  ت )1987سليمان الر�حا�ي، (رواستخدم الباحث مقياس �ف�ار الالعقالنية الذي طو ر، وأشا
ا 5انت فكرة  اسة بأن أك¯2 �ف�ار الالعقالنية ان�شا ًرنتائج الد ة �ساءة للناس وم(ر عاقب{|م ورضر

ث أو ا¤Lاطر(، تلÛ|ا فكرة )ئأل�|م كث.2و املساو ، كما أظyرت النتائج وجود )رالقلق من حدوث ال�وا
، وعدم وجود  ق دالة إحصائية 	� واقع �ف�ار الالعقالنية وفقا ملتغ.2 ا�x>س و	� اتجاه الذ5و رفر ًو

ق دالة إحصائيا وفقا ملتغ.2 املعدل ال23اكA@ والتخصص يفر ً ً   .و

اسة �ديل عبد هللا فيما  نحو التعرف ع�� الدالالت الفلسفية لألف�ار ) 2013(رسعت د
�ا تبعا ملتغ.2  يالعقالنية والالعقالنية و�سبة ان�شا ً ، وذلك ع�� عينة من )ا�x>س، والتخصص(ر

ًطالبا وطالبة، وتم استخدام املنgh الوصفي ) 380(طالب وطالبات جامعة املوصل بلغ عدد�م 

 ،Æþسليمان (كما استخدمت الباحثة مقياس �ف�ار العقالنية والالعقالنية من إعداد بطر�قة امل
، )1987الر�حا�ي،  اسة إ�� أن �ناث أك¯2 ميال لألف�ار الالعقالنية من الذ5و ر، وتوصلت نتائج الد

ً
ر

س.ن  روان�شار �سبة �ف�ار الالعقالنية ب.ن الطالب والطالبات ع�� حد سواء، وأن الطالب املما
ة أك2Ë من أقرا�|م من غ.2  سات لل>شاط الر�ا¿j@ لدº|م أف�ار العقالنية بصو روالطالبات واملما ر

@j¿سات لل>شاط الر�ا س.ن واملما راملما   .ر

اسة  اء (تجا�ات Ashoraty (2015) روتطرقت د رإ�� البحث عن �سباب ال�امنة و
اسة من ت�ونت. التعص$ية وضعف ثقافة ال�سامح لدى عينة من طالب ا�xامعة ) 521(ر عينة الد

ًطالبا، واستعان الباحث باملنgh الوصفي، وتم استخدام مقياjk@ (تجا�ات التعص$ية وال�سامح 

اسة إ�� أن ضعف ثقافة ال�سامح والت>شئة  رمن إعداد الباحث، وØعد تحليل النتائج توصلت الد
  . (جتماعية ا�Lاطئة 5انت من أ�م أسباب نمو (تجا�ات التعص$ية

اسة فاطمة السيد وعب.2 خياط و نحو التعرف ع�� مدى ان�شار ) 2018(راتجyت د
�ة و�ف�ار السلبية لدى عينة من طالب ا�xامعة 	� ضوء  ؤالتطرف الفكر وعالقتھ بأحادية الر ي

اسة من  ق ب.ن ا�x>س.ن والتخصص العلA@، وت�ونت عينة الد رالفر ًطالبا وطالبة، بواقع ) 540(و

)250 ( ، من �ناث من جامعة امللك عبد العز�ز ب�ليs@ ²داب والطب، ) 290(رمن الذ5و
اسة مقياس التطرف الفكر إعداد  يواستخدمت الد اشدة، (ر �ة )2015والر ؤ، ومقياس أحادية الر

يشدي فام وقدر حف×@، (إعداد  جÛ|ان حمزة (، ومقياس �ف�ار ²لية السلبية إعداد )1994ر
اسة إ�� ان�شار التطرف الفكر كمؤشر ع�� ، وقد أش)2016و�يفاء الساكت،  ت نتائج الد يا ر ر

وجود عدم التقبل والتمرد الذي ~ع شھ �ؤالء الطالب، ب نما أو��ت النتائج كذلك وجود عالقة 
اسة  ت نتائج الد �ة و�ف�ار السلبية، وأخ.2ا أشا ردالة إحصائيا ب.ن التطرف الفكر وأحادية الر ر ً ؤ ي ً

ق 	� 5ل م �ة و�ف�ار السلبية وفقا للتخصص وإ�� عدم وجود فر ًن التطرف الفكر وأحادية الر ؤ ي
اسة من ا�x>س.ن) ي النظر–العم�� (   .رلدى عينة الد
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 �Ñو اسة عبد ا��كيم مر زو�دفت د جة اتجا�ات التعصب ) 2019(ر رإ�� التعرف ع�� د
ق ب.ن ا�x>س.ن والتخص صات والقب�� وأ¡عاده عند الشباب ا�xام��، وكذا التعرف ع�� الفر

جة، وألجل الوصو إ�� �ذه ��داف اعتمدت  لالعلمية ��سانية والتكنولوجية 	� �ذه الد ر
اسة ع�� املنgh الوصفي ملÆþ الظا�رة، كما تم استخدام مقياس اتجا�ات التعصب القب��  رالد

، ) 150(ًطالبا وطالبة، م¹|م ) 322(للشباب ا�xام�� ع�� عينة بلغ قوامyا  من ) 172(رمن الذ5و
اسة إ�� النتائج ²تية أن اتجا�ات التعصب : ر�ناث، وØعد عرض البيانات وتحليلyا توصلت الد

جة مرتفعة 	� البعد املعر	� الضم×@  رالقب�� وأ¡عاده عند الشباب ا�xام�� من ا�x>س.ن متوفرة بد
جة متوسطة، وجاء البعد السلو5ي بد ، أما البعد الوجدا�ي (نفعا�� فجاء بد روالظا�ر ر جة ي

قا ب.ن الذ5و و�ناث 	� (تجا�ات التعص$ية  اسة إ�� أن �ناك فر رمنخفضة، كما توصلت الد و
ً

ر
القبلية املعرفية والوجدانية الضمنية والظا�ر�ة و(تجاه السلو5ي الضم×@ 	� اتجاه �ناث، أما 

ق و(تجاه السلو5ي الظا�ر فyو مرتفع عند الذ5و أك¯2 منھ عند �ناث، وعن الفر ر  ب.ن ميدان ي
جة (تجا�ات التعص$ية القبلية ب.ن العينة، سواء  ق 	� د ًالتخصص فلم تظyر النتائج أي فر ر و

  .طالب وطالبات العلوم ��سانية (جتماعية، أم طالب وطالبات العلوم التكنولوجية الدقيقة

اسة سعيد دمحم  ة ىالتعرف ع�� مستو ان�شار �ف�ار الالعقالني) 2020(رواس{|دفت د
اسة 	� . وعالق{|ا باألمن النفj³@ لدى طالب وطالبات ا�xامعة ًطالبا وطالبة ) 151(رتمثلت عينة الد

�ق،  �ر، وجامعة الزقا �وس بجامعة القا�رة، وجامعة ع.ن شمس، وجامعة � زبمرحلة الب�الو ز ر
j³ف�ار الالعقالنية، و�من النف� @jkالوصفي التحلي��، ومقيا ghمن واستخدم الباحث املن @

اسة أن مستو �ف�ار الالعقالنية جاءت  ىإعداد الباحث، ومن أ�م النتائج الs@ توصلت إلÛ|ا الد ر
تفاع مستو الشعو باألمن النفj³@ للطالب  رب>سب متوسطة لدى الطالب والطالبات، مع ا ى ر

جات العينة 	� �ف�ار الالعقالن ق دالة إحصائيا ب.ن متوسطات د روالطالبات، وأن �ناك فر ً ية و
يوالشعو باألمن النفj³@ ترجع إ�� متغ.2  ق )النوع، شدة �عاقة، والتخصص(ر و، كما وجدت فر

جات الطالب والطالبات 	� مستو الشعو باألمن النفj³@ لطالب  ردالة إحصائيا ب.ن متوسطات د ى ر ً

تباط سالب �ر 	� اتجاه طالب وطالبات جامعة القا�رة، و�ناك ا روطالبات جامعs@ القا�رة و�  ز
جة �ف�ار الالعقالنية و�من النفj³@ باملرحلة ا�xامعية، وأنھ يمكن الت>بؤ بمستو  ىب.ن د ر

جة ال�لية لألف�ار الالعقالنية رالشعو باألمن النفj³@ من خالل الد   .ر

اسات والبحوث السابقة :ر�عليق عام ع�� الد  

اسات والبحوث السابقة الs@ تناولت متغ.2ا ت البحث ر¡عد استعراض العديد من الد
اسات ) و(تجا�ات التعص$ية–�ف�ار الالعقالنية (ا��ا��  ر، و¢النظر 	� مضمو تلك الد ن

  :والبحوث الs@ تم عرضyا، يمكن استخالص النقاط ²تية

اسة ا��الية  -  اسة واحدة جمعت ب.ن متغ.2 الد رعدم وجود د  - 	� حدود ما تم (طالع عليھ -ير
yمما ~س ،@Aة ًوفقا للتخصص �5ادي�âمجا�� علم النفس وال �	 @Aإثراء البحث العل �	م 

 .النفسية

�ادة إقناع الباحث.ن بأن مرحلة التعليم ا�xام��  -  اسات والبحوث السابقة 	�  زسا�مت الد ر
اسة، و�ستحق ا�yxد نحو التعرف ع�� طر�قة تفك.2�م  رمرحلة مyمة ومناسبة للد

ل °|دف تجنب الدخو 	� (ضطرابات ًواتجا�ا�|م الs@ تفشت مؤخرا وØش�ل وا�Æ للعيان،
  .النفسية، و�شوء العديد من املشكالت



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )5(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

205 

اسات والبحوث السابقة سواء العر¢ية أو �جن$ية ال23ك.� ع�� فئة الشباب  -  ركما اتÆÒ من الد
اسات والبحوث املرتبطة بمتغ.2ات البحث ا��ا�� فئة  را�xام��؛ حيث تناولت جميع الد

اسة والبحوث السابقة مع عينة �ذا طالب ا�xامعة؛ و¢التا�� فyنا رك اتفاق ب.ن عينات الد
 .البحث و®� فئة طالب ا�xامعة

اختالف �دوات املستخدمة 	� قياس متغ.2ات البحث ا��ا��؛ حيث إن أغلب �ذه املقاي س  - 
ًمأخوذة من مقاي س أجن$ية تمت ترجم{|ا، وØعض املقاي س من إعداد الباحث.ن، ونظرا 

اسات والبحوث الختالف �دف ومتغ. ر2ات البحث ا��ا�� بأ¡عاده الفرعية مع ¡عض الد
نالسابقة وعدم وجود مقياس يجمع ب.ن تلك املتغ.2ات، فسوف يقوم الباحثو بإعداد 

 .مقاي س مالئمة لتحقيق �ذا الyدف

ق 	� �ف�ار  -  اسات والبحوث الs@ تناولت الفر والحظ الباحثو وجود اختالف ب.ن ¡عض الد ر ن
و(تجا�ات التعص$ية 	� ضوء التخصص �5اديA@ لدى طالب ا�xامعات، فقد الالعقالنية 

ق 	� �ف�ار الالعقالنية و(تجا�ات  اسات والبحوث إ�� وجود فر ت ¡عض الد وأشا ر ر
 @Aر الز�ادات، (، )2002مع.ن باقر ومحمود عبد هللا، (ًالتعص$ية وفقا للتخصص �5ادي�ما

اسات ) 2020سعيد دمحم، (، )2007ز، سy.2 الصباح وعابد ا��مو(، )2011 رب نما أو��ت د
ق 	� �ذا الشأن  وو¢حوث أخر عدم وجود فر فاطمة السيد وعب.2 (، )2013�ديل عبد هللا، (ى

و�Ñ، (، )2018خياط،    ).2019زعبد ا��كيم مر

ض البحث :وفر  

�ر وفقا  - 1 ق 	� �ف�ار الالعقالنية لدى طالب 5لية ال23بية جامعة � ًال توجد فر
ز للتخصص و

 @Aاصة (�5اديLعلم النفس-ال23بية ا� .( 

�ر وفقا للتخصص  - 2 ق 	� (تجا�ات التعص$ية لدى طالب 5لية ال23بية جامعة � ًال توجد فر ز و
 @Aاصة (�5اديLعلم النفس-ال23بية ا� .( 

 ال تختلف الب>ية العاملية لألف�ار الالعقالنية و(تجا�ات التعص$ية لدى طالب 5لية ال23بية - 3
 @Aر وفقا للتخصص �5ادي� ًجامعة �  ). علم النفس-ال23بية ا�Lاصة (ز

:إجراءات البحث  

نتضمن �ذا ا�xزء سلسلة من �جراءات الs@ قام °|ا الباحثو من أجل تحقيق أ�داف   
البحث ا��ا��، وذلك عن طر�ق تحديد منgh البحث واختيار عينة ممثلة لھ، وا�Lطوات العلمية 

بحث وتطبيقyا، وتحديد الوسائل �حصائية املناسبة ملعا�xة البيانات وتحليلyا لبناء أدوات ال
  :والنتائج الs@ س توصل إلÛ|ا، وذلك ع�� النحو �²ي

:من�� البحث  

نة �و املناسب 	� وصف البحث ا��ا��؛ نظرا ألنھ  ً~عد املنgh الوصفي والطر�قة املقا ر
ق 	� �ف�ار الالعقالنية يتما¶�j مع طبيعة أ�داف �ذا البحث، والs@ تت ومثل 	� الكشف عن الفر
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 @Aر وفقا للتخصص �5ادي� ًو(تجا�ات التعص$ية لدى طالب 5لية ال23بية جامعة � ال23بية (ز
  ). علم النفس-ا�Lاصة 

:ناملشاركو \] البحث  

 تم تطبيق أدوات البحث ع�� :مجموعة التحقق من ا?<صائص السيكوم�ية لألدوات �
ًطالبا ب�لية ال23بية بن.ن بالقا�رة ) 100(قق من كفاءة �دوات، والs@ بلغت مجموعة التح

�ر  .زجامعة �

نقام الباحثو بتطبيق أدوات البحث ع�� ا¤xموعة �ساسية والs@  :ا��موعة �ساسية �
ًطالبا من طالب شعبs@ ال23بية ا�Lاصة وعلم النفس ب�لية ال23بية بن.ن بالقا�رة ) 200(بلغت 

�ر بواقع جامع ً طالبا من طالب 100) (ً طالبا من طالب شعبة ال23بية ا�Lاصة100(زة �

 ).شعبة علم النفس

:أدوات البحث  

  :تضمن البحث ا��ا�� �دوات ²تية  

 ).إعداد الباحثJن(مقياس �ف#ار الالعقالنية لدى طالب ا?�امعة   - أ

ل الباحث.ن ح�s ي�ناسب مع تم إعداد مقياس �ف�ار الالعقالنية لطالب ا�xامعة من قب
اسة ا��الية، ومن �سباب الs@ دفعت إلعداده وجود تنوع 	� �ف�ار الالعقالنية  رطبيعة عينة الد
، ومن ثم، فإن �ف�ار  اسة ألخر اسات و�طر النظر�ة واملقاي س الs@ أجر�ت من د َّمن خالل الد َ ى ر ر

اسة ا��الية لم تكن جم   .يعyا متوافرة 	� مقياس واحدرالs@ تناولyا الباحث 	� الد

 @sذا املقياس ¡عد (طالع ع�� مجموعة من املقاي س ال�نوقد قام الباحثو بإعداد 
، )1978(تناولت �ف�ار الالعقالنية لدى طالب ا�xامعة من بي¹|ا مقياس سليمان الر�حا�ي 

، )2008(بر ، ومقياس ممدوح صا)2006(عبد الكر�م جرادات :  ترجمةKlages (1989)ومقياس 
، ومقياس خالد املال�ي )2011(، ومقياس شا~ع مج�� )2008(ومقياس عبد الستار إبرا�يم 

)2019.(  

 :ا?<صائص السيكوم�ية ملقياس �ف#ار الالعقالنية لدى طالب ا?�امعة - 

  :للتحقق من كفاءة املقياس، تم حساب الصدق والثبات للمقياس، والs@ تضمنت �²ي

  :الصدق

  :ن بالتحقق من صدق املقياس من خاللقام الباحثو

  ):صدق ا�EكمJن(يالصدق الظا�ر  - 

تھ �ولية ع�� عدد من ا¤�كم.ن بلغ عدد�م  من  ًمحكما) 20(رتم عرض املقياس 	� صو
Àس بقسA@ ال�âة النفسية، وعلم النفس التعليA@ وال23بو من  يالسادة أعضاء �يئة التد ر

باست�ناء مجموعة من الفقرات  وقد 5انت �سب (تفاق ع�� املقياس مرتفعة، جامعات مختلفة،
اسة،    .وقد تمت مراعاة ذلكرالs@ أشار ¡عض ا¤�كم.ن إ�� �عديل صياغ{|ا لتناسب عينة الد

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )5(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

207 

 :صدق ا�Eك - 

ناعتمد الباحثو 	� حساب صدق املقياس ع�� صدق ا¤�ك، حيث استخدم الباحثو  ن
عبد الكر�م جرادات، (وقام ب23جمتھ ) (Klages, 1989ة الذي أعده مقياس �ف�ار الالعقالني

تباط ب.ن املقياس.ن، و�و ما يو��ھ جدو )2006 ل، وتم حساب معامل (   ):1(ر

  ) 1(لجدو     

 )100=ن(نصدق ا¤�ك ملقياس �ف�ار الالعقالنية إعداد الباحثو    

جة ال#لية تباط بJن املقياسJن والد �رمعامل  ر ىمستو الداللة   

  **0,927 0,01 

جات أفراد العينة ع�� املقياس.ن ) 1(ليتÆÒ من جدو  تباط ب.ن د رأن قيم معامالت ( ر
تباط دالة إحصائيا عند مستو )927,0(بلغت  ى و®� معامالت ا ً ، مما ~ش.2 إ�� صدق )01,0(ر

   . املقياس باستخدام ا¤�ك

  :الثبات

  :نقام الباحثو بحساب ثبات املقياس 5التا��

ت بطرbقة إعادة �ختبار الثبا test-retest: 

نقام الباحثو بالتحقق من ثبات املقياس، باستخدام طر�قة إعادة (ختبار، وذلك 
ه أسبوع.ن، و�و�Æ جدو  م×@ مقدا لبفاصل  ر تباط ب.ن التطبيق.ن أل¡عاد ) 2(ز رقيم معامالت (

جة ال�لية للمقياس   :رمقياس �ف�ار الالعقالنية والد

  )2(لجدو   

  )100=ن(ثبات مقياس �ف�ار الالعقالنية باستخدام طر�قة إعادة (ختبار   معامالت  

جة ال#لية للمقياس تباط بطرbقة إعادة �ختبار  ر�;عاد والد �  رمعامل 

  **752,0  ىعدم جدو التعليم 	� بناء املستقبل

�A700,0  التمسك بفكرة التقليد �ع**  

  **768,0  ال{|و�ن والالمباالة

  **826,0  التعميمات ا�Lاطئة

  **707,0  الكمالية العصابية

  **796,0  جلد الذات
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جة ال#لية للمقياس تباط بطرbقة إعادة �ختبار  ر�;عاد والد �  رمعامل 

  **758,0  (عتمادية املسرفة ع�� ²خر�ن

  **786,0  ا��ساسية املفرطة

  **717,0  ا��تمية والتLÒيم

  **719,0  ا�xمود

  **729,0  (ستعالء

  **740,0  التوقعات السلبية

جة ال�لية للمقياس   **826,0 رالد

تباط ب.ن التطبيق.ن ملقياس �ف�ار ) 2(ليتÆÒ من جدو  رأن قيم معامالت (
تباط دالة إحصائيا عند مستو )826,0-700,0(الالعقالنية تراوحت ب.ن  ى، و®� معامالت ا ً ر

نباخ أو بطر�قة إعادة (ختبار �عد )01,0( و، وقيم الثبات السابقة سواء باستخدام معامل ألفا كر
  .عو إ�� الثقة 	� النتائج الs@ يمكن التوصل إلÛ|ا عند استخدام املقياس مما يدمرتفعة،

و	� ضوء ا�Lطوات السابقة وØعد (ن{|اء من حساب ا�Lصائص السي�وم23ية ملقياس 
تھ ال¹|ائية يت�و من  ن�ف�ار الالعقالنية لطالب ا�xامعة، أصبح املقياس 	� صو ً¡عدا، ) 12(ر

، بمقدار تضمن 5ل ¡عد م¹|ا مجموعة من ا ) 60(مواقف ل�ل ¡عد، بمجموع ) 5(يملواقف بال�ساو
عة ع�� �¡عاد الفرعية للمقياس الs@ ذكرت سلفا، و�تم الت�âيح وفقا ملفتاح  ًموقفا، مو ً زً

تھ ال¹|ائية رالت�âيح املعد لyذا، و¢ذلك أصبح املقياس جا�زا للتطبيق 	� صو ً.  

 ).إعداد الباحثJن(مقياس �تجا�ات التعص�ية لدى طالب ا?�امعة   - ب

تم إعداد مقياس (تجا�ات التعص$ية من قبل الباحث ح�s ي�ناسب مع طبيعة عينة 
اسة ا��الية، ومن �سباب الs@ دفعت إلعداده ما ي��   :رالد

 -  ، اسة ألخر اسات الs@ أجر�ت من د ىوجود تنوع 	� قياس (تجا�ات التعص$ية من خالل الد ر ر
 أو الs@ ترجمت أو أعدت، أجر�ت ع�� عينات مختلفة وأن معظم �ذه املقاي س املتوفرة

ومتباينة من ناحية ا�Lصائص أو تق س جوانب ¡عيدة عن أ�داف البحث ا��ا��، و¢التا�� ال 
اسة ا��الية  .رتص�Æ مع عينة الد

اسة الرا�نة لم تكن متوافرة 	� مقياس واحد؛ مما  -  رأن (تجا�ات الs@ تناولyا الباحث 	� الد
(تجا�ات التعص$ية (تجھ إ�� إعداد مقياس �شمل فقراتھ �¡عاد الثالثة جعل الباحث ي

 ). و(تجا�ات التعص$ية القبلية– (تجا�ات التعص$ية الر�اضية –الفكر�ة 
اسات �جن$ية ركزت ¡ش�ل  رمعظم املقاي س الs@ تناولت (تجا�ات التعص$ية 	� الد

ا املظyر الوحيد لالتجا�ات التعص$ية، لذا فقد تم كب.2 ع�� (تجا�ات التعص$ية العنصر�ة و5أ�|
فقا �Lصائص املرحلة العمر�ة  اسة، و ًتصميم املقياس ا��ا�� ح�s ي�ناسب وطبيعة أ�داف الد و ر

  .للمشارك.ن
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 @sذا املقياس ¡عد (طالع ع�� مجموعة من املقاي س ال�نوقد قام الباحثو بإعداد 
xات التعص$ية لدى طالب ا��، ومقياس )1989(امعة م¹|ا مقياس مع�3 عبد هللا تناولت (تجا

، ومقياس ع�� )2011(، ومقياس عبد الستار إبرا�يم )2010(حس×@ عوض ودمحم عبد العز�ز 
   ). 2018(يالعامر 

تھ �ولية ع�� ثالثة  ركما اشتمل مقياس (تجا�ات التعص$ية لطالب ا�xامعة 	� صو
�ة، (تجا�ات التعص$ية الر�اضية، (تجا�ات (تجا�ات التعص$ية الفكر: (أ¡عاد تضمنت

عت تلك املواقف بال�ساو )التعص$ية القبلية ي، وقد تم بناء املقياس بصيغة مواقف، وقد و ز
ًموقفا ل�ل ¡عد، وقد تضمن 5ل موقف مجموعة من الفقرات بواقع ثالث فقرات ل�ل ) 16(بواقع 

اسة رموقف، وأن ت�و 	� متناو خصائص وعمر عينة الد ل ن من طالب املرحلة ا�xامعية، وأال ي�و ن
املقياس مطوال فيؤدي إ�� امللل 	� �جابة

ً
. 

 :ا?<صائص السيكوم�ية ملقياس �تجا�ات التعص�ية لدى طالب ا?�امعة - 

  :للتحقق من كفاءة املقياس، تم حساب الصدق والثبات للمقياس، والs@ تضمنت ما ي��

  :الصدق

 ):صدق ا�EكمJن(يالصدق الظا�ر  - 

تھ �ولية ع�� عدد من السادة  رللتحقق من صدق املقياس فقد تم عرضھ 	� صو
Àس بقسA@ ال�âة النفسية، وعلم النفس التعليA@ وال23بو من  يا¤�كم.ن من أعضاء �يئة التد ر
جة كب.2ة من (تفاق ب.ن ا¤�كم.ن ع�� شمولية املقياس، نظرا  ًجامعات مختلفة، وقد وجدت د ر

باست�ناء مجموعة من الفقرات الs@ احتاجت إ�� ¡عض  صيغة مواقف، ألنھ تم إعداد ع��
  .وقد تمت مراعاة ذلكالتعديل، 

 :صدق ا�Eك - 

ناعتمد الباحثو 	� حساب صدق املقياس ع�� صدق ا¤�ك، حيث استخدم الباحثو  ن
تباط )2015إبرا�يم الشاف��، (مقياس (تجا�ات التعص$ية الذي أعده  ر، وتم حساب معامل (

  ).3(لن املقياس.ن، و�و ما يو��ھ جدو ب.

  )3(لجدو    

 )100=ن( صدق ا¤�ك ملقياس (تجا�ات التعص$ية    

جة ال#لية تباط بJن املقياسJن والد �رمعامل  ر ىمستو الداللة   

**0,514 0,01 

جات أفراد العينة ع�� املقياس.ن ) 3(ليتÆÒ من جدو  تباط ب.ن د رأن قيم معامالت ( ر
تباط دالة إحصائيا عند مستو )514,0(بلغت  ى و®� معامالت ا ً ، مما ~ش.2 إ�� صدق )01,0(ر

  .املقياس باستخدام ا¤�ك
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  :الثبات

  :نقام الباحثو بحساب ثبات املقياس 5التا��

 :الثبات بطرbقة إعادة �ختبار

نقام الباحثو بالتحقق من ثبات املقياس، باستخدام طر�قة إعادة (ختبار، وذلك 
ه أسبوع.ن، و�و�Æ جدو زبفاصل  لم×@ مقدا تباط ب.ن التطبيق.ن أل¡عاد ) 4(ر رقيم معامالت (

جة ال�لية للمقياس   :رمقياس (تجا�ات التعص$ية والد

  )4(لجدو     

  )100=ن(ثبات مقياس (تجا�ات التعص$ية باستخدام طر�قة إعادة (ختبار   معامالت    

جة ال#لية للمقياس تباط بطرbقة إعادة �ختبارمعامل  ر�;عاد والد �  ر 

  **768,0  (تجا�ات التعص$ية الفكر�ة

  **769,0  (تجا�ات التعص$ية الر�اضية

  **889,0  (تجا�ات التعص$ية القبلية

جة ال�لية للمقياس   **840,0 رالد

تباط ب.ن التطبيق.ن ملقياس (تجا�ات ) 4(ليتÆÒ من جدو  رأن قيم معامالت (
جة ال�لية )889,0-768,0(اوحت ب.ن التعص$ية تر و�و معامل ثبات مرتفع ) 840,0(ر، كما بلغت الد

 معامالت مما يدعو إ�� الثقة 	� النتائج الs@ يمكن التوصل إلÛ|ا عند استخدام املقياس، وجميع
تباط دالة إحصائيا عند مستو  ى( ً ، وقيم الثبات السابقة سواء باستخدام معامل ألفا )01,0(ر

نبا  مما يدعو إ�� الثقة 	� النتائج الs@ يمكن التوصل خ أو بطر�قة إعادة (ختبار �عد مرتفعة،وكر
  .إلÛ|ا عند استخدام املقياس

و	� ضوء ا�Lطوات السابقة وØعد (ن{|اء من حساب ا�Lصائص السي�وم23ية ملقياس 
تھ ال¹|ائية يت�و ن(تجا�ات التعص$ية لطالب ا�xامعة، أصبح املقياس 	� صو فقرة ) 45( من ر

 فقرة، و(تجا�ات 15 فقرة، و(تجا�ات التعص$ية الر�اضية 16(تجا�ات التعص$ية الفكر�ة (
ً، وتتم (ستجابة ع�� املقياس وفقا لتدرج ثالçي باختيار بديل واحد ) فقرة14التعص$ية القبلية 

ً املقياس جا�زا للتطبيق ًمن ثالثة، و�تم الت�âيح وفقا ملفتاح الت�âيح املعد لyذا، و¢ذلك أصبح

تھ ال¹|ائية   . ر	� صو

ض البحث ومناقش��ا   :ونتائج فر

يقام الباحثو بمناقشة وتفس.2 نتائج ما تم التوصل إليھ 	� ضوء �طار النظر  ن
اسات  اسات والبحوث السابقة الs@ تم التوصل إلÛ|ا، وتبع ذلك مجموعة من التوصيات والد روالد ر

  :� النحو �²يوالبحوث املق23حة، وذلك ع�
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  :لنتائج الفرض �و ومناقش��ا

ق \] �ف#ار الالعقالنية لدى طالب �لية "لينص الفرض �و ع�� أنھ  وال توجد فر
�ر وفقا للتخصص ��ادي'&  ًال�بية جامعة �

  )". علم النفس-ال�بية ا?<اصة (ز

ق 	� �ف�ار الالعقالنية لدى طالب 5لية ال23 �ر وفقا ووملعرفة اتجاه الفر ًبية جامعة �
ز

 @Aاصة (للتخصص �5اديLلعي>ت.ن " ت"ن، قام الباحثو بحساب قيمة ) علم النفس-ال23بية ا�
  t–test" ت"قيمة اختبار ) 5(لو�و�Æ جدو . مستقلت.ن ودالل{|ا �حصائية ب.ن ا¤xموعت.ن

 مقياس �ف�ار ع��)  علم النفس –ال23بية ا�Lاصة  ( طالب شعبs@ودالل{|ا �حصائية ب.ن
  :الالعقالنية وأ¡عاده

  )5(ل  جدو  

جتھ ال�لية لدى " ت" قيمة      ق ع�� أ¡عاد مقياس �ف�ار الالعقالنية ود رودالل{|ا �حصائية للفر و
 @Aر وفقا للتخصص �5ادي� ًطالب 5لية ال23بية جامعة � ، ) علم النفس-ال23بية ا�Lاصة (ز

  )200=ن(
  

جة  ر�;عاد والد
   للمقياسال#لية

  

  ا��موعة

  

  ن
املتوسط 
  ا?Eسا¦ي

�نحراف 
  ياملعيار

  

قيمة 
  "ت"

ىمستو 
  الداللة

   1.690 6.47 100  تر�ية خاصة

  

ىعدم جدو التعليم 
  \] بناء املستقبل

  علم نفس
  غJ� دالة  1.019- 1.180 6.68 100

   1.134 6.87 100  تر�ية خاصة

التمسك بفكرة 
 1.992 6.69 100  علم نفس  التقليد �ع'|

  ةغJ� دال  1.195-

   1.857 6.69 100  تر�ية خاصة

  ال��وbن والالمباالة
 1.846 6.81 100  علم نفس

  غJ� دالة  0.458-

   1.806 6.49 100  تر�ية خاصة

  التعميمات ا?<اطئة
 1.699 6.32 100  علم نفس

  غJ� دالة  0.686-

   1.552 7.29 100  تر�ية خاصة

  الكمالية العصابية
 1.508 6.99 100  علم نفس

  غJ� دالة  1.386-

   1.829 6.63 100  تر�ية خاصة

  جلد الذات
 1.970 6.67 100  علم نفس

  غJ� دالة  0.149-

   1.634 6.58 100  تر�ية خاصة

�عتمادية املسرفة 
 1.579 6.54 100  علم نفس  ع�� Wخرbن

  غJ� دالة  0.176-
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جة  ر�;عاد والد
   للمقياسال#لية

  

  ا��موعة

  

  ن
املتوسط 
  ا?Eسا¦ي

�نحراف 
  ياملعيار

  

قيمة 
  "ت"

ىمستو 
  الداللة

   1.755 6.49 100  تر�ية خاصة

  ا?Eساسية املفرطة
 1.431 6.71 100  علم نفس

  غJ� دالة  0.972-

   1.435 7.20 100  تر�ية خاصة

  ا?Eتمية والت�<يم
 1.627 6.91 100  علم نفس

  غJ� دالة  1.336-

   1.699 6.61 100  تر�ية خاصة

  ا?�مود
 1.784 6.74 100  علم نفس

  غJ� دالة  0.528-

   1.785 6.37 100  تر�ية خاصة

�ستعالء  
 1.677 6.34 100  علم نفس

  غJ� دالة  0.123-

   1.803 6.61 100  تر�ية خاصة

  التوقعات السلبية
 1.860 6.71 100  علم نفس

  غJ� دالة  0.386-

   16.953 80.30 100  تر�ية خاصة

جة ال#لية  رالد
 16.007 80.82 100  علم نفس  للمقياس

  غJ� دالة  0.223-

ق ب.ن طالب شعبة ال23بية ا�Lاصة وشعبة علم " ت"مة أن قي) 5(ليتÆÒ من جدو  وللفر
جتھ ال�لية قيم غ.2 دالة إحصائيا؛ و�ذا ~ع×@ أنھ  ًالنفس ع�� أ¡عاد مقياس �ف�ار الالعقالنية ود ر

ق 	� �ف�ار الالعقالنية وفقا للتخصص �5اديA@ ب.ن طالب الشعبت.ن ًال توجد فر   .و

ال من طالب شعبs@ ال23بية ا�Lاصة وعلم النفس نو�فسر الباحثو �ذه الن�يجة بأن ك
ً

جة التفك.2؛ نظرا لتأثر�م  جة م�ساو�ة 	� �ف�ار الالعقالنية، وال يوجد اختالف بي¹|ما 	� د ًع�� د ر ر
بتلك �ف�ار وا�شغالyم °|ا طوال الوقت، فضال عن فلسف{|م املغلوطة والنظرة الضيقة 

ً

ف ا��ياة،  و�ذا ما تمت مالحظتھ علÛ|م بحكم التعامل معyم، وللمستقبل وعدم التكيف مع ظر
نفوفق ما ملسھ الباحثو 	� أثناء ف23ة التطبيق مع �ؤالء الطالب، أن �ناك العديد من العوامل 
دياد ال{|و (نفعا��، مما يتفق مع فكرة شعو الطالب  راملش23كة بي¹|م 	� التفك.2، من ضم¹|ا ا ر ز

اشد   . وÀستطيع مقاومة أي تدخل يتم 	� حياتھرب�ونھ LÖص ال يقبل النقد، وأنھ 

ا مyما 	� �شكيل الفكر  ابط (جتماعية ب.ن الطالب تلعب دو ًكما أن العالقات والر ًر و
اك وتفس.2  ر��سا�ي لدº|م، وتخلق أسلو¢ا معينا 	� تحليل املعلومات؛ حيث يميل الطالب إ�� إد ً ً

نفعاالت السلبية و�يجابية بدافع �حداث واملواقف من خالل عالقاتھ باآلخر، وترتبط (
ن(نتماء، وأن لألف�ار الالعقالنية تأث.2ا 	� سمات LÖصية الطالب الذين ~عتقدو 	� ��ة �ذه  ً

  .ن�ف�ار و�متثلو لyا 	� واقع حيا�|م بال تدبر

ومن منطلق نظر�ة إل س فالعديد من عوامل اليأس و�حباط والنظرة الضيقة 
تفك.2 الالعقال�ي الذي يحملھ الفرد 	� عقلھ، والذي يكتظ بالي>بغيات للمستقبل ®� نتاج ال

وامللزمات الs@ ~شدد من خاللyا ع�� نفسھ و�حكم من خاللyا ع�� غ.2ه، وع�� عكس ذلك، فمن 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )5(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

213 

ك ²خر�ن و�فسر أفعالyم و�تعاطف مع ذاتھ، و�نظر إ�� املستقبل بثقة،  ريقدر ذاتھ إيجابيا و�د ً

ذا�|ا كفيلة بالت�Òية بنفسھ لتحقيق سعادتھ وسعادة ²خر�ن من حولھ فقيمة ا��ياة 	� حد 
ىوا��فاظ ع�� حياتھ، ما دام ير أن وجوده وفكره الثاقب �و ما ~عطي حياتھ �دف وقيمة، 

  .وÀعطي لذاتھ التقدير الذي يحتاجھ، و�ذا ما ال يدركھ الكث.2 من طالب ا�xامعات

ق 	 وو¢ذلك ت�و النتائج املتعلقة بالفر ً� �ف�ار الالعقالنية تبعا ملتغ.2 التخصص ن

اسة  اسات والبحوث السابقة مثل د ر�5اديA@ ب.ن العي>ت.ن م�سقة مع عدد من الد �ديل عبد (ر
ق ذات داللة إحصائية 	� �ف�ار الالعقالنية )2013هللا،  و؛ إذ لم تكشف النتائج عن وجود فر

نما اختلفت نتائج �ذا الفرض مع ¡عض نتائج ًوفقا للتخصص �5اديA@ لدى طالب ا�xامعات، ب 
اسة  اسات والبحوث �خر مثل د رالد ، (ىر ؛ ما�ر الز�ادات، 2007زسy.2 الصباح وعابد ا��مو

ق ذات داللة إحصائية 	� �ف�ار ) 2020؛ سعيد دمحم، 2011 ت نتائجyا إ�� وجود فر ووالs@ أشا ر
معات؛ و¢التا�� يتÆÒ تحقق نتائج �ذا ًالالعقالنية وفقا للتخصص �5اديA@ لدى طالب ا�xا

  .الفرض

  :نتائج الفرض الثا9ي ومناقش��ا

ق \] �تجا�ات التعص�ية لدى طالب �لية "ينص الفرض الثا�ي ع�� أنھ  وال توجد فر
�ر وفقا للتخصص ��ادي'&  ًال�بية جامعة �

  )". علم النفس-ال�بية ا?<اصة (ز

ق 	� (تجا�ات �ر ووملعرفة اتجاه الفر ز التعص$ية لدى طالب 5لية ال23بية جامعة �
 @Aاصة (ًوفقا للتخصص �5اديLت"ن، قام الباحثو بحساب قيمة ) علم النفس-ال23بية ا� "

–t" ت"قيمة اختبار ) 6(لو�و�Æ جدو . لعي>ت.ن مستقلت.ن ودالل{|ا �حصائية ب.ن ا¤xموعت.ن
test ودالل{|ا �حصائية ب.ن @sاصة ال23 ( طالب شعبLات )  علم النفس –بية ا��ع�� مقياس (تجا

  :التعص$ية وأ¡عاده

  ) 6(ل جدو   

�ة و قيمة     ق ع�� أ¡عاد مقياس " ت"راملتوسطات و(نحرافات املعيا وودالل{|ا �حصائية للفر
�ر وفقا للتخصص  جتھ ال�لية لدى طالب 5لية ال23بية جامعة � ً(تجا�ات التعص$ية ود ز ر

 @A5ادي�  
  

جة ال�لية �¡ع راد والد
  للمقياس

  

  ا¤xموعة

  

  ن
املتوسط 
  ا��ساØي

(نحراف 
  ياملعيار

  

  "ت"قيمة 
ىمستو 
  الداللة

   7.528 28.18 100  تر¢ية خاصة

  

(تجا�ات التعص$ية 
  الفكر�ة

  علم نفس
100 22.01 1.894 -7.948  0.01  

   7.142 29.91 100  تر¢ية خاصة

(تجا�ات التعص$ية 
 1.961 24.35 100  علم نفس  الر�اضية

-7.507  0.01  
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جة ال�لية �¡ع راد والد
  للمقياس

  

  ا¤xموعة

  

  ن
املتوسط 
  ا��ساØي

(نحراف 
  ياملعيار

  

  "ت"قيمة 
ىمستو 
  الداللة

   6.470 29.14 100  تر¢ية خاصة

(تجا�ات التعص$ية 
 1.730 23.58 100  علم نفس  القبلية

-8.302  0.01  

   19.910 87.23 100  تر¢ية خاصة

جة ال�لية للمقياس   رالد
 12.386 69.94 100  علم نفس

-8.622  0.01  

ق ب.ن طالب الشعبت.ن ع�� أ¡عاد مقياس لل" ت"أن قيمة ) 6(ليتÆÒ من جدو  وفر
جتھ ال�لية قيم دالة إحصائيا عند  ً(تجا�ات التعص$ية ود ق )01,0(ر و؛ و�ذا ~ع×@ أن اتجاه الفر

  .	� (تجا�ات التعص$ية الs@ ترجع للتخصص �5اديA@ ®� 	� اتجاه شعبة ال23بية ا�Lاصة

ال23بية ا�Lاصة لدº|م ا�تمام و�مكن مناقشة وتفس.2 �ذه الن�يجة بأن طالب شعبة 
اسية 	� التخصص ع�� مشكالت  ركب.2 باالنتماء لالتجا�ات التعص$ية بحكم ضغوط املواد الد
ة ع�� (تزان وعدم التعامل مع الواقع بمنطقية، 	�  رفئات ال23بية ا�Lاصة و�شع�|ا، وضعف القد

اس{|ا ¡عمق، الوقت الذي يركز فيھ طالب شعبة علم النفس ع�� فyم طبيعة املوا رد العلمية ود
اس{|م  روالكشف عن ا��قائق والوقاèع العلمية ا¤xردة وفق ما يمليھ علÛ|م تخصصyم، و¢حكم د
للنظر�ات ا¤Lتلفة للLÔصية الs@ تبحث 	� كيفية التعامل مع معطيات ا��ياة ¡عقالنية 

مة ال تقبل ا�xدال أو التعصب، 	� مقابل تخصص ال23بية ا�Lاصة  امل�شبع روحسابات صا
�ا بالعواطف و�نماط (نفعالية ات التعب.2ية، والs@ ت�شبع بدو ربالقد   .ر

فقا ملا تم است>باطھ من خالل التعامل مع طالب الشعبت.ن 	� أثناء ف23ة التطبيق أن  ًو و
معظم طالب شعبة ال23بية ا�Lاصة أفادوا بأن التحاقyم °|ذا التخصص يخضع لرغبة �سرة 

 وخصائصھ، ع�� عكس طالب شعبة علم النفس الذي أو��وا أن دخولyم ول س لرغبة الطالب
غبة م¹|م ول س تحت أي ضغوط من قبل �سرة، وقد ي�و �ذا  ن	� تخصص علم النفس 5ان  ر
أحد �سباب الرئ سة 	� (نتماء لالتجا�ات التعص$ية لدى طالب شعبة ال23بية ا�Lاصة، فوفق 

اض.ن عن تخ صصyم، إضافة إ�� �عدد املواد املثقلة باملادة العلمية والs@ رما ذكر ¡عضyم أ�|م غ.2 
مة للكشف عن أسباب و�LÔيص ذو  يمعظمyا يحتاج إ�� التعرف ع�� �دوات الدقيقة الال ز
الفئات ا�Lاصة، عالوة ع�� أنھ ل س �ناك من ~ساعد�م 	� التوجيھ وتمكي¹|م من اك�شاف ما 

ن النفسية، ولذلك اس�شف الباحثو أن وجود�م 	� ي�ناسب مع إم�انا�|م وميولyم واتجا�ا�|م
ن�ذا التخصص 5ان تحت ضغوط، 	� الوقت الذي البد وأن ي�و التص>يف فيھ قائم ع�� معاي.2 
ًتدلل ع�� طبيعة البناء النفj³@ للطالب، لذلك ير الباحثو أن �ذه الن�يجة منطقية، خصوصا  ن ى

لتخصص يجب أن تتم ع�� أساس علA@ يرا¾� إذا ما تم مالحظة أن عملية التص>يف و(لتحاق با
غبة الطالب وا�Lواص النفسية 	� أ�دافھ وطموحاتھ املستقبلية   .رالتباين ب.ن 

اسة 5ل من  ) 2002مع.ن باقر ومحمود عبد هللا، (روقد ا�سقت نتائج �ذا الفرض مع د
ق ذات داللة إحصائية 	� (تجا�ات التعص$ية ت نتائجyا إ�� وجود فر ووالs@ أشا ً وفقا للتخصص ر

اسة  فاطمة السيد وعب.2 (ر�5اديA@ لدى طالب ا�xامعات، ب نما اختلفت �ذه الن�يجة مع د
و�Ñ، 2018خياط،  ق ذات داللة إحصائية 	� ) 2019ز؛ عبد ا��كيم مر ووالs@ لم تث$ت أي فر
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ج ً(تجا�ات التعص$ية وفقا للتخصص �5اديA@ لدى طالب ا�xامعات، و¢ذلك لم تتحقق نتائ
ق ب.ن طالب الشعبت.ن 	� (تجا�ات التعص$ية 	�  و�ذا الفرض؛ حيث دلت النتائج ع�� وجود فر

  .اتجاه طالب شعبة ال23بية ا�Lاصة

  :نتائج الفرض الثالث ومناقش��ا

ال تختلف الب¨ية العاملية لألف#ار الالعقالنية "ينص الفرض الثالث ع�� أنھ 
�ر وفقا للتخصص ��ادي'& و�تجا�ات التعص�ية لدى طالب �لية ال �بية جامعة �

ً
ال�بية (ز

  ). علم النفس-ا?<اصة 

وللتحقق من تأييد أو تفنيد نتائج �ذا الفرض، فقد تم استخراج الب>ية العاملية ل�ل 
 @sاصة وعلم النفس(من طالب شعبLم )ال23بية ا�x� ن؛ حيث قام الباحثو بحساب مدى كفاية

 Kaiser - Meyer - Olkin Measure of(�� باستخدام اختبار العينة إلجراء التحليل العام
Sampling Adequacy(ف ا با��ر و، والذي يرمز إليھ اختصا ؛ حيث ت23اوح قيمة �ذا ) (K.M.Oًر

و®� أك2Ë من ) 933,0((ختبار ب.ن الصفر والواحد ال�âيح، و¢لغت قيمتھ 	� تحليل �ذا املقياس 
، و¢التا�� فإنھ يمكن ا��كم بكفاية �xم العينة )50,0 ( و�ورزقيمة ا��د �د�ى الذي اش23طھ 5اي

 .إلجراء التحليل العام��

، )SPSS(وقد تم إجراء التحليل العام�� بطر�قة امل�ونات �ساسية باستخدام برنامج 
 @sو اعتبار ال�شبعات ال�روأخذ الباحثو بمحك 5ايز ملعرفة حد الداللة �حصائية لل�شبعات، و ن

أو أك¯2 �شبعات دالة، وإلعطاء مع×� سي�ولو�Ú للم�ونات املستخرجة تم تدو�ر�ا ) 30,0(تصل إ�� 
�ماكس ل�ايز  رتدو�را متعامدا باستخدام طر�قة الفا ر ً ًKaiser Varimaxناء ع�� ، و¢ًScree Plot 

ة 	� التحليل،  لتم التوصل إ�� عامل واحد، كما �و مو�Æ بجدو زوالذي يحدد عدد العوامل البار
)7:(  

  ) 7(لجدو  

اسة   لدى طالب شعبs@ ال23بية ا�Lاصةرالعوامل املستخرجة و�شبعا�|ا ملصفوفة متغ.2ات الد
  )100=ن(وعلم النفس ) 100=ن(

    شعبة علم النفس  شعبة ال23بية ا�Lاصة

قيم  ملتغ.2اتا
 ال�شبع

�سب 
  الشيوع

قيم 
 ال�شبع

�سب 
  الشيوع

 بناء ىعدم جدو التعليم 	�
  املستقبل

0.688* 0.474 0.798* 0.637 

�A0.517 *0.719 0.229  *0.479  التمسك بفكرة التقليد �ع 

 0.494 *0.703 0.416 *0.645  ال{|و�ن والالمباالة

ية
الن

عق
لال

ر ا
�ا

�ف
 0.667 *0.816 0.708 *0.842  التعميمات ا�Lاطئة  
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 0.782 *0.884 0.831 *0.911  الكمالية العصابية

 0.777 *0.882 0.868 *0.906  جلد الذات

 0.742 *0.861 0.777 *0.876  (عتمادية املسرفة ع�� ²خر�ن

 0.609 *0.780 0.470 *0.870  ا��ساسية املفرطة

 0.647 *0.821 0.619 *0.881  ا��تمية والتLÒيم

 0.559 *0.748 0.605 *0.774  ا�xمود

 0.758 *0.871 0.750 *0.908  (ستعالء

 0.711 *0.843 0.787 *0.866  بيةالتوقعات السل

  (تجا�ات التعص$ية 

  الفكر�ة

  

0.489* 

  

0.608 

  

0.734* 

  

0.538 

  (تجا�ات التعص$ية 

  الر�اضية

  

0.398* 

  

0.159 

  

0.773* 

  

0.597 

ية
ص$

تع
 ال

ت
�ا

جا
(ت

  

  (تجا�ات التعص$ية

   القبلية

  

0.400* 

  

0.160 

  

 

0.738* 

  

0.545 

 11.021 9.271 ا�xذر ال�امن

 %64.830 %54.533 �سبة التباين

 أن العامل قد يتÆÒو¢ال>سبة لطالب شعبة ال23بية ا�Lاصة، ) 7(لبالنظر إ�� جدو 
اسة) 15(�شبع عليھ  رمتغ.2ا، و®� جميع متغ.2ات الد  ا�Lاصة باألف�ار الالعقالنية و(تجا�ات ً

و¢التا�� يمكن �سمية �ذا ؛ )%533,54( ب>سبة تباين )271,9(و5ان ا�xذر ال�امن ًالتعص$ية معا، 
�Aجة دالة تحت مس رالعامل ¡عد فحص مضمو متغ.2اتھ امل�شبعة عليھ بد �ف�ار الالعقالنية : (ن

ً، و¢ال>سبة لطالب شعبة علم النفس، فقد كشفت النتائج أيضا عن وجود )و(تجا�ات التعص$ية

اس) 15(عامل واحد قد �شبع عليھ  رمتغ.2ا، و®� جميع متغ.2ات الد ة املتعلقة باألف�ار الالعقالنية ً
و¢التا�� يمكن ؛ )%830,64( ب>سبة تباين )021,11( و5ان ا�xذر ال�امن ،و(تجا�ات التعص$ية

�Aجة دالة تحت مس ر�سمية �ذا العامل ¡عد فحص مضمو متغ.2اتھ امل�شبعة عليھ بد �ف�ار : (ن
  ). الالعقالنية و(تجا�ات التعص$ية

لنتائج السابقة، أن التحليل العام�� كشف عن وجود عامل ليمكن القو إذن وفق ا
ًواحد يجمع 5ل من �ف�ار الالعقالنية و(تجا�ات التعص$ية معا، و�و عامل يتأثر بالتخصص 

 ���  لألف�ار The Hierarchical approachر�5اديA@ لدى طالب الشعبت.ن، مما يدعم املن�ó التد
، والذي يتضمن عدة عوامل فرعية لألف�ار )(Schniering, 2004: 27الالعقالنية الذي ذكرتھ 

وإن اختلفت تلك العوامل ومسميا�|ا لكن العامل العام يؤكد . ًالالعقالنية يجمعyا معا عامل عام
  .ع�� الصيغة السلبية ا�Lاطئة لألف�ار الالعقالنية املرتبطة باالتجا�ات التعص$ية
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ث؛ حيث لم تختلف الب>ية العاملية للعي>ت.ن و�ش.2 �ذه النتائج إ�� تحقق الفرض الثال
، ) علم النفس-ال23بية ا�Lاصة (	� �ف�ار الالعقالنية و(تجا�ات التعص$ية باختالف التخصص 

وقد يرجع ذلك إ�� أن تلك �ف�ار و(تجا�ات تنعكس ع�� جميع الطالب من الشعبت.ن، وأن 
ب 	� التفك.2، فضال عن ذلك البناء النفj³@ متقا

ً
تقائية الs@ يصبح أفراد�ا ر ر فإن أك¯2 املراحل (

ًأك¯2 �|يؤا لألف�ار الالعقالنية و(تجا�ات التعص$ية من غ.2�ا، مرحلة الشباب؛ وذلك ألن 

ة ع�� إخفاء مظا�ر غض�|م، باإلضافة إ��  رخصالyم النفسية تجعلyم أك¯2 انفعاال، وأقل قد
ً

�م أ رغب{|م لتحقيق ذا�|م، وأ�|م بحكم أعما اسة ر رك¯2 تطلعا للمستقبل وا�شغاال بقضاياه دو د ن
ً ً

العواقب، ومن �نا فإن الفجوة ب.ن مستو�ات الطموح املرتفعة وإم�انيات �نجاز املتواضعة 	� 
نة ¡غ.2�م من �جيال  رظل تف�j@ السلبية وتد�ي مستو التفك.2 ت�سع، وت�و أك2Ë لدº|م مقا ن ى

، مما يز�د �xم �حباط لدº|م و� جعلyم أك¯2 عرضة لألف�ار والتوجyات ا�Lاطئة واملن�|ات ى�خر
  .العدوانية

ق 	� �ف�ار  ووÀعلق الباحثو بوجھ عام ع�� نتائج البحث ا��ا��، بأن عدم وجود فر ن
لالالعقالنية وفقا ملا جاء 	� الفرض �و لدى طالب الشعبت.ن و	� ضوء التخصص �5اديA@ ~عود  ً

yصية، فLÔالتفك.2 وع�� وت.2ة واحدة، وأن كال من إ�� طبيعة ت�و�ن ال �	ة ¢ ذه املرحلة متقا
ً

ر
ق 	� (تجا�ات التعص$ية كما  .�ؤالء الشباب يتأثر بفكر ²خر وومن ناحية أخر فإن وجود فر ى

اجع إ�� عدة أمو من أ�مyا  @Aالفرض الثا�ي ب.ن طالب الشعبت.ن وفقا للتخصص �5ادي �	ر yرظ ر ً :
أثناء عملية التطبيق من اختالف 	� طبيعة الطالب فيما يخص (تجاه نما الحظھ الباحثو 	� 

جة أعراض التوتر والقلق الs@ بدت أك¯2 وضوحا لدى  ًالتعصÈ@ املراد التعرف عليھ، وكذلك د ر
نطالب 5لية ال23بية ا�Lاصة عن طالب شعبة علم النفس، وÀعلل الباحثو ذلك من أن طبيعة 

اك لت جة أفضل من رطالب علم النفس لدº|م إد رجنب (نخراط 	� التوجھ نحو التعصب بد
ًأقرا�|م 	� شعبة ال23بية ا�Lاصة؛ نظرا لتعرضyم لبعض املواد �5اديمية الs@ تبحث 	� �ذه 

ة علÛ|م  ر(تجا�ات وكيفية عدم (نصياع لyا، وأن طبيعة طالب ال23بية ا�Lاصة وفق املواد املقر
مع فئات ال23بية ا�Lاصة فيما ¡عد 	� ظل عوامل ال�LÔيص لتدفعyم لل�ساؤ عن كيفية التعامل 

ق لصا��yم، ن�يجة القلق الذي  واملعقدة لyذه الفئات وصعو¢ة عالجyم، و�ذا ما جعل الفر
ي>تا°|م وعدم تكيفyم مع الواقع، و¢ال>سبة لنتائج الفرض الثالث فقد كشفت النتائج عن عدم 

ب الشعبت.ن 	� �ف�ار الالعقالنية و(تجا�ات وجود اختالف 	� الب>ية العاملية ل�ل من طال
ن °|ا، ولعل  ¢ة وفق طبيعة املرحلة الs@ يمر والتعص$ية؛ و�ذ يدل ع�� أن �ف�ار و(تجا�ات متقا ر
�ذه الن�يجة �ساعد 	� وضع مجموعة من التوصيات الs@ �|م ا¤Lتص.ن من أجل التوجيھ السليم 

ا منطقية واتجا�ات إيجاب   . ية بناءةًرلتب×@ أف�ا

  :توصيات البحث

  :نمن خالل ما توصلت إليھ نتائج البحث ا��ا�� يو�j@ الباحثو بما ي��

(ستفادة من نتائج البحث ا��ا�� 	� عمل محاضرات توعية للطالب داخل ال�ليات، و	�  - 
لمراكز التأ�يل للمعلم.ن أثناء ا�Lدمة حو �ف�ار الالعقالنية و(تجا�ات التعص$ية ب.ن 

الشباب، وكيفية التعرف ع�� أسبا°|ا، و�ضرار السلبية ع¹|ا، وتقديم أفضل السبل فئات 
 .الس�بدالyا بأف�ار إيجابية منطقية مقبولة



لدى طالب كلية التربية جامعة األفكار الالعقالنية واالتجاهات التعصبية 
 ًوفقا للتخصص األكاديمياألزهر 

  سالمة عطية هللا أحمد إسماعيل/ أ
  بسيوني بسيوني السيد سليم /د.أ

 حروس عبد الخالق السيد فرحاتم/ د 
 

 

218 

العمل ع�� ترسيخ قيم الوالء و(نتماء والyو�ة ل�xيل ا��ا�� امل�شبع بقيم وثقافات ²خر،  - 
سات �يجابية، وق نة 	� روحث الشباب ع�� التمسك بالقيم واملما ويم ا��وار وال�سامح واملر

ه، ح�s يتم تفادي مش�لة  ر(ختالف وقبو الرأي ا¤Lالف، مyما 5انت انتماءاتھ وأف�ا ل
  . (�غالق أو (تجاه نحو التعصب

Àس، وقيادات ا�xامعات، وأولياء أمو  -  رالتخطيط والتنظيم والت>سيق مع أعضاء �يئة التد ر
عاي{|م من  شاد والتوجيھ النفj³@ للتعرف ع�� أبر رالطالب، والقائم.ن ع��  زخالل مراكز � ر

شاد �5اديA@ املناسب  راملشكالت املعاصرة الs@ تواجyyم، والس�� ع�� حلyا من خالل �
 .وال2Ëامج التقنية املالئمة

شادية الs@ تحفز طالب ا�xامعات إلعادة البناء املعر	�  -  ر(�تمام باأل�شطة وال2Ëامج �
ب �يجابية لدº|م 	� كيفية مواجyة املواقف (جتماعية و�5اديمية الs@ و�عز�ز ا�xوان

يواجyو�|ا 	� ا�xامعة بصفة خاصة وا¤xتمع بصفة عامة والعمل ع�� مقاومة �ف�ار 
  .الالعقالنية و(تجا�ات التعص$ية املن�شرة

  :بحوث مق�حة

ت نتائج البحث ا��ا�� ¡عض املوضوعات البحثية الs@ تحت اسة رأثا راج إ�� مز�د من الد
  :م¹|ا

اسة الب>ية النفسية لطالب ا�xامعات ذو �ف�ار الالعقالنية و(تجا�ات التعص$ية -  يد  .ر

اسة تحليلية ملعرفة أسباب ان�شار �ف�ار الالعقالنية و(تجا�ات التعص$ية لدى طالب  -  رد
  . ا�xامعة

  .جا�ات التعص$ية لدى طالب ا�xامعةأثر العالج باملع×� 	� �عديل �ف�ار الالعقالنية و(ت - 

ال2Ëوفيل النفj³@ ملرتف�� ومنخف�j@ (تجا�ات التعص$ية من طالب 5لية ال23بية بجامعة  - 
�ر   .ز�

ق 	� �ف�ار الالعقالنية و(تجا�ات التعص$ية وفقا لبعض املتغ.2ات  -  ًالفر أساليب الت>شئة (و
  . طالب ا�xامعةلدى عينة من) (جتماعية، النوع، وا�Lلفية الثقافية
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