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 امللخص
يجاد اظيرت مشكمة البحث في الكشف عن توزيع االفكار العقالنية والالعقالنية       بحثبينيا لدى أفراد عينة ال لفروق، وا 

إثراء الجانب النظري من خالل بناء قاعدة  من ثمككل، األمر الذي من المتوقع سيفيد في وصف وتفسير ىذه العالقة، و 
عالي معمومات نوعية وكمية إضافية إلى الجسم المعرفي الموجود، لكي يتسنى اإلفادة منيا من قبل القائمين عمى التعميم ال

الطمبة مخرجاتو األساسية، إلجراء تعديالت عمى الخطط والبرامج والمشاريع التعميمية  وصفلالطمئنان عمى مدخالتو ب
 لتعرفالبحث ا ييدفلضمان جودة المخرجات وتحسينيا وتطويرىا بناًء عمى نسبة انتشار األفكار العقالنية والالعقالنية و 

 مقياس عمى الطمبة درجات في الفروق عمىو  طمبة جامعة الموصل لدى والالعقالنية  نيةألفكار العقال الدالالت الفمسفية ل الى

 درجات والفروق في الالعقالنية األفكار مقياس عمى الطمبة درجات في الفروق عمىو   ذكور،إناث) الجنس الختالف )تبعا األفكار

 لدى األفكار العقالنية والالعقالنية ترتيب اختالف عمىو  ممارسين لمنشاط الرياضيالالممارسين وغير  )لمتخصص )تبعا الطمبة

وتم استخدام المنيج الوصفي  بطريقة المسح لغرض الوصول إلى أىداف البحث، وتم اختيار  تبعا لمجنس. العينة أفراد
غرض وطالبة. ول اً ( طالب380) مجامعة الموصل والبالغ عددى طمبةمجتمع البحث بالطريقة العمدية والمتمثمة ببعض 

والمتوسط  Tاختبار ،و النحراف المعياري ، واالوسط الحسابي ،و معالجة البيانات احصائيا تم استخدام ) النسبة المئوية 
  االتية :(. ومن خالل عرض وتحميل النتائج ومناقشتيا تم التوصل الى اىم االستنتاجات الفرضي 

 الممارسين لمنشاط الرياضي .  انتشار األفكار الالعقالنية بين لطمبة الممارسين وغير  -١
 الالعقالنية من الذكور. لألفكاراالناث اكثر ميال   -2
  ممارسين.الالطمبة الممارسين لمنشاط الرياضي افكارىم الالعقالنية اكبر من الطمبة غير  -3

 وفي ضوء االستنتاجات اوصت الباحثة بما يأتي :
 .األعالم المختمفة وسائل المحاضرات خالل من الالعقالني التفكير حيال تثقيفية في الجامعات برامج ضرورة تبني  -١

ن في عمم النفس األسري  في التنشئة االسرية عامة ين والمؤىميضرورة إنشاء مراكز لإلرشاد األسري يديرىا المتخصص -2
 واالناث خاصة لمتغمب عمى مشكالتيا األسرية.
 أعمى النموذج عقالنية، الممارسين، غير الممارسينالكممات المفتاحية: الدالالت، العقالنية ، الال

 The philosophical Indications of Rational and Irrationality Thoughts between 

students of University of Mosul, for practitioners of sports Activity 

(Comparative analysis) 

Lecturer. Dr.  Hadeel Dahi Abdullah 

Abstract 

The emerging problem of research in the detection of the distribution of ideas of 

rationality and irrationality, and to find differences between the members of the sample as a 
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whole, which is expected to benefit in the description and interpretation of this relationship, 

and thus enrich the theoretical side by building a base of qualitative and quantitative 

information additional to the body of knowledge exists, so that benefit from them by those on 

higher education to check on its input as a student outputs basic, for amendments to the plans, 

programs and educational projects to ensure quality of output, improvement and development 

based on the prevalence of ideas of rationality and irrationality and research aims to identify 

indications philosophical ideas of rationality and irrationality among the students of the 

University of Mosul and the differences in students 'scores on a scale ideas (depending on the 

different of gender (male, female and on the differences in students' scores on a scale of ideas 

irrationality and the differences in degrees of students (depending on the specialty 

(practitioners and non-practitioners of sports activity and the different order of ideas of 

rationality and irrationality in the sample by gender. Descriptive method was used with survey 

styles  for the purpose of reaching the goals of the research, was chosen as the research 

community in the manner intentional and of some students of the University of Mosul, and of 

their number (380) students. For the purpose of processing the data statistical looks  was used 

(percentage - the arithmetic mean _ standard deviation – t. Test-and medium-Alfred). 

Through the presentation and analysis and the discussion of the results the reached the 

following conclusions: 

1 - the irrational ideas were between students, practitioners and non-practitioners of the sports 

activity. 

2 - Females are more prone to irrational thoughts than males. 

3 - students, were participate in have sports activity irrationality ideas more than of the non-

practitioners students . 

1 - the need to adopt educational programs in universities about the irrational thinking 

through lectures and various media. 

2 - Need to establish centers for family counseling and run by qualified specialists in the 

psychology of family upbringing in the family in general and females in particular to 

overcome the problems of family. 

Keywords: Indications, Rational and Irrationality, Practitioners & Non-practitioners 
 التعريف بالبحث : -١
  وأىمية البحث : المقدمة ١-١

برز في الفمسفة اليكنانية عمى يد سقراط كأرسطك، كبرز في الفمسفة  نفسو العقبلنية مذىب قديـ جديد بالكقت      
 اإلنسافف الحديثة كالمعاصرة عمى أيدم فبلسفة أثَّركا كثيران في الفكر البشرم أمثاؿ: ديكارت كليبنتز كسبينكزا كغيرىـ.

 ما حضارم تطكر مف اليـك نراه ،كما حياتو شؤكف بو كيدير بو، يفكر عقبل لو جعؿ بأف (ىميزه اهلل )سبحانو كتعال
 الطاقة يـبكصف األىمية غاية في كطنية ثركة الجامعة طمبة يمثؿك ، العصكر عبر اإلنساف تفكير لعمميات نتاج إال ىك

 قدراتيـ كاستثمار ليـ، كالنفسية كالجسمية كاالجتماعية العممية الرعاية تقديـ إلى فيـ بحاجة كالبناء، التقدـ نحك الدافعة
الثقة المطمقة بالعقؿ  تعني العقبلنية في الفمسفة اإلغريقيةالف األفكار   .اكتنميتي مجتمعاتيـ في تطكر يسيمكا حتى

كاف الفبلسفة يعتقدكف باف ىناؾ المنطؽ األرسطي .فقد  كبمقدرتو عمى اكتشاؼ الحقيقة كمبدأ أساس مف مبادئ
إال  ليما .ىما الحسي كالعقؿ.إما الحس فيك معرض لمخطأ دائما.كعميو ال طريؽ لممعرفة طريقاف لممعرفة ال ثالث
 طريؽ الفكر العقبلني.

أنيا  ففضبلن ع الرسمي، التعميـ تمقي ألنيا نياية التعميمية؛ الفرد حياة في الحاسمة المراحؿ مف الجامعية، المرحمةف
 مف األمكر المرحمة ىذه في كتدريبيـ الشباب فصقؿ مف ثـك  أحداثيا، بكؿ لمحياة الخارجية الخركج إلى الطالب تعد

ة المِمحة،  المتبلحقة كمشاقتيا بأحداثيا لمعترؾ الحياة كالخركج التعميـ إنياء بيف الطريؽ مفترؽ في كىـ خاصن
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 أحداث مع التكافؽ تستطيع مرنة شخصية تتطمب ىذا كؿي كف أخرل؛ ةتار  تميف كقد تارة، تقسك قد كالتي كالمستمرة
 .تكاجييا قد التي كاألحداث لممشكبلت فعالة مكاجية أساليب استخداـ الحياة؛ كتجيد

 كاندفاعا كنشاطا األكثر حيكية الفئة ىذه كصؼب عاـ بشكؿ كالشباب الجامعييف ( "اف الطمبة8998كاشار )نشكاف ،
 لدييـ التفكير طريقة مع تتعامؿ التي كالكقائية العبلجية البرامج بتقديـ االىتماـ يستدعي ذلؾ ككؿ . التغيير نحك

 (.  87، 8998 ليا")نشكاف، يتعرضكف التي الصدمة بعد ما كضغكط
ف إيعد التفكير في مسألة العقبلنية كالبلعقبلنية مدخبل الجتذاب إشكاالت كقضايا عديدة يعيشيا الطالب، إذ      

ليس مجرد نقاش داللي يمكف اختصار بكاعثو في كجكد اختبلؼ في الداللة العقبلنية كالبلعقبلنية ،  شأنو قاش فيالن
بؿ ىك نقاش مثقؿ بالمكاقؼ الحياتية. كمف ثـ فإف الحديث في شأف إنجاز داللة لو مدخؿ لتأسيس المكقؼ مف كثير 

النقدم لممفيـك   ليا مثؿ ىذه العبلقات المتشابكة فإف التحميؿمف القضايا األخرل المتعمقة بالطمبة. كبما أف المسألة 
دراؾ المحددات  ال بد أف يستحضر كضعية سؤاؿ العقبلنية ليككف ذلؾ مدخبل إلبصار أىمية المفيـك مف جية، كا 

 المتحكمة في إنتاج دالالتو، كبمكرة المكقؼ منو.
عقبلنية،  غير أفكارنا لتبنى عرضة الفئات أكثر مف ةالجامعي المرحمة في ( " اف الشباب 0282كترل )  دردير ، 

 العبلقات شبكة تكسيع حيث مف كبداية الرشد المراىقة مرحمة نيايةك   بيا يمركف التي العمرية المرحمة لطبيعة كذلؾ
 ىذه ةكبطبيع كأحداثو؛ بخبراتو الخارجي العالـ عمى األكثر كاالنفتاح بالزمبلء، كاالختبلط قبؿ، ذم عف االجتماعية
 تعرضو جانب إلى ىذا عقبلنية، كال منطقية غير تككف قد التي األفكار مف العديد كيكتسب الطالب يككف العبلقات
 ىذه تأثير زيادة إلى العقبلنية غير أفكاره كتقكده ضغكطيا، أماـ عاجزا يقؼ كقد كالمستمرة، المتبلحقة الحياة ألحداث

ىنا . مف (88، 8998" )دردير ،تعقيدا المشكمة يزيد مما األفكار، هىذ ترسيخ إلى بدكرىا تؤدل كالتي الضغكط،
 تحميمية البلعقبلنية مف خبلؿ دراسة كاألفكارالعقبلنية  لؤلفكار الدالالت الفمسفية لىاتظير اىمية البحث في التعرؼ 

 ممارسيف .المقارنة بيف طمبة جامعة المكصؿ الممارسيف لمنشاط الرياضي كغير 
 :حثالب مشكمة 2-١

التفكير  كنمط التفكير طريقة عمى مباشر غير أك مباشر بشكؿ يؤثر العراقي الطالب يعيشو الذم الكاقع إف     
 طمبة جامعة المكصؿ  كمنيـ المجتمع ىذا أفراد بيف كانتشارا تأثيرا أكثر البلعقبلنية تككف أف يتكقع بحيث كمنطمقاتو،

كيختمؼ الطمبة فيما بينيـ في مظاىر  . لدييـ الذات تقدير درجة عمى ذلؾ لينعكس األخرل، بالمجتمعات مقارنة
أيضان.  الدراسةالبلعقبلنية لدييـ، كالفركؽ في مستكيات ك  العقبلنية ، كفي تكيفيـ. في درجة انتشار األفكاركافةن  النمك

تظير مشكمة في ضكء ذلؾ، ، ك بحثال االبلعقبلنية كالمعتمد في ىذك  العقبلنية ككفقان لمتصكر النظرم المتعمؽ باألفكار
يجاد العبلقة بينيا لدل أفراد عينة الدراسة ككؿ، األمر االفكار العقبلنية كالبلعقبلنيةالكشؼ عف تكزيع  البحث في ، كا 

إثراء الجانب النظرم مف خبلؿ بناء قاعدة معمكمات  مف ثـالذم مف المتكقع سيفيد في كصؼ كتفسير ىذه العبلقة، ك 
، لكي يتسنى اإلفادة منيا مف قبؿ القائميف عمى التعميـ العالي ةالمكجكد ةالمعرفي معمكماتلى النكعية ككمية إضافة إ

الطمبة مخرجاتو األساسية، إلجراء تعديبلت عمى الخطط كالبرامج كالمشاريع  كصؼلبلطمئناف عمى مدخبلتو ب
البلعقبلنية،  كما ك  العقبلنية األفكارالتعميمية لضماف جكدة المخرجات كتحسينيا كتطكيرىا بناءن عمى نسبة انتشار 

 سيفيد الباحثيف في تحفيزىـ إلجراء المزيد مف الدراسات لكصؼ ىذه المتغيرات كتفسيرىا.
 :بحثال أىداف 3-١
 :إلى لمتعرف  الحالي بحثال يدفي
 مبة جامعة المكصؿ.ط لدل البلعقبلنيةك   العقبلنية ؤلفكارالدالالت الفمسفية ل  .8
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 .ذككر،إناث) الجنس الختبلؼ تبعا)البلعقبلنيةك   العقبلنية األفكار مقياس عمى الطمبة درجات في الفركؽ .0
ممارسيف كغير ال )لمتخصص تبعا) البلعقبلنيةك   العقبلنية األفكار مقياس عمى الطمبة درجات في الفركؽ .٣
 .ممارسيف لمنشاط الرياضيال
 فروض البحث : 4-١
 العقبلنية. بأفكارزكف اغمب طمبة جامعة المكصؿ يمتا -8
 ال تكجد فركؽ معنكية لؤلفكار العقبلنية بيف الطبلب كالطالبات . -0
 تكجد فركؽ معنكية لؤلفكار العقبلنية كالبلعقبلنية بيف الطمبة الممارسيف كغير الممارسيف لمنشاط الرياضي. -٣
 مجاالت البحث  5-١ 
 ـ.0280-0288دراسي طمبة جامعة المكصؿ لمعاـ ال المجاؿ البشرم : 8-5-8
 ـ. 0280/ 85/4ـ لغاية  8/80/0288مف  ابتداءن  المجاؿ ألزماني : 8-5-0
، كمية اليندسة ، ك كمية اإلدارة كاالقتصاد، ك  كمية الزراعة كالغاباتك  ،كمية التربية الرياضية  المجاؿ المكاني : ٣-8-5
 في جامعة المكصؿ. كمية التربية ، ك  كالكيمياء( كمية التربية لمبنات)قسـ التربية الرياضية، ك الكمية التقنية ك
 :تحديد المصطمحات 6-١
الدالة أك أداة لمفكر، بينما يحددىا  أنيا مجمكعة األصكات، اك أنيا نظاـ مف الرمكز كاإلشارات  الداللة :١-6-١

أك تعبيران عف عاطفة  مجمكعة أصكات، كأكثر مف أف تككف أداة لمفكر أنيس فريحة بقكلو: "الكاقع أف المغة أكثر مف
   .التعقيد كياننا البسيككلكجي الركحي كىي عممية فيزيائية اجتماعية بسيككلكجية عمى غاية مف المغة جزء مف

 (809، 8900،  حةفري)
، بأف العقبلنية ىي أم شيء يؤدم باألفراد إلى السعادة (إليس كىاربر)كؿ مف عرؼ  :العقالنية  األفكار 6-2-١

 .(Daly & Others, 1983,83)كالبقاء،  
 نيا انتصار لمعقؿ في مختمؼ مجاالت الحياة كالكجكد، في مجاؿ العمـ كالحياة االجتماعية.عرفيا زايد بأك 

 (5 ،0224) زايد ،
  :الالعقالنية األفكار  6-3-١

 )أليس (ؼتعري إلى )0225 ،)الشربيني،  )8997الرحمف  كعبد ك )عبدا هلل )8994 اهلل، كعبد الرحمف )عرؼ عبد
 تتصؼ التي المنطقية كغير الخاطئة األفكار مف مجمكعة "بأنيا البلعقبلنية األفكار عرؼ كالذم البلعقبلنية ،لؤلفكار

 كالتنبؤ الظف عمى تعتمد إنيا خصائصيا كمف خاطئة كتعميمات تكقعات كتنبؤات عمى كالمبنية المكضكعية بعدـ
 القكاسمي ك7 :ـ 8995 عرفيا )الرشداف، حيف في ."لمفرد العقمية اناتاإلمك مع تتفؽ ال بدرجة كالمبالغة كالتيكيؿ

التي  األىداؼ في األفكار ىذه كتتمثؿ العقبلنية مف تخمك التي كالمعتقدات األفكار عبارة عف أنيا ( عمى7 :ـ 8995
  (807 ،8997الرحمف  ، كعبد )عبداهللك( 40٣ ـ، 8994 اهلل، كعبد الرحمف )عبد."األفراد بعض يتبناىا

 (54، 0225 )الشربيني،
 الدراسات النظرية والدراسات السابقة: -0
 الدراسات النظرية : ١-2
 الداللة : ١-١-2

يتعمؽ بيا دراسة مكضكعية، كالداللة  ىك دراسة ظاىرة معينة كالكقكؼ عمى ماىيتيا كجزئياتيا كما
 الداللة إذ يقكؿ : بأفا مف كتاب التعريفات لمجرجاني كلنأخذ مثاال لتعريفي )بالتعريؼ( قد يختمؼ تعريفيا بيف الباحثيف
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المدلكؿ . كىي إما داللة  ىي ككف الشيء بحالة يمـز مف العمـ بو العمـ شيء آخر كاألكؿ ىك الداؿ ك الثاني ىك
ـ الداللة الكضعية ألف المفظ الداؿ بالكضع يدؿ عمى تما مطابقة أك داللة تضمف أك داللة التزاـ ككؿ ذلؾ يدخؿ في

 جزئو بالتضمف كعمى ما يمزمو في الذىف بااللتزاـ ، كاإلنساف فانو يدؿ عمى تماـ ما كضع لو بالمطابقة كعمى
  .(56-8978،55،لجرجانيا) الحيكاف الناطؽ بالمطابقة ، كعمى جزئو بالتضمف كعمى قابؿ العمـ بااللتزاـ

 الداللة أك الداؿ كىما الداؿ المغكم ، كالداؿ غيرإلى الحديث عف نكعي  إف الحديث عف الداللة الكضعية ىنا يدفعنا
فالدال  ارتباط الداؿ بالمدلكؿ ارتباطا ذىنيا كفي الدراسات المسانية الحديثة تقسيـ ألنكاع )الدليؿ( الذم ينتج عف المغكم

 .المغوي )المفظ/ الكممة/ الوحدة الدالة( 
 مفيوم "العقالنية العممية": دالالت ومسالك 2-١-2

تكخى في ىذا القسـ التذكير باإلطار الداللي كاإلشكالي لمفيـك "العقبلنية العممية" كذلؾ مف خبلؿ: الكقكؼ عند ن     
فيذا العمؿ دالالت المفيـك أكال، ثـ عند المسالؾ التي يتـ مف خبلليا اإلشراؼ عميو في الحدكد الدنيا المشتركة ثانيا.

ثبلث " عقبلنيات"، فإف العقبلنية "العقبلنية"شئنا االحتفاظ بالمفظ العربي  إف: ، نقكؿ"العقبلنية"بتفصيؿ دالالت مفيـك 
 : عمى األقؿ

عمؿ الفاعمية العممية، كالمعايير كالقكاعد التي تيب لبناء  سيتكراتييتـ الناظر فييا ببحث  :عقالنية عممية .8
. األبستمكلكجيااؿ النظر عقمي ما خاصية العممية، كتميزه عف باقي اإلنشاءات البشرية األخرل، كىذا مج

استنادا إلى جرياف الممارسة  األبستمكلكجياكفي تكصيؼ تمؾ الفاعمية كبحث خصائصيا تتبايف التصكرات 
كقد سجؿ األستاذ بناصر . العممية ذاتيا، أك استثمارا لتاريخ الفاعمية العممية في الكشؼ عف مميزاتيا

صمة بالتفكير في مسائؿ الصدؽ كالصكاب كالمكضكعية الخكض في مسألة العقمية كثيؽ ال"الُبعزاتي أف 
 (ُأنُظر التفاصيؿ في المقطع التالي)4."كالتجرد كالبحث عف الحقيقة كعبلقتيا بالسياؽ التاريخي

ية تقؼ خمؼ جممة مف التصكرات اإلبيستيمكلكجية فتحكـ الكيفية فمسف ىي رؤية: إبيستيمولوجية عقالنية .0
عمى ما يشكؿ العَصب الذم  األبستمكلكجياالتي يحكـ بيا العمماء أنفسيـ أك النظار في الفاعمية العممية مف 

ـ فاعميتيـ كالمصدر الذم تنبع منو الحقائؽ العممية رؤية ترل ذاؾ العصب كىذا المصدر في  كىي.ُيقكِّ
القكاعد كالعمميات كاإلجراءات المنطقية الرياضية التي تضمف اتساؽ  بكصفو جميع، منظكرا إليو العقؿ

نيا رؤيةك . ه النظريات قدرة عمى االكتشاؼ ثانياذالنظريات العممية أكال كتمنح ى التزاـ فمسفي ُيقابؿ الرؤية /ا 
يف طائفة مف الرؤل الجامعة بيف كبيف االلتزام. التجربانية التي ترد نفس العصب كالمصدر إلى التجربة

 .األمريف كالمتجاكزة لنكاقصيما، كالرؤية البنائية
ىي رؤية لئلنساف كلكضعو في العالـ، رؤية تعتقد في القدرة الشاممة لمعقؿ البشرم عمى  :عقالنية فمسفية .٣

دراؾ ظكاىر الطبيعة، كفي استقبللو عف كؿ ما قد يككف سمطة قاىرة مانعة لو عف اجتراح فيـ  إدراؾ ذاتو كا 
عممية سابقة  ـإلى حجج فمسفية أ ـخاص، سكاء استندت ىذه السمطة عمى تأكيؿ معيف لمكتب المقدَّسة، أ

كال تعمُّؽ مباشر ليذا . ُرِفعت، كُرِفع معيا أصحابيا، مع مركر الزمف إلى مرتبة الحجج الباىرة التي ال ُتدَفع
الدليؿ عمى ذلؾ أف العقبلنييف ليسكا  ،بالنزعة اإلنسانيةيما كال سالمدلكؿ بالفاعمية العممية، إذ ىك متصؿ 

، كمف جية ثانية، إف مف العمماء كالدارسيف (فكلتير مثبل)بالضركرة كال دكما عمماء أك دارسيف لمعمـ مف جية 
) الُبعزاتي، .لمعمـ مف ال يتبنى مبادئ العقبلنية الفمسفية، بؿ قد تجده معاديا ليذا النكع مف أنكاعيا

8999،67.) 
 

http://www.marocagreg.com/forum/sujet--1408.html#sdfootnote4sym
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 العقالنية والالعقالنية: األفكار 3-١-2
 مطمقة، لغة تظير في تجريبية غير كمقترحات افتراضات مف مستمدة كتقييمات معتقدات البلعقبلنية األفكار تمثؿ
 بجمؿ البلعقبلني التفكير عف كيعبر .منطقية كال كاقعية كغير لمعقؿ كمنافية كسخيفة صحيحة غير أفكار كىي

 كالمبالغة كالتيكيؿ مف الظف مزيج عمى مبنية كتكقعات كتعميمات أفكار نتاج كىي المطمقة، الكجكبيات يياف تستخدـ
 ( Ellis,32 -1973).النفسية  كاالضطرابات المشكبلت كتسبب كالقمؽ، الراحة عدـ إلى كتقكد
 األفكار اختبار عمى الفرد عمييا صؿيح التي الدرجة مف الدراسة، ىذه لغايات إجرائيا البلعقبلنية األفكار درجة كتحدد

ُيعد ىذا المفيـك مف المفاىيـ التي أثارت جدالن كنقاشان ُمكسعان بيف جميكر  .الدراسة في المستخدـ كالبلعقبلنية العقبلنية
سفة المفكريف، كالفبلسفة، كعمماء النفس، حيث ُيعد مف المفاىيـ التي ليا عمر طكيؿ جدان، كيعكد بجذكره إلى آراء الفبل

مف  (Albert Ellis)في الحضارة اليكنانية القديمة، لكنو كمفيـك عممي لو تاريخ قصير جدان، إذ ُيعد ألبرت إليس 
أكائؿ الذيف أدخمكه إلى التراث السيككلكجي، كأصبح لو معنى كداللة عممية. كقد كصؼ إليس ىذا المفيـك كفّسره 

ىذا الكصؼ بجبلء في نظريتو التي أسماىا "نظرية العبلج و أحد المككنات األساسية لمشخصية، حيث ظير كصفب
 .(Ellis,1994,54)العقبلني االنفعالي السمككي" 

ىذه النظرية عف طريقة إرشادية، تيدؼ إلى مساعدة الفرد في تعديؿ أفكاره البلعقبلنية المسببة لبلضطرابات  دكتع
 .(Ellis, 1994,55).مف الصحة النفسية  االنفعالية لديو إلى أفكار عقبلنية تحقؽ لو مستكلن مناسبان 

يقـك العبلج العقبلني  إذ ، (ABC)األساس المعرفي لمسمكؾ في معادلة تدعى  (Ellis) أليسكفي ىذا السياؽ حّدد 
ليست  (Emotional Consequence)االنفعالي السمككي عمى إقناع الفرد بأف النتائج االنفعالية غير المرغكبة 

، كالشكؿ رقـ (Beliefs)، بؿ نتاج األفكار أك االعتقادات الخاطئة التي يتبناىا الفرد (ACT) نتيجة حتمية لمحدث
 ( يكضح ذلؾ.8)

 (١الشكل رقم )

 
 
 :والالعقالنية العقالنية األفكار سمات 4-١-2

 فأشار منيا كؿ بيا تتسـ السمات التي عمى الكقكؼ مف البد البلعقبلنية، األفكار عف العقبلنية األفكار لتمييز
 .كالبلعقبلنية العقبلنية األفكار مف كؿ بيا تتسـ إلى السمات التي 2002 )،دريدف كيندل)

 :العقالنية األفكار سمات :أوال
نجاز تحقيؽ عمى تساعد -ج النفسية الصحة إلى تؤدل -ب نةك مر ال -أ   . منطقية -ق صحيحة -د األىداؼ كا 

 كانت فإذا العقبلنية، أك عقبلنية لتصنيفيا إلى الفكرة عمى الحكـ خبلليا مف يمكف أساسية قكاعد ثابةبم السمات كىذه
ف عقبلنية، فكرة فيي النفسية؛ الصحة إلى كتؤدل اليدؼ كمنطقية، تحقيؽ عمى كتساعد مرنة، الفكرة  غير كانت كا 

 :كالتالي فسماتيا كبالتالي .عقبلنية غير فكرة بالطبع ذلؾ فيي
 :الالعقالنية األفكار سمات :انًياث
 . متطرفة -أ

 .النفسي االضطراب إلى تؤدل -ب
نجاز تحقيؽ عمى تساعد ال -ج   .األىداؼ كا 

Belief(B) 

نظام أفكار أو 

 اعتقاداث

Act(A) 

خبرة أو 

 حدث

Emotional Consequence(C) 

نتائج انفعاليت غير 

 مرغوبت
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 خطاء. – د 
 أربعة ىناؾ أف إلى أشار فإنو العقبلنية كالبلعقبلنية، سمات األفكار كيندل عف ذكره ما جانب إلى، منطقية غير -ق

 (92، 0225 بيني، ) :تيكىي كاآل رئيسة، أفكار
 العقالنية األفكار عمييا تعتمد التي األساسية األربع األفكار :أوال
 : Full Preference التام التفضيل -١

 تأكيػد مكػكف :ىمػا مكػكنيف مػف كتتكػكف .يريػد ال كمػا يريػد مػا يػدرل بحيػث نفسػو، مػع كاضػحا الفػرد تجعػؿ الفكػرة كىػذه
 أيضا ككاعيا كتحقيقو، إنجازه عمى كقادرا يريد، لما كمدركا كاعيا الفرد ككفأف ي بمعنى المطمب، ينف كمككف التفضيؿ،

 (92، 0225 ،)الشر بيني، .عنو كيبتعد يريد بما ال
 : المرعبة غير األفكار -2

 ما عمى يحصؿ لـ أف إليو بالنسبة سيئنا أمرا يككف فإنو لمفرد، النفسية الصحة تحقيؽ التاـ التفضيؿ يستطيع ال عندما
 .الرعب ينف كمككف الشر تأكيد مككف :مككنيف مف تتككف التي المرعبة، غير األفكار دكر يأتي كىنا د،يري
 : اإلحباط تحمل عمى العالية القدرة -3
 تحمؿ عمى الفرد قدرة إلى العقبلنية، كتشير لؤلفكار الرئيسة األفكار مف اإلحباط تحمؿ عمى العالية القدرةد تع

  .أىدافو أحد تحقيؽ أك عدـ رغباتو، إشباع عدـ عف الناتج اإلحباط
 :االعتقاد تقبل -4

 ( 8998،87 )الدكيكات، .كاالعتقاد االيجابي السمبي االعتقاد تقبؿ عمى الفرد قدرة كىى
 :-الالعقالنية األفكار عمييا تعتمد التي األساسية األربع األفكار :ثانًيا
 المطالب الكاجبة شكؿ تأخذ كرغباتو الفرد مطالب أف مىع العقبلني العبلج نظرية تعتمدDemand المطالب -١

 الفرد عمى فتسيطر كبالتالي االنفعالي، لو االضطراب يسبب ذلؾ فإف يريد ما عمى حصكلو عدـ كينبغي،كعند يجب
 .يتحقؽ أف كحتما يجب ما يريده كؿ أف فكرة العقبلني غير
 : المرعبة األفكار-0

 لـ أنو العالـ نياية أنيا أك أك معضمة، خطير، شئ أف يشعر الفرد تجعؿ نيافإ الصارمة المطالب تنفذ ال عندما
 .تحممو يمكف ال كشرنا مفزعنا أمرا مطمبو عمى حصكلو عدـ أف يتخيؿ الفرد أف أم الكاجب، مطمبو عمى يحصؿ

 : اإلحباط تحمل انخفاض فكرة -3
 عمى قدرتو أف أك اإلحباط، تحمؿ عمى لديو قدرة ليس أنو كىى أساسية، فكرة البلعقبلنية األفكار صاحب الفرد كيتبنى
 .منخفضة تحممو

 
 :القيمة انخفاض فكرة -4

 .بالنفس الثقة بانعداـ يشعر أنو أم القيمة، منخفض أنو البلعقبلني الفرد كيعتقد
 (Dryden, W. 2002: 7-11) 

 الالعقالني: األفكار أسباب 5-١-2
 مكتسبة، كلكنيا مكركثة، ليست كمعتقداتو الفرد أفكار إف البلعقبلنية، فكاراأل سيادة إلى تؤدل قد التي األسباب مف

 مف أف الباحثة كترل البيئة، مع العقيـ لتعاممو نتيجة أك الخارجي، كاألسرة، كالمجتمع حكلو، ممف الفرد يكتسبيا حيث
  ىي : الفرد لدل البلعقبلنية األفكار سيادة إلى تؤدل قد التي ىذه األسباب
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  :المجتمع ثقافة* الفكري الجمود •و االجتماعية زلةالع •
 األفكار فتعـ لؤلفراد، البلعقبلنية األفكار تفرز سكؼ فإنيا المجتمع، في البلعقبلنية األفكار انتشرت ما إذا

 كفى ة،كالشعكذ بالسحر المتعمقة البلعقبلنية األفكار سيادة في الحاؿ ىك كما البيئة، أك الخارجي المجتمع البلعقبلنية
 تفرض متسمطة أسرة في الفرد يككف أف أيضا ذلؾ تحت كيندرج لبيئتو، ضحية البلعقبلني الفرد يككف الحالة ىذه

 كمف األسرة مف مستنكرا كيصبح يرفضيا أك عقبلني، غير كيصبح يتقبميا أف فإما الفرد عمى العقبلنية غير أفكارىا
 البلعقبلنية األفكار اكتساب مصادر فييا تناكؿ الذم) 0225 ينىالشرب أحمد زكريا (دراسة دعمتو ما كىك .المجتمع

 مصادر مف كأف ،% 62,68 إلى تصؿ البلعقبلنية األفكار انتشار نسبة أف النتائج كأظيرت الجامعة، طمبة لدل
 ،(% )44,44 )األـ ، (% )70,00 (إلى كصمت بنسبة األب اآلتية: المصادر البلعقبلنية األفكار اكتساب
 الشربينى،)( % )( 5٣8-567 ( االعبلـ  كسائؿ ثـ ،(% 88,88)كالجامعة المدرسة ،(% )86,67 ( اتالصديق
0225 ،67). 

 العقالنية والالعقالنية : األفكارخصائص  6-١-0
تتصؼ األفكار العقبلنية بجممة مف الخصائص، مف بينيا، أنيا: أفكار منطقية، ككاقعية، كحياتية، أم متسقة       

ع، كتساعد الفرد عمى تحقيؽ أىدافو كالتكافؽ النفسي، كالتحرر مف االضطرابات االنفعالية، كتؤدم بالفرد إلى مع الكاق
اإلبداع كاإليجابية كالتفاعؿ االجتماعي مع اآلخريف، كما أنيا ليست أفكاران مطمقةن، فضبلن عف أنيا تزيد مف مشاعر 

. أما النسؽ الثاني مف االعتقادات، فيك عمى النقيض في المتعة كالسعادة، كيصبح تحقيؽ األىداؼ أسيؿ مناالن 
إف األفكار البلعقبلنية ىي المسؤكلة عف إحداث االضطرابات االنفعالية، كالسبب إذ  خصائصو مف النسؽ األكؿ، 

 في معظـ األعراض المرتبطة بالضغكط لدل الفرد، كما أنيا تسيطر عمى تفكيره كتكجو سمككو، فضبلن عف أنيا أفكار
 .(Gillilan, et al., 1984)غير كاقعية، كغير منطقية 

 الدراسات السابقة : 2-2
 :اآلتيتيف تيفمف الحصكؿ عمى الدراس ةالباحث تبالرجكع إلى األدب النظرم، تمّكن

 (األفكار الالعقالنية وعالقتيا باالكتئاب لدى طمبة الجامعة األردنية أ،١987) دراسة الريحاني ، -١
التعّرؼ إلى مدل انتشار األفكار البلعقبلنية، كأثر عاممي الجنس كالثقافة فييا لدل عينة بمغت  توىدفت دراس  
( طالبان كطالبةن مف طمبة البكالكريكس في 442( طالب كطالبة مف طمبة البكالكريكس في الجامعة األردنية، ك)422)

ردنييف أكثر تقببلن لؤلفكار البلعقبلنية مف الطمبة جامعة كالية كاركلينا الشمالية. كأشارت النتائج إلى أف الطمبة األ
األمريكييف، كقد تمّيزكا عف الطمبة األمريكييف في معظـ األفكار البلعقبلنية الكاردة في المقياس بصرؼ النظر عف 

مقاسان  الجنس، كقد تبيف كجكد أثر محدكد لمجنس في ثبلث أفكار العقبلنية، كانعدـ ىذا األثر في التفكير البلعقبلني
 بالدرجة الكمية، كما أظيرت النتائج كجكد أثر داؿ إحصائيان لعامؿ الثقافة في األفكار البلعقبلنية.

 مف عينة عند النفسية الصحة الالعقالنية ومستويات -العقالنية األفكار بين العالقة ،2008 ،العويضة )دراسة -2
 األىمية( عماف جامعة طمبة

،  الصحة النفسية البلعقبلنية، كمستكيات -العقبلنية انتشار األفكار نسبة مف كؿ لىالتعرؼ إ إلى الدراسة ىدفت 
يجاد  أدكات كتككنت.(طالبا كطالبة 888 ت)ػػػغػػػػػبم ية،ػػػاألىم عماف طمبة جامعة متاحة مف عينة لدل بلقة بينيـػػػػالع كا 
 في الصحة ككيمياـ غكلدبيرغ مقياس  )ـ 8985 )(انيالريح لسميماف كالبلعقبلنية العقبلنية اختبار األفكار مف الدراسة
 النتائج ابرز ،كجاءت المئكية المعيارية، كالتكرارات كالنسب الحسابية، كاالنحرافات المتكسطات الباحث كأستخدـ.العامة
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 البلعقبلنية األفكار جميع في إحصائيا دالة فركؽ كجكد ك عدـ.الدراسة عينة لدل البلعقبلنية األفكار انتشار :كالتالي
 .الذككر لمصمحة االنفعالي بالتيكر كالمرتبطة الخامسة الفكرة باستثناء لمتغير الجنس تعزل

 إجراءات البحث -٣
 منيج البحث: ١-3

لذا تـ استخداـ ، لكؿ منيج كظيفة كخصائص معينة يستخدميا الباحث بما يتبلءـ مع أىداؼ بحثو أيا كاف          
الذم يتـ بكاسطتو المقارف لغرض الكصكؿ إلى أىداؼ البحث بكصؼ "المنيج  قارنةمالمنيج الكصفي بطريقة ال

 (048، 8989) العساؼ، ، كمعرفة العبلقات المتبادلة بيف الحقائؽ".استجكاب جميع افراد مجتمع البحث اك عينة كبيرة منو
 مجتمع البحث وعينتو : 3-2

لذيف ينصب عمييـ االجتماع في دراسة أك مجمكعة المشاىدات يعرؼ المجتمع بأنو "مجمكعة العناصر كاألفراد ا    
 .( 049،  0222) أبك صاح ،أك القياسات التي جمعيا عف تمؾ العناصر"

كمية  ، كفي جامعة المكصؿ مف الكميات اإلنسانية كالعممية )التربية الرياضةكـت اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية المتمثمة بطمبة 
زراعة الكمية ، ك الكمية التقنية ، ك القسـ المدني كمية اليندسة ، ك قسـ االدارة كمية اإلدارة كاالقتصاد ، كقسـ الرياضة ، كالتربية بنات 

مف مجتمع البحث األصمي كالبالغ عددىا المنتظمة قسـ الكيمياء( كـت اختيار عينة البحث بالطريقة العشكائية \كمية التربية، ك كالغابات 
 افراد العينة .  بين( ي١والجدول رقم ) . ( مف مجتمع البحث%8٣)      كبنسبة مئكيةطالبة طالبان ك ( ٣82)

 (١)رقم  جدول
 يبين مجتمع البحث وعينتو

 المئكية النسبة العينة العدد الكمي الكمية ت
 %86 806 827 كمية التربية الرياضية 8
 %60 74 802 كمية التربية بنات ٣
 %88 ٣8 082 )االدارة(ادكمية اإلدارة كاالقتص 4
 %08 ٣٣ 855 كمية اليندسة)مدني( 5
نشاء( 6  %80 ٣8 052 الكمية التقنية)بناء كا 
 %5 70 8٣02 كمية الزراعة كالغابات 7
 %0٣ 0٣ 822 )كيمياء، عربي(\كمية التربية 8
 %8٣ ٣82 ٣2٣0 المجمكع 9

 (2جدول )
 ممارسينالوغير  الممارسين لمنشاط الرياضي عينة البحث يبين أفراد

 العدد الكمي العينة ت
  892الرياضي الممارسيف لمنشاطي 8
 892 ممارسيف لمنشاط الرياضيالغير  0

 
                                                           

  الممارسين لمنشاط الرياضي ىم طمبة كميات وأقسام التربية الرياضية                                             
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 وسائل جمع المعمومات   3-3
  تحميل المحتوى ١-3-3

مة تـ تحميؿ محتكل المصادر كالمراجع الخاصة بالقياس كالتقكيـ كاإلحصاء لغرض الكصكؿ إلى اإلجراءات السمي    
 لمتحقؽ مف أىداؼ البحث.

     -:المقياس 3-3-2
ممارسيف  لمنشاط ال)األفكار العقبلنية كالبلعقبلنية لطمبة جامعة المكصؿ الممارسيف كغير تـ تكزيع مقياس       

 لعينة البحث بعد تحقيؽ الشركط العممية لو.  الرياضي(
 :مواصفات مفردات المقياس 4-3

( بتطكيره لمبيئة 8985عقبلنية البلعقبلنية، حيث تـ اعتماد المقياس الذم قاـ الريحاني )تـ اختيار مقياس األفكار ال
، كأماـ كؿ فقرة أليسفكرتيف أخرييف أضيفتا إلى أفكار  فضبلن عفرةن العقبلنيةن، ك( ف88األردنية، كىك يتككف مف )

اض الدراسة الحالية، قاـ باشتقاقيا ال(، كيتمتع المقياس بخصائص سيكك مترية مناسبة ألغر  –تدرج ثنائي )نعـ 
 (.8985الريحاني )

، كتعني اإلجابة )ال( رفض تعّبر اإلجابة )نعـ( عف قبكؿ الفكرة البلعقبلنية، كيعطى الطالب إذا اختارىا "عبلمتاف"
الفكرة البلعقبلنية، كيعطى الطالب إذا اختارىا عبلمةن كاحدة. كتساكم الدرجة العميا التي يحصؿ عمييا المفحكص 

عبلمات(، كتمثؿ درجةن عاليةن مف التفكير البلعقبلني، أما الدرجة  8عمى كؿ ُبعد مف أبعاد المقياس الثبلثة عشر )
-50ت(، كتعّبر عف درجة عالية مف التفكير العقبلني. كتتراكح الدرجة الكمية لممقياس بيف )عبلما 4الدنيا تساكم )

( تعّبر عف رفض 50( عف قبكؿ المفحكص لؤلفكار البلعقبلنية، كالدرجة )824(، حيث تعّبر الدرجة )824
عقبلنية األكلى، كالفقرات ( عف الفكرة البل42، 07، 84، 8المفحكص لجميع األفكار البلعقبلنية. كتعّبر الفقرات )

( تعّبر عف الفكرة البلعقبلنية الثالثة، 40، 09، 86، ٣( عف الفكرة البلعقبلنية الثانية، كالفقرات )48، 08، 85، 0)
( عف الفكرة البلعقبلنية 44، ٣8، 88، 5( عف الفكرة البلعقبلنية الرابعة، كالفقرات )4٣، ٣2، 87، 4كالفقرات )

( عف الفكرة 46، ٣٣، 02، 7( عف الفكرة البلعقبلنية السادسة، كالفقرات )45، ٣0، 89، 6الخامسة، كالفقرات )
( عف الفكرة التاسعة، كالفقرات 48، ٣5، 00، 9( عف الفكرة الثامنة، كالفقرات )47، ٣4، 08، 8السابعة، كالفقرات )

، 80رة الحادية عشرة، كالفقرات )( عف الفك52، ٣7، 04، 88( عف الفكرة العاشرة، كالفقرات )49، ٣6، 0٣، 82)
( عف الفكرة البلعقبلنية الثالثة 50، ٣9، 06، 8٣( عف الفكرة الثانية عشرة، كأخيران الفقرات )58، ٣8، 05

 (8)ممحؽ  انظرعشرة.
 الشروط العممية لممقياس : 3-5
 (٣9،8988بعي، )الزك 8:"يعني الصدؽ قدرة األداة عمى قياس الظاىرة التي كضعت ألجميا"  الصدق ١-5-٣

كلمحصكؿ عمى صدؽ المقياس تـ عرضو عمى مجمكعة مف الخبراء كالمتخصصيف* في مجاالت فمسفة العمـك 

                                                           

  الجامعةو تصاص والكمية االخاللقب العلمي واالسم ،  *
 أ.د.ىاشم احمد /قياس وتقويم / التربية الرياضية/جامعة الموصل.-١
 /عمم النفس/ التربية الرياضية/جامعة الموصل.ناظم شاكرأ.د  _2
 /قياس وتقويم / التربية الرياضية/جامعة الموصل.مكي محمود أ.د  -3
 رياضية/جامعة الموصل.أ. د. عبد الكريم قاسم /قياس وتقويم / التربية ال-4
 .أ. د. ضرغام جاسم /قياس وتقويم / التربية الرياضية/جامعة الموصل -5
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التربكية كاالختبارات كالمقاييس في المجاؿ الرياضي، لمعرفة كضكح األسئمة كصياغتيا ، كدقتيا ، كما تتمتع بو مف 
( الى اف "افضؿ كسيمة لمتأكد مف صدؽ األداة ىك اف يقرر Elbeمكضكعية ، كمبلءمتيا ألىداؼ البحث ، إذ أشار )

 .(Elbe, 1979.555 )عدد مف المختصيف مدل تغطية الفقرات الجكانب الصفة المراد قياسيا كشمكليتيا
 ثبات المقياس   3-5-2

 ان ( طالب02جراء عممي لمتحقؽ مف الثبات اذ تـ تكزيع المقياس عمى )إتـ االعتماد عمى طريقة اعادة االختبار ك
الى    Adams)كيؤكد ) نفسيا مف خارج عينة البحث، كبعد مركر اسبكعيف تـ اعادة تكزيعو عمى المجمكعة كطالبةن 

كبعد جمع البيانات تـ )اف الفترة بيف التطبيؽ االكؿ كالتطبيؽ الثاني يجب اف ال يتجاكز اسبكعيف اك ثبلثة اسابيع
كىذا يدؿ عمى تمتع المقياس بثبات  2،89اط البسيط فظيرت قيمة )ر (  معالجتيا احصائيا باستخداـ معامؿ االرتب

 ( Adams، ٣٣،1964)  عاٍؿ. 
 التجربة النيائية:

بعد اكتماؿ الشركط العممية لممقياس كالتأكد مف صبلحيتو كمبلئمتو لعينة البحث تـ تكزيع المقياس عمى عينة البحث 
بعد اف تـ استبعاد عينة  ـ(.0٣/0/0280ـ كلغاية  88/80/0288)بتاريخ  كطالبةن  ان ( طالب٣82كالبالغ عددىا )

العممية كاالنسانية مف خارج كميات كاقساـ التربية الثبات كالطمبة المشاركيف بالمنتخبات الرياضية في الكميات 
 الرياضية مف خبلؿ اخذ اسماء الطبلب مف مدرس التربية الرياضية في الكمية.

 الوسائل اإلحصائية:
 . سبة المئكية الن - 
 .الكسط الحسابي -
  .االنحراؼ المعيارمك  -
 . Tاختبار ك  -

 (825،022، 8999)التكريتي كالعبيدم ،                     .المتكسط الفرضي  -
  عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا -4
 عرض النتائج وتحميميا:  ١-4

 يتضمن ىذا الفصل عرضا لمنتائج ومناقشتيا وكاالتي :
 ( 3) رقم لجدول ا

 يبين المتوسط الفرضي والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لألفكار العقالنية والالعقالنية لطمبة جامعة الموصل

 االنحراؼ المعيارم الكسط الحسابي المتكسط الفرضي المعالـ اإلحصائية
 6.29 87.0٣ 78 األفكار العقبلنية كالبلعقبلنية

لؤلفكار العقبلنية كالبلعقبلنية  لطمبة جامعة المكصؿ بكصفو  إيجاد المتكسط الفرضيكلمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ 
صدار الحكـ .كيتبيف مف الجدكؿ ) ( أف طمبة جامعة المكصؿ جميعيـ نسبة االفكار   ٣معياران يمكف المقارنة بو كا 

                                                                                                                                                                                           

 أ.م. د .ايثار عبد الكريم /قياس وتقويم / التربية الرياضية/جامعة الموصل. -6
 أ.م. د. سبيان محمود /قياس وتقويم / التربية الرياضية/جامعة الموصل. -7
 اريخ وفمسفة التربية الرياضية / التربية الرياضية/جامعة الموصل.أ.م.د. سعود عبد المحسن/ت-8
 .أ.م. د. االء عبد اهلل /تاريخ وفمسفة التربية الرياضية / التربية الرياضية/جامعة الموصل. -9

  ( .        ١46،  ١998،  ورضوان )عالوي/ عدد البدائل عدد الفقرات  ×البدائل  مجموع أوزان =المتوسط الفرضي                                     
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( كبانحراؼ معيارم قدره 87.0٣ابي )البلعقبلنية لدييـ اكبر مف نسبة انتشار االفكار العقبلنية حيث بمغ الكسط الحس
 .(78( كىك أعمى مف المتكسط الفرضي المقابؿ ليا كالبالغ )6.29)

 (  4) رقم الجدول
لألفكار العقالنية والالعقالنية لطمبة جامعة الموصل الممارسين لمنشاط الرياضي (  Sig( و )  tيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ) 

 سينممار  ريوالغ

 ( Sig) قيمة ( tقيمة)  االنحراؼ المعيارم الكسط الحسابي المعالـ اإلحصائية
 2.9٣٣ ٣.484 55٣57 88.026 الممارسيف طبلب كطالبات

 65٣٣8 85.89٣ الغير ممارسيف طبلب كطالبات
( 88،026)قيمة الكسط الحسابي لمممارسيف لمنشاط الرياضي  ( 4بعد التحميؿ اإلحصائي يتبيف مف الجدكؿ ) 

( كبانحراؼ معيارم 85589٣( كقيمة الكسط الحسابي غير الممارسات لمنشاط الرياضي )55٣57كبانحراؼ معيارم )
( 2525( كىي اصغر مف مستكل الداللة كالتي تساكم )259٣٣( كالتي تساكم ) Sig( ، كظيكر قيمة    ) 65٣٣8)

 ياضي كبيف غير الممارسيف مف طمبة جامعة المكصؿ.  النشاط الر تكجد فركؽ ذات داللة معنكية لمممارسيف عميو 
 
 (5)رقم الجدول 

 ممارسين لمنشاط الرياضياليبين االوساط الحسابية واالنحراف المعياري لمطمبة الممارسين وغير 
 ( Sig) قيمة ( tقيمة )  االنحراؼ المعيارم الكسط الحسابي المعالـ اإلحصائية

 7520٣ 85529٣ الغير ممارسيفطبلب ال 2.882 85490 552٣8 865502 يالطبلب الممارسيف لمنشاط الرياض
ب ( كجكد فركؽ ذات داللة معنكية بيف الطبل5يتبيف مف الجدكؿ )  ( .2.25* معنكم عند نسبة خطأ  > )

(، كمقارنة بمستكل الداللة Sig( )882 ،2إذ كانت قيمة ) لمنشاط الرياضيممارسيف الالطبلب غير لممارسيف ك ا
 ( عميو تكجد فركؽ ذات داللة معنكية بيف أفراد العينة نحك االفكار البلعقبلنية .2، 25)

 (6)رقم الجدول 
 ممارسات لمنشاط الرياضياليبين االوساط الحسابية واالنحراف المعياري لمطالبات الممارسات وغير 

 ( Sig) قيمة ( tقيمة )  االنحراؼ المعيارم الكسط الحسابي المعالم اإلحصائية
 55727 865806 اتممارسالغير  الباتالط 2582٣ ٣5449 55067 895902 لمنشاط الرياضي اتالممارسالبات الط

ممارسات لمنشاط اللبات الممارسات كغير ( كجكد فركؽ ذات داللة معنكية بيف الطا6)  رقـ يتبيف مف الجدكؿ
( عميو تكجد فركؽ ذات داللة معنكية بيف 2، 25داللة)(، كمقارنة بمستكل ال2، Sig( )82٣إذ كانت قيمة ) الرياضي

 أفراد العينة نحك االفكار البلعقبلنية .
 مناقشة النتائج -4

لؤلفكار البلعقبلنية  يميمكفممارسيف لمنشاط الرياضي المف عرض كتحميؿ النتائج تبيف باف الطمبة  الممارسيف كغير 
فراد العينة ينتمكف لبيئة اجتماعية كاحدة تسكد فييا عادات المجتمع ألالباحثة ذلؾ الى اف الدالالت الفمسفية عزل تك 

كالسيما الشرقي ،بتقاليده المكركثة كبالتالي فمف البدييي أف يتكقع المرء تجانس الرؤل لدييـ بشأف المسائؿ العامة ،
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ة كالدينية التي درجكا عمى تمؾ المسائؿ التي تبلمس المعتقدات المتأصمة لدييـ  كترسخت في منظكمة القيـ االجتماعي
مسارات التفكير المتاحة لدييـ.كما أف ألساليب دالالت الفمسفية ك ملاحتراميا منذ سنكات الطفكلة، كغدت عنصرا محددا 

االجتماعية كاألسرية دكرا محكريا في تشكيؿ مبلمح شخصية الطالب كتككيف معتقداتو األساسية التي يسترشد  التنشئة
 .األحداث اليكمية، كالتي تخط لو مسارا ثابتا يتحرؾ فيو باتجاه كاحد ،كضمف حدكد بيا في الحكـ عمى 

البلعقبلني ينشأ في مرحمة الطفكلة المبكرة حيث يككف الطفؿ الشخص إلى أف "( 0222 ،حسب اهلل كالعقاد)كأشار  
اآلخريف كخاصة  عتمد عمىكذلؾ فإف الطفؿ في ىذه المرحمة ي الخارجية كأكثر قابمية لئليحاء، حساسا لممؤثرات

األسرة ال عقبلنييف يعتقدكف في الخرافات كيميمكف إلى  فإذا كاف أفراد الكالديف في التخطيط كالتفكير كاتخاذ القرارات،
 ."بأىداؼ كطمكحات ال تصؿ إلييا إمكانياتو فسكؼ يصبح الطفؿ العقبلنيا التعصب كيطالبكف الطفؿ

 (. 87،  0222)حسب اهلل كالعقاد،
لية اآلباء عف نكعية األفكار كالمعتقدات التي ؤك بأنو" ال يمكف إغفاؿ مس (0227مف األنصارم كمرسي)  ؤكد كؿكت

سيما إف كانت ال عقبلنية ".كقد أكدت العديد مف  ال –يغرسكنيا في األبناء، كما يترتب عمييا مف آثار سمبية 
العربية كبالذات بيف طبلب  ؼ المجتمعات سكاء الغربية أكالدراسات النفسية عمى انتشار األفكار البلعقبلنية في مختم

 8992؛الشيخ،  Hazaleus&Deffenbacher,1985ب،إبراىيـ ؛ 8987أ؛الريحاني،  8987الريحاني، ) الجامعة،
 0228العكيضة،  ـ؛ 0224ـ ؛ العمي بؾ،  0224ـ؛ الصائغ،  022٣ـ؛حسف ك الجمالي،  8996ـ؛مزنكؽ، 

يمان في النظرة إلى مأف جاف جاؾ ركسك مف الذيف أحدثكا تغييران "باحثيف في مجاؿ الطفكلة يراه بعض الكىذا ما ـ(.
الطبيعة اإلنسانية كحاجات المجتمع كأنو مف أكائؿ َمف نادل بالتعمـ الذاتي دكف فرض أك إكراه كعميو فإف حرية الطفؿ 

التي تتفؽ مع الطبيعة كقكانينيا فالطبيعة تسمح  كليات مف أىـ المبادئ التربكيةؤ كحقو في التعبير كعدـ إرىاقو بالمس
 .لمتخمص مف االفكار البلعقبلنية "بالنمك الحر الطميؽ فينمك الطفؿ كفؽ فطرتو الخيرة 

 (.866ـ،  0222، حسب اهلل كالعقاد )
عية السائدة إلى مشاعر الضعؼ كالتب الفركؽ المعنكية بيف الذككر كاالناث باالفكار البلعقبلنية الباحثة كتعزل كما

لبلناث في المجتمعات الشرقية كما ينجـ عنو مف قمة خبرات ىؤالء اإلناث مما يسبب لدييف حالة مف االضطراب في 
تقيـ األمكر كفي أسمكب التفكير لدييف مما يييئ الفرصة لتككيف الكثير مف األفكار البلعقبلنية عمى عكس 

 ئؿ في ترييو االناث يكلد لدييف حالة مف القمؽ الدائـ كتذكركاف الحرص الزائد الذم تبديو اغمب العكاالذككر.
فكرة القمؽ الزائد تعد كاحدة مف أبرز األفكار البلعقبلنية التي تتكاجد لدل االناث في حيف تختمؼ  أف"(8987،أليس )

 (    56،  8987 ،أليس )معيا في ككف أف مشكمة االعتمادية ىي أقؿ األفكار انتشارا  "
جكد فركؽ معنكية بيف الطمبة الممارسيف كغير الممارسيف باالفكار البلعقبلنية كلصالح الطمبة غير كما كيعزل ك 

لو  لما يتعرضكابالطمبة الممارسيف  قياسوممارسيف اقؿ تعرضا لمضغكط النفسية الالممارسييف الى اف الطمبة غير 
اكثر االحياف الى االفكار البلعقبلنية نتيجة  خبلؿ المنافسات الرياضية مف اثارة كقمؽ كشد عصبي كنفسي  يقكده في

الفكز كالخسارة كعمى كجو الخصكص  اذا كاف الممارسيف يفتقركف لمخبرة ككما ىك الحاؿ بالنسبة لعينة البحث 
("االستعداد لمتصرؼ بالطريقتيف العقبلنية كالبلعقبلنية كيقكؿ األفراد مركبكف بيكلكجيانعمى أف  8998كأكضح الزيكد) 

كا بطريقة ممتكية في مناسبات عديدة أك أف ييزمكا أنفسيـ كاف يبالغكا فيكؿ شيء كأف يشعركا باإلثارة الشديدة يفكر 
 .(054 ، 8998 ،الزيكد) كيتصرفكا بغرابة شديدة ألتفو األسباب " 

ستكل لمنشاط الرياضي يسيطر عمى مشاعرىـ اغمب االحياف طابع االنجاز باعمى م الطمبة الممارسيفكما اف  "
"أف الناس ( 8987 ،كبافضؿ ما لديو مف امكانات مف اجؿ الظيكر اماـ االخريف كتحقيؽ الرغبات )كيرل أليس
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كبشكؿ شعكرم أك ال شعكرم يصعدكف رغباتيـ القكية في اإلنجاز كاالستحساف كالكفاية كالراحة كاألماف كالبقاء 
ؼ يريدكف أف ينجزكا بشكؿ كامؿ.كما أف البعض كالسعادة إلى ضركرات مريعة كفي كؿ األكقات كتحت كؿ الظرك 

منيـ يضخمكف رغباتيـ في الكماؿ في نظر اآلخريف، فيـ يفكركف دائما بأنيـ يجب أف يككنكا ال نظير ليـ، 
 كعظماء".  

( "أف)أليس( يرل أف الكماؿ كرغبة الفرد في أف ينجز األعماؿ عند أعمى مستكل مف اإلتقاف  8999كفافي،  )كأشار
لنزعة العامة التي تكاد تكجد عند الجميع ، يكحي بأف ليذه النزعة أساسان بيكلكجيان فطريا كفي الكقت الذم تمؾ ا

يحرص فيو كؿ الناس في البداية عمى إنجاز األعماؿ عند المستكل المثالي فإف اغمب الناس تيجر ىذا المدخؿ لعدـ 
 دكف ذلؾ.عمى أف بعض الناس يبذلكف مجيكدان مستمران لكي قدرتيا عمى االلتزاـ بو كلمعكامؿ الكثيرة التي تقؼ حائبلن 

يمتزمكف بيذا المستكل كيدفعكف لذلؾ ثمنان باىظان كىـ الذيف يككنكف أكثر عرضة مف غيرىـ لبلضطراب بسبب عدـ 
 (76، 8999) كفافي،  ".لدكاتيـالرضا عف أدائيـ كتقييميـ السمبي 

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات : -5
 االستنتاجات : ١-5
 . لطمبة الممارسيف كغير الممارسيف لمنشاط الرياضي اؤلفكار البلعقبلنية بيف ل الدالالت الفمسفية انتشار  -8
 البلعقبلنية مف الذككر. لؤلفكارلمدالالت الفمسفية  اكثر ميبل  اإلناث  -0
 ممارسيف.الطمبة غير الطمبة الممارسيف لمنشاط الرياضي افكارىـ البلعقبلنية اكبر مف ال -٣
 :والمقترحات التوصيات  5-2
 األعبلـ كسائؿ المحاضرات خبلؿ مف البلعقبلني التفكير حياؿ في الجامعات تثقيفية برامج تبنيضركرة   -8

 .المختمفة
ضركرة إنشاء مراكز لئلرشاد األسرم يديرىا المتخصصكف كالمؤىمكف في عمـ النفس األسرم  في التنشئة االسرية  -0

 عامة كاالناث خاصة لمتغمب عمى مشكبلتيا األسرية.
 الشخصية لمطمبة الممارسيف لمنشاط الرياضي . كنمط النفسي بالتكافؽ كعبلقتيا البلعقبلنية األفكار دراسة -٣
 الكشؼ في  التدريس ىيئة ألعضاء متخصصة دكرات بالجامعات بإقامة األكاديمي اإلرشاد مراكز قياـ ضركرة -4

 طمبة الجامعات. لدل البلعقبلنية عف األفكار
 جراء دراسة مماثمة عمى اطفاؿ المدارس بنيف كبنات .إ -5

 المصادر
 .األردف،دار المعارؼ لمتكزيع كالنشر ،عماف ،8،ط الطرق االحصائية( :0222ابك صاح ،محمد صبحي ) -8
 ، دار األماف، المركز الثقافي العربي ،الرباط.8،طميةاالستدالل والبناء: بحث في خصائص العقمية العم(: 8999) بناصر الُبعزاتي -0
،  التطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضية  (: 8999التكريتي ، كديع ياسيف كالعبيدم ، حسف محمد ) -٣

 مديرية دار الكتب لمطباعة كالنشر ، جامعة المكصؿ .
 ، الدار التكنسية لمنشر ،تكنس .التعريفات( :8978الجرجاني ، عمي بف محمد، ) -4
 من عينة لدى االنفعالية المتغيرات ببعض وعالقتيا الالعقالنية األفكار )ـ 022٣ ).فكزية كالجمالي، الحميد عبد حسف،  -5

 .،يكنيك)4 ) العدد قطر، ،جامعةالتربوية- 0٣8. العموم مجمة، قابوس السمطان جامعة طمبة
 الذات مفيوم وتحسين مستوى االكتئاب، خفض في الذات وتأكيد الالعقالنية األفكار تفنيد عمى التدريب أثر 2 ) .( 004باسـ الدحادحة، -6

 .األردف عماف، :العميا لمدراسات العربية جامعة ،عماف منشكرة، غير دكتكراه رسالة .المكتئبين الطمبة لدى
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 الضغوط مواجية تنمية أساليب في انفعالي عقالنى إرشادي جبرنام فاعمية ( :0282) بكر أبك عمار كـر ردير، نشكةد -7
 ،أطركحة دكتكراه غير منشكرة ،جامعة القاىرة ،معيد الدراسات كالبحكث التربكية. الجامعة طمبة الحياتية لدى األحداث عن الناتجة

ـ.)  -8 الالعقالنية ومدى تأثرىما ببعض المتغيرات -العالقة بين مركز الضبط واألفكار العقالنيةـ(. 8998الدكيكات، انتظار عبد الرحي
 رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة اليرمكؾ، كمية التربية كالفنكف. الديموغرافية،

 الميددين األردنية الجامعة طمبة الذات لدى وتقدير الالعقالنية األفكار بين العالقة ):.8995  (خالد الرشداف، عز -9
 .العميا الدراسات كمية األردنية، ،الجامعةورةمنش غير ماجستير رسالة.بالفصل
(، الجامعة 88(، العدد )80. مجمة دراسات، المجمد )(. تطوير اختبار األفكار العقالنية والالعقالنية8985الريحاني، سميماف. ) -82

 األردنية، عّماف، األردف.
(، العدد 84. مجمة دراسات، المجمد )تبطة بالطالب والتكيف األكاديميالعالقة بين العوامل المر (. 8987الريحاني، سميماف كحمدم، نزيو. ) -88
 (، الجامعة األردنية، عّماف، األردف.5)

(، الجامعة 5(، العدد )84. مجمة دراسات، المجمد )(. األفكار الالعقالنية عند األردنيين واألمريكيينأ8987الريحاني، سميماف. ) -80
 األردنية، عّماف، األردف.

8٣- الريحاني، سميماف. )8987ب(. األفكار الالعقالنية عند طمبة الجامعة األردنية وعالقة الجنس والتخصص في التفكير 
 الالعقالني. مجمة دراسات، المجمد )84(، العدد )5(، الجامعة األردنية، عّماف، األردف.
84- الريحاني، سميماف كحمدم، نزيو كأبك طالب، صابر. )8989(. األفكار الالعقالنية وعالقتيا باالكتئاب لدى طمبة الجامعة 
 األردنية. مجمة دراسات، المجمد )86(، العدد )6(، الجامعة األردنية، عّماف، األردف.

 .عماف .الفكر األكلى، دار الطبعة.النفسي والعالج اإلرشاد نظريات:   )8998(الزيكد، نادر - 58
86- الشربيني، زكريا.) 0225 ـ(.األفكار العقال نية وبعض مصادر اكتسابيا دراسة عمى عينة من طالبات الجامعة ،مجمة دراسات 

.(، أكتكبر 4(،العدد)  85نفسية، المجمد)   
 في ثقافية عبر دراسة والمصرين، األردنيين واألمريكيين لدى الالعقالنية األفكار  .)ـ 8992 (العاؿ عبد محمد الشيخ، -78

 -لعمم السادس السنوي المؤتمر بحوث النفسية، لمدراسات المصرية الجمعية.االنفعاليالعقبلني  لمعبلج "أليس" نظرية ضكء
 القاىرة . ،مصر  . 065 األكؿ، ،الجزء النفس

 االجتماعية والميارات التفكير التجريدي بمستوى وعالقتيا الالعقالنية األفكار . )ـ 0224 (.حسف ابتساـ الصائغ، -88
 رسالة،جدة بمدينة الجامعية بالمرحمة والطالب الطالبات من بين عينة مقارنة ارتباطيو ةوصفي دراسة"الذاتية والفاعمية
 -.لمبنات التربية جدة،كمية ،غير منشورة دكتوراه

-الذات فعالية-ألزواجي التوافق الصحة النفسية النفسية الصحة في دراسات .(ـ 8998 ).السيد محمد ،لرحمفاعبد  -98
 ،القاىرة . .كالتكزيع كالنشر لمطباعة قباء دار:األكؿ ،الجزءوكيةالسم النفسية االضطرابات

 حالة من بكل وعالقتيا األطفال والمراىقين لدى الالعقالنية األفكار .)ـ 8994 (معتز كعبدا هلل، ،محمد لرحمفاعبد  -02
 ،يكليك(.(٣  )،العدد(4 - 449.المجمد  ،نفسية دراسات التحكم، ومركز القمق وسمة

 - والمرونة بالدوجماتية وعالقتيا األفكار الالعقالنية  ):0222 المطيؼ ) عبد كالعقاد، عصاـ محمد أشرؼ ، عطية -80
 05 عدد مجمد ، ، النفسية لمدراسات المصرية المجمة ،الوادي وجنوب الزقازيق جامعتي شباب لدى الوالدى والرفض التصمب

 القاىرة .يناير، ،
،دار القياس في التربية الرياضية وعمم النفس الرياضي (:8998محمد نصرالديف )عبلكم ،محمد حسف كرضكاف، ك  -00

 الفكر العربي ، القاىرة.
 طمبة لدى النفسي واالجتماعي بالتوافق وعالقتيا الالعقالنية األفكارـ(  0224 ).خميؿ بؾ ،سيى العمي -٣0

 .المكصؿ،كمية التربية ،جامعة منشورة غير ماجستير رسالةالموصل،
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 مف عينة عند النفسية الصحة البلعقبلنية كمستكيات -العقبلنية األفكار بيف العبلقة (0228مكسى) سمطاف،العكيضة -04
 (.88٣العربي،العدد) رسالة الخميج األىمية ،مجمة عماف جامعة طمبة
 ، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة.من أسرار المغة(: 8990ة ،إبراىيـ أنيس )فريح-05
 ومعممات معممي من مجموعة الالعقالنية لدى واألفكار ألزواجي التوافق بين العالقة .)ـ 8995 ).ىالة مي،القكا س-60

 .كالفنكف التربية اليرمكؾ،كمية ،جامعة منشورة غير رسالة ماجستير،أربد مدينة في الحكومية المدارس
 .العربي الفكر دار :القاىرة ، 1ط .األسري النفسي والعالج اإلرشاد  .( 1999 )الديف عبلء كفافي،  -70
 رسالة،المراىقين لدى الشخصية ببعض متغيرات وعالقتيا الالعقالنية األفكار .)ـ 8996 ).صييب محمد مزنكؽ، -80

 .البنات عيف شمس،كمية ،جامعةمنشورة غير ماجستير
 العربية لقائمة الصيغة استخدامب الجامعيين لمطمبة الالعقالني التفكير مضمون تحميل  .( 2005 )نعماف المكسكم، -90

 . (75)العدد  19،التربوية المجمة العقالنية، المعتقدات
 لمطفل والبدني النفسي النمو تشويو في وممارساتو االحتالل أثر فمسطين، أطفال  .( 1998 )حسيف نشكاف، -٣2

 . عماف.  الينابيع دار: الفمسطيني
31-Adams G.S. (1964) Measurement and Evaluation in Education Psychology and 
Guidance. Holt  Rinehart and Winston New York . 
32-Elbe,  R. I. Essentials of Educational, measurement, New Jersey. Hall–Inc, Engle Wood 
Gifts, 1979,. 
 33- Ellis. A.(B1977).Rational emotive therapy. Research data that supports the clinical and 
personality hypothesis of RET and other models of Cognitive therapy. The counseling 
psychologist. 
34- Ellis. A.(1987).The Impossibility of Achieving Consistently Good Mental Health. 
American Psychologist.. 
33- Ellis. A.(1989).Current Psychotherapies .Ed .Raymond. Corsini and Danny 
Wedding.4th Edition. U.S.A.F.E Peacock Publishers. 
35-Drum's& Showers.(1998).Just World Beliefs And Irrational Beliefs: ASex Difference. 
Psychological Report. Athena's State Collage .Department of Behavioral Sciences. 
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 (١ممحق )
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 جامعة الموصل

 كمية التربية الرياضية
 

.………………………………………………… االستاذ الفاضؿ   المحتـر
 تحية طيبة:

لؤلفكار العقبلنية كالبلعقبلنية بيف طمبة جامعة المكصؿ الدالالت الفمسفية اجراء البحث المكسـك ) ةرـك الباحثت
البلعقبلنية،  –كلمكشؼ عف األفكار العقبلنية  (" دراسة تحميمية مقارنة "ممارسيف  لمنشاط الرياضيالف كغير الممارسي

الذم قاـ بتعريبو كتقنينو لمبيئة األردنية )الريحاني، ؿ)اليس( البلعقبلنية  – تـ استخداـ مقياس األفكار العقبلنية
رجك تبو مف خبرة كدراية عممية في مجاؿ التربية الرياضية (، كلحاجة البحث إلى المقياس. كلما تتمتعكف 8985
المدرج ادناه كالتي تخدـ البحث كبإمكانكـ تعديؿ أك  لمقياستفضمكـ بالمكافقة عمى ابداء الرأم حكؿ صبلحية ا ةالباحث

 حذؼ أك اضافة ما تركنو مناسبا.
 
 

 جزيل الشكر والتقدير يولكم من
 
 
 

 )نعـ ،ال ( كاألكزاف ىي: عمما اف المقياس ثنائي البدائؿ
 ( لئلجابة التي تدؿ عمى قبكؿ الطالب لمفكرة البلعقبلنية التي تقيسيا الفقرة . 0القيمة ) 
 ( لئلجابة التي تدؿ عمى رفض الطالب لمفكرة البلعقبلنية التي تقيسيا الفقرة . 8كالقيمة ) 

 االسـ الثبلثي:
 المقب العممي:

 االختصاص الدقيؽ:
 :الكمية كالقسـ

 
 
 

 الباحثة
 
 
 



 .....لألفكار العقالنية والالعقالنية بني طلبة جامعة الذالالت الفلسفية 

363 

 

 
 تصمح بعد التعديؿ ال تصمح تصمح الفقرات ت
ال أتردد أبدا بالتضحية بمصالحي كرغباتي في سبيؿ فكز  8

 الفريؽ كاسعاد اآلخريف.
   

أؤمف باف كؿ شخص يجب أف يسعى دائما إلى تحقيؽ الفكز  0
 بأقصى ما يمكف مف الكماؿ .

   

دالن مف لـك اعضاء االخطاء اثناء الخسارة بتحديد أفضؿ  ٣
 الفريؽ.

   

ال استطيع أف اقبؿ نتائج الخسارة التي تأتي عمى غير ما  4
 أتكقع .

   

    أؤمف باف كؿ شخص قادر عمى تحقيؽ سعادتو بالفكز بنفسو 5
يجب أف ال يشغؿ الشخص نفسو في التفكير بإمكانية حدكث  6

 الخسارات  لمفريؽ.
   

    . مشاىداتيالصعبة بدال مف المباراة احضكر أفضؿ تجنب  7
    مف غير الجيد أف يككف الطالب تابعا لآلخريف كمعتمدا عمييـ. 8
    كالمستقبؿ. أؤمف باف ماضي الطالب يقرر سمككو في الحاضر 9

يجب أف ال يسمح الطالب لظركؼ اآلخريف أف تمنعو مف  82
 بالمباراة. الفريؽ الشعكر بسعادة فكز

   

ناؾ حؿ مناسب لكؿ خسارة مباراة البد مف اعتقد أف ى 88
 الكصكؿ إليو .

   

إف الطالب الذم ال يككف جديا كرسميا في المباراة مع اعضاء  80
 الفريؽ ال يستحؽ احتراميـ .

   

اعتقد أف مف الحكمة أف يتعامؿ الطالب مع الطالبة عمى  8٣
 أساس المساكاة .

   

غير مقبكؿ مف  يزعجني أف يصدر عني أم سمكؾ يجعمني 84
 قبؿ اآلخريف.

   

أؤمف باف قيمة الطالب ترتبط بمقدار ما ينجز مف أعماؿ حتى  85
 كاف لـ تتصؼ بالكماؿ .

   

أفضؿ االمتناع عف معاقبة مرتكبي األعماؿ الغير حسنة حتى  86
 أتبيف األسباب .

   

أتخكؼ دائما مف أف تسير األمكر في المباراة عمى غير ما  87
 أريد .

   

   أؤمف باف أفكار الطالب كفمسفتو في الحياة تمعب دكرا كبيرا في  88
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 شعكره بالسعادة أك التعاسة .
أؤمف باف الخكؼ مف إمكانية حدكث الخسارة  بالمباراة ال يقمؿ  89

 مف احتماؿ حدكثو .
   

اعتقد أف السعادة ىي في الحياة السيمة التي تخمك مف تحمؿ  02
 راة كمكاجية الخسارة .المسئكلية في المبا

   

ت رغـ مكاجياأفضؿ االعتماد عمى نفسي في كثير مف ال 08
 إمكانية الخسارة  فييا .

   

ال يمكف لمطالب أف يتخمص مف تأثير الخسارة حتى كاف حاكؿ  00
 ذلؾ .

   

مف غير الجيد أف يحـر الطالب نفسو مف سعادة الفكز إذا  0٣
 يره ممف يعانكف الخسارة.شعر بأنو غير قادر عمى إسعاد غ

   

اعتقد أف التمسؾ بالماضي ىك عذر يستخدمو البعض لتبرير  04
 عدـ قدرتيـ عمى التغيير.

   

اشعر باضطراب شديد حيف افشؿ في إيجاد الحؿ الذم اعتبره  05
 حبلن مثاليا ن لما أكاجو مف مشكبلت.

   

المرح كالمزاح يفقد الطالب ىيبتو كاحتراـ الناس لو إذا أكثر مف  06
. 

   

إف تعامؿ الطالب مع الطالبة مف منطمؽ تفكقو عمييا يضر  07
 بالعبلقة التي يجب أف تقـك بينيما.

   

    أؤمف باف رضا جميع الناس غاية ال تدرؾ . 08
اشعر باف ال قيمة لي إذا لـ أنجز األعماؿ المككمة إلي بشكؿ  09

 يتصؼ بالكماؿ ميما كانت الظركؼ.
   

بعض الطبلب متربكف عمى االخبلؽ الذميمة كالعادات السيئة  ٣2
 لذلؾ مف الكاجب االبتعاد عنيـ كعدـ مخالطتيـ.

   

يجب أف يقبؿ الطالب باألمر الكاقع إذا لـ يكف قادرا عمى  ٣8
 تغييره.

   

أؤمف بانو ليس ىنالؾ ما يسمى بالحظ الذم يمقي الطبلب  ٣0
 مشاكميـ كتعاستيـ .

   

أف يككف الطالب حذرا كيقظان مف إمكانية حدكث يجب  ٣٣
 المخاطر.

   

أؤمف بضركرة مكاجية الصعكبات بكؿ ما استطيع بدال مف  ٣4
 تجنبيا كاالبتعاد عنيا .

   

    ال يمكف أف أتصكر نفسي دكف مساعدة مف ىـ أقكل مني. ٣5
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    ارفض باف أككف خاضعا لتأثير الماضي. ٣6
كبلت اآلخريف كتحرمني مف الشعكر غالبا ما تؤرقني مش ٣7

 بالسعادة .
   

مف العبث أف يصر الطالب عمى إيجاد ما يعتبره الحؿ المثالي  ٣8
 لما يكجيو مف مشكبلت.

   

ال اعتقد أف ميؿ الطالب لممداعبة كالمزاح يقمؿ مف احتراـ  ٣9
 الطبلب لو.

   

    ارفض التعامؿ مع الجنس األخر عمى أساس المساكاة. 42
أفضؿ التمسؾ بأفكارم كرغباتي الشخصية حتى كاف كانت  48

 سببا في رفض اآلخريف لي.
   

أؤمف أف عدـ قدرة الطالب عمى الكصكؿ إلى الكماؿ فيما  40
 يعمؿ ال يقمؿ مف قيمتو .

   

    ال أتردد في لـك كعقاب مف يؤذم اآلخريف كيسيء إلييـ . 4٣
    و .أؤمف باف كؿ ما يتمنى المرء يدرك 44
أؤمف باف الظركؼ الخارجة عف إرادة اإلنساف غالبا ما تقؼ  45

 ضد تحقيقو لسعادتو .
   

ينتابني خكؼ شديد مف مجرد التفكير بإمكانية كقكع الحكادث  46
 كالككارث .

   

يسرني أف أكاجو بعض المصاعب كالمسئكليات التي تشعرني  47
 بالتحدم.

   

    دا في مكاجية مسئكلياتي.اشعر بالضعؼ حيف أككف كحي 48
مف غير الجيد أف يظير الطالب سعادتو اماـ غيره مف الذيف  49

 يعانكف.
   

مف المنطؽ أف يفكر الفرد في أكثر مف حؿ لمشكبلتو كاف  52
يقبؿ بما ىك عممي كممكف بدال مف اإلصرار عمى البحث عما 

 يعتبر حبلن مثاليان.

   

جب أف يتصرؼ بعفكية بدالن مف أؤمف باف الطالب المنطقي ي 58
 أف يقيد نفسو بالرسمية كالجدية.

   

    مف غير المرغكب بو اف يككف الرجؿ تابعا لممرأة. 50
 


