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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن درجة انت�شار الأفكار الالعقالنية وعالقتها
باال�ستجابة االنفعالية لدى طلبة جامعة الريموك يف �ضوء بع�ض املتغريات ،وتكونت
العينة من ( )1713طالب ًا وطالبة من م�ستوى البكالوريو�س (. )% 4.84ولتحقيق �أهداف
الدرا�سة اُ�ستخدم مقيا�س كالج�س ( )Klages, 1989للأفكار الالعقالنية الذي طوره جرادات
( ، )2006ومقيا�س دورتي ( )Doherty, 1997لال�ستجابة االنفعالية الذي قامت الباحثة
برتجمته وتطويره وتعديله ليالئم البيئة الأردنية�.أظهرت النتائج �أن درجة انت�شار الأفكار
الالعقالنية لدى الطلبة كانت متو�سطة ( ، )3.37بينما كان م�ستوى اال�ستجابة االنفعالية
مرتفع ًا (. )3.62كما �أظهرت النتائج وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني املتو�سطات احل�سابية
لكل من الأفكار الالعقالنية و�أبعادها واال�ستجابة االنفعالية و�أبعادها تعزى ملتغريي
اجلن�س ل�صالح الإناث ،والكلية ل�صالح طلبة الكليات العلمية.و�أخريا� ،أظهرت النتائج وجود
عالقة ارتباطية دالة �إح�صائيا بني الأفكار الالعقالنية و�أبعادها كافة وبني اال�ستجابة
االنفعالية و�أبعادها.ويف �ضوء هذه النتائج ،تو�صي الباحثة بالرتكيز على برامج �إر�شادية
وقائية تهدف �إىل تنمية التفكري العقالين واملنطقي بني الطلبة اجلامعيني كجزء من برامج
تربية ال�شخ�صية وال�صحة النف�سية.
الكلمات املفتاحية :الأفكار الالعقالنية ،اال�ستجابة االنفعالية ،جامعة الريموك.
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)15(  ع-  اجمللد الرابع- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية

Phd.Raad AlSawi, Department of Counseling and Ed.Psychology,
Faculty of Education, Yarmouk University, Jordan

Abstract:
This study aimed to reveal the degree of irrational beliefs and their
relationship to the emotional response among Yarmouk University students
in light of some variables.A sample of (1713) university students (4.84%)
completed the irrational believes questionnaire and the emotional response
scale.The results showed that the degree of irrational beliefs among the
students was medium (3.37) , while the level of emotional response was high
(3.62) .There is a significant difference between the means of the irrational
beliefs and the emotional response and their dimensions due to gender in
favor of females and due to the college in favor of scientific college students.
Finally, the results showed a significant correlation between irrational
beliefs and their dimensions, and between the emotional response and its
dimensions.Based on these findings, the researcher recommends to focus
on a preventive guidance programs that aims to develop the rational and
logical thinking among university students as part of personal upbringing
and mental health programs.
Key words: Irrational Beliefs, Emotional Response, Yarmouk University.
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مقدمة:
ينظر �إىل ال�شباب يف جميع املجتمعات على �أنهم اللبنة الأ�سا�سية التي تعمل على
منوه وازدهاره يف امليادين كافة.وتعد مرحلة ال�شباب من �أ�صعب و�أخطر املراحل ،والتي
قد ت�ؤثر على حياتهم امل�ستقبلية ،كما �أ�صبح االهتمام بال�شباب من االجتاهات الرئي�سة
التي بد�أت ت�شق طريقها يف معظم البلدان واملجتمعات ،والتي تهدف �إىل �صقل �شخ�صية
ال�شاب و�إك�سابها اخلربات واملهارات العلمية وت�أهيلها الت�أهيل ال�سليم ل�ضمان تكيفها مع
م�ستجدات ع�رص االنفجار املعريف والتكنولوجيا ،وتدريب ال�شباب اجلامعيني على حتمل
امل�سئولية واتخاذ القرارات والقيادة يف خمتلف امليادين ،مما يجعل للجامعة دوراً �أ�سا�سي ًا
يف �صقل �شخ�صية الطالب من جميع جوانبها.
وتعد الأفكار الالعقالنية عام ًال حمدداً لل�سلوك الإن�ساين ،حيث ُبحث هذا املو�ضوع من
قبل العديد من الباحثني يف ميدان الإر�شاد والعالج النف�سي�.إذ تبني �أن التفكري الالعقالين
يرتبط بظواهر نف�سية متعددة كاالكتئاب والقلق والغ�ضب ،مما ي�ؤدي �إىل العديد من امل�شكالت
النف�سية (. )Ellis & Harper, 1999ويرى �إلي�س (� )Ellisأن التفكري الالعقالين يقود �إىل �سوء
توافق انفعايل ،وي�ؤكد على �أن لدى الأفراد مي ًال قوي ًا للتفكري والت�رصف ب�شكل العقالين،
كما �أن لديهم املقدرة على التفكري الناقد حول �سلوكهم ،وت�صحيح الأمناط الالمنطقية يف
تفكريهم ،واحلكم على ما �إذا كانت فر�ضياتهم تن�سجم مع الواقع (جرادات. )2006 ،
و�أ�شار �إلي�س (� )Ellisإىل �أن الأفكار الالعقالنية هي تقييمات م�ستمدة من افرتا�ضات
ومقدمات غري جتريبية تظهر يف لغة مطلقة ،و�أن التفكري الالعقالين يظهر يف جمل يعرب
عنها الفرد با�ستخدام مفردات كاحلاجة ،حيث متثل مطلب ًا ملح ًا لي�س لها �أ�سا�س جتريبي
ال�ستخدامها ،فهي غري �صحيحة وغري واقعية وتقود �إىل ا�ضطرابات عاطفية ،وهي نتاج
�أفكار مدمرة ال منطقية تقود �إىل عدم الراحة والقلق عند الفرد ،وال ت�ساعده على حتقيق
�أهدافه (الريحاين. )1987 ،
وقد حدد �إلي�س ( )Ellisيف نظريته �إحدى ع�رشة فكرة اعتربها �أفكاراً العقالنية ولي�ست
ذات معنى ،وهي را�سخة و�شائعة يف �أذهان النا�س ،وت�ؤدي حتم ًا �إىل انت�شار ال�سلوك
الع�صابي ،ومن الأمثلة على هذه الأفكار واملعتقدات :من ال�رضوري �أن ينال الفرد احلب
والقبول من جميع �أفراد جمتمعه املحلي ،ويجب �أن يكون فعا ًال ومنجزاً حتى تكون له قيمة،
وبع�ض النا�س �سيئون و�أ�رشار يجب �أن يالموا ويعاقبوا ،وتن�ش�أ تعا�سة الفرد عن ظروف
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خارجية ال ي�ستطيع ال�سيطرة عليها �أو التحكم بها (الريحاين وحمدي و�أبو طالب)1989 ،
.وتعد هذه النظرية مرتكزا �أ�سا�سيا لنظرية العالج العقلي االنفعايل وممار�سته ،والتي تعرف
�أي�ضا بنظرية (( )ABCزهران1982 ،؛ ملحم( . )2001 ،ال�شكل . )1

)Act (A

)Beliefs (B

)Emotional Consequence (C

خربة �أو حدث

نظام �أفكار �أو اعتقادات

نظام �أفكار �أو اعتقادات

الشكل ()1
رسم تخطيطي يوضح نظرية العالج العقالني-االنفعالي ()RET

وعلى الرغم من �أنه يبدو �أن اال�ستجابة االنفعالية ( )Cناجتة عن احلادث ( ، )Aف�إن
�إلي�س ( )Ellisي�ؤكد �أنها لي�ست نتيجة مبا�رشة له ،ولكنها نتيجة ملعتقدات الفرد و�أفكاره
وعباراته الذاتية التي عرب عنها بالرمز ( )Bوالتي ي�صف بها احلادث ( ، )Aك�أن يقول ب�أن
ف�شله يف الدرا�سة كارثة �أو م�صيبة ال ميكن حتملها ،وغريها من الأفكار واملعتقدات ال�سلبية
التي تقوده �إىل ال�شعور باخلوف �أو احلزن �أو القلق.وهكذا ف�إن نظام املعتقدات الذي يتبناه
الفرد وترميزه للأحداث واخلربات التي مير بها ،هو امل�س�ؤول عن اال�ضطرابات االنفعالية
ولي�ست الأحداث نف�سها (الريحاين. )1987 ،
ويتمثل العالج العقالين االنفعايل يف م�ساعدة امل�سرت�شدين على التخل�ص من
الأفكار غري املنطقية �أو الالعقالنية ،وا�ستبدالها ب�أفكار واجتاهات عقالنية ،وتكمن مهمة
املر�شد يف ت�صحيح �أمناط التفكري لدى امل�سرت�شدين ،من خالل التو�ضيح للم�سرت�شد ب�أن
نظام معتقداته وت�صوراته وتف�سريه للأحداث هي امل�سبب ال�ضطراباته االنفعالية ،ولي�ست
الأحداث نف�سها ،و�أن ا�ستمرار تلك اال�ضطرابات مرهون با�ستمرار تلك املعتقدات والت�صورات
الالعقالنية ،ويناء على ذلك ،يجب م�ساعدته يف ا�ستبدال تلك الأفكار الالعقالنية ب�أفكار
عقالنية (جرادات. )2006 ،
ومن املعلوم �أن حياة الفرد ال مت�ضي على وترية واحدة ،و�إمنا مليئة باخلربات
والتجارب املتنوعة التي تبعث فيها خمتلف االنفعاالت ،فقد ي�شعر باخلوف والقلق تارة،
وبالفرح والأمن تارة ،وباحلزن والك�آبة تارة �أخرى.وي�شري االنفعال �إىل ما يتعر�ض له الكائن
احلي من تهيج �أو ا�ستثارة تتجلى فيما يطر�أ عليه من تغريات ف�سيولوجية ،وما ينتابه من
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م�شاعر و�أحا�سي�س وجدانية ،ومن رغبة يف القيام ب�سلوك يخفف هذه اال�ستثارة� ،سواء كان
م�صدرها داخليا �أم خارجيا ،فهو وثيق ال�صلة بالكائن احلي (مدكور. )1975 ،واال�ستجابة
االنفعالية هي ردة فعل ملثري ما ي�ؤدي �إىل مثل هذه اال�ستجابة ،حيث يرى جيم�س الجن
)� (Lang G.أن اخلربة ال�شعورية تعقب التغريات الف�سيولوجية ،فعند وجود مثري يثري انفعال
اخلوف ،حتدث التغريات الف�سيولوجية �أوال وهي التي ت�ؤدي �إىل ال�شعور باخلوف� ،أي �أن
ال�شعور باخلوف ينجم عن حدوث التغريات الف�سيولوجية اجل�سمية (القو�صي. )1970 ،
ويرى �إلي�س (� )Ellis, 1997أن جميع الب�رش يفكرون وي�شعرون ويت�رصفون ،حيث
يقومون بذلك ب�أفكارهم يف �صورة تفاعلية وتبادلية ت�ؤثر على م�شاعرهم و�سلوكياتهم
ب�شكل جوهري.وانفعاالتهم ت�ؤثر على �أفكارهم و�سلوكياتهم ،كما �أن ت�رصفاتهم ت�ؤثر
ب�شكل متميز على كل من �أفكارهم وانفعاالتهم.ولكي تغري واحدا من هذه الأمناط ،ف�إن
تغيري �أحد النمطني �سي�ؤدي �إىل نتائج ،مبعنى �أن كل منها ي�ؤثر يف الآخر.ويت�ضح ذلك من
خالل ال�شكل (. )2
التفكري

االنفعال

ال�سلوك
الشكل ()2

رسم تخطيطي يوضح العالقة بين التفكير واالنفعال والسلوك
(االستجابة – رد الفعل) (السمادوني)2007 ،

كما يرى الزارو�س (� )Lazarus, 1993أن اال�ستجابة االنفعالية للمثريات وال�ضغوط
النف�سية متنوعة ،وتت�ضمن التوتر والقلق واالكتئاب وال�شعور بالعجز وانخفا�ض تقدير
الذات و�رسعة اال�ستثارة والغ�ضب والإحباط وتقلب املزاج واحلزن ،وي�شك الباحثون ب�أن
معرفة الفرد �أنه مهدد بفعل موقف �ضاغط فقط ،ي�ؤدي �إىل انفعال حمدد كالقلق بدال من
الغ�ضب واالكتئاب ،بل لأن فهم عملية ال�ضغوط النف�سية ب�أكملها وبعنا�رصها املرتابطة
واملختلفة( :الفرد ،املوقف ،البيئة) هي التي حتدد �أيا من نتائج العالقة ال�ضاغطة
�ستحدث من خالل هذا التفاعل.
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مشكلة الدراسة:
يف ظل احلياة املعا�رصة املليئة باملتغريات ،يواجه الأفراد ومنهم طالب اجلامعات
زيادة وتنوع ًا يف م�صادر الأفكار الالعقالنية والتوتر وال�ضغوط النف�سية ،مما يجعل
العلماء والدار�سني يولون مو�ضوع الأفكار الالعقالنية وال�ضغوط النف�سية اهتمام ًا متزايداً
للك�شف عن �آثاره اخلطرية على �صحة الفرد النف�سية واجل�سدية وعالقتها ببع�ض املتغريات
يف جماالت حياة الفرد.وتظهر م�شكلة الدرا�سة احلالية من خالل متابعتنا لظروف الطلبة
و�أحوالهم يف اجلامعات التي تدفعهم نحو اال�ضطراب والقلق على ذواتهم وم�ستقبلهم،
وهذا الو�ضع من عدم اال�ستقرار ي�ؤثر يف انفعاالتهم وت�رصفاتهم.ولعل ال�سبب يف زيادة
حدة اال�ضطراب والقلق عند �شخ�ص وانخفا�ضه عند �شخ�ص �آخر يعود �إىل طبيعة الإدراك
لديه و�إىل طريقة التفكري-العقالين �أو الالعقالين – التي يتبناها الفرد.وهذا ما �أ�شار �إليه
الي�س ( )Ellis, 1997ب�أن هناك جمموعة من الأفكار واملعتقدات الالعقالنية وما يلحق
بها من افرتا�ضات تكون هي امل�س�ؤولة عن معظم اال�ضطرابات العاطفية ،فعندما يتقبل
النا�س اال�ضطرابات واالنحرافات التي تنطوي عليها الأفكار الالعقالنية ،ف�إنهم مييلون لأن
ي�صبحوا مكبوتني ،وعدوانيني ،وقلقني ،وغري فعالني ،وغري �سعداء ،ف�إذا حاولوا �أن ي�ساعدوا
�أنف�سهم للتخل�ص من تلك الأفكار الالعقالنية فلي�س ب�إمكانهم �أن يقعوا �ضحية اال�ضطرابات
االنفعالية.
كما تتمثل م�شكلة الدرا�سة يف وجود كثري من املتغريات النف�سية التي ترتبط بحياة
الطلبة التعليمية ،والتي قد ت�سهم يف فهم كثري من مظاهر ال�سلوك لدى الطلبة ،ويربز من
بني هذه املتغريات مفهوم اال�ستجابة االنفعالية ،فعلى الرغم من �أهميته ،ف�إنه مل ينل القدر
الكايف من البحث والدرا�سة-يف حدود علم الباحثة-لذا جاءت هذه الدرا�سة ملحاولة �إبراز
�أهميته وعالقته بالأفكار الالعقالنية.وبالتحديد� ،ستحاول هذه الدرا�سة حتقيق �أهدافها

من خالل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
1.1ما درجة انت�شار الأفكار الالعقالنية لدى طلبة جامعة الريموك؟
2.2ما درجة اال�ستجابة االنفعالية لدى طلبة جامعة الريموك؟

3.3هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤0.05يف املتو�سطات
احل�سابية على البعد الكلي والأبعاد الفرعية ملقيا�س الأفكار الالعقالنية لدى طلبة جامعة
الريموك تعزى ملتغريات( :اجلن�س ،وامل�ستوى الدرا�سي ،واملنطقة ال�سكنية ،والكلية) ؟
4.4هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ( )α ≤0.05يف املتو�سطات
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احل�سابية على البعد الكلي والأبعاد الفرعية ملقيا�س اال�ستجابة االنفعالية لدى طلبة جامعة
الريموك تعزى ملتغريات (اجلن�س ،وامل�ستوى الدرا�سي ،واملنطقة ال�سكنية ،والكلية) ؟
5.5هل توجد عالقة ارتباطية دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني
الأفكار الالعقالنية واال�ستجابة االنفعالية لدى طلبة جامعة الريموك؟

أهداف الدراسة:
حتاول الدرا�سة احلالية حتقيق هدفني ،هما :البحث يف الفروق بني اجلن�سني وامل�ستوى
الدرا�سي والكلية واملنطقة ال�سكنية من حيث الأفكار الالعقالنية واال�ستجابة االنفعالية،
وتق�صي العالقة بني الأفكار الالعقالنية واال�ستجابة االنفعالية لدى عينة من طلبة اجلامعة
يف �ضوء املتغريات ال�سابقة.

أهمية الدراسة:
ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة من خالل مو�ضوعها الذي يتناول العالقة بني متغريي الأفكار
الالعقالنية واال�ستجابة االنفعالية�.إذ يع ُّد مو�ضوع الأفكار الالعقالنية من املوا�ضيع املهمة
التي �أثارت اهتمام العديد من الباحثني ،بالإ�ضافة �إىل ظهوره حديثا على ال�ساحة العربية
ب�صفة عامة ،فمن املتوقع �أن ت�سهم نتائج الدرا�سة يف تقدمي فهم نظري لطبيعة العالقة بني
االفكار الالعقالنية واال�ستجابة االنفعالية لدى الطلبة ،بالإ�ضافة �إىل �أن التعرف �إىل طبيعة
هذه العالقة ي�ساعد على ت�صميم برامج تربوية ونف�سية ميكن �أن ت�سهم يف توجيه الطلبة
و�إر�شادهم نحو �أ�ساليب الت�صدي التي تتوافق مع قدراتهم ال�شخ�صية وبيئتهم االجتماعية.
كما تربز �أهميتها يف �أنها ت�ضمنت مقيا�سني �أحدهما للأفكار الالعقالنية والآخر لال�ستجابة
االنفعالية يتمتعان بدرجة عالية من ال�صدق والثبات ،واللذين ميكن ا�ستخدامهما من قبل
الباحثني من �أجل �إجراء درا�سات �أخرى ،ومن قبل املر�شدين والأخ�صائيني النف�سيني
لأغرا�ض ت�شخي�صية �أو عالجية.

التعريفات اإلجرائية:
◄◄الأفكار الالعقالنية :هي جمموعة من الأفكار �أو املعتقدات غري املنطقية التي
يتبناها الفرد وت�ؤثر يف م�شاعره و�سلوكه (جرادات. )2006 ،وتقا�س بالدرجة التي يح�صل
عليها امل�ستجيب على مقيا�س كالج�س (. )Klages, 1989
◄◄اال�ستجابة االنفعالية� :أي توتر �أو ا�ضطراب يف الذهن �أو امل�شاعر �أو العواطف
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�أو �أي حالة حما�س �أو ا�ستنارة ذهنية.وتقا�س اال�ستجابة االنفعالية بالدرجة التي يح�صل
عليها امل�ستجيب على فقرات املقيا�س الذي �أعدته دورتي (. )Doherty, 1997

حمددات الدراسة:
يتحدد تعميم نتائج هذه الدرا�سة على العينة املتمثلة يف طلبة البكالوريو�س يف
جامعة الريموك وامل�سجلني للف�صل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي  2015 /2014وطريقة
اختيارها ،كما يتحدد التعميم بطبيعة �أدوات القيا�س من حيث الأبعاد التي تقي�سها ويف
�ضوء دالالت �صدقها وثباتها.

الدراسات السابقة:
هناك العديد من الدرا�سات التي بحثت يف عالقة الأفكار الالعقالنية واال�ستجابة
االنفعالية باملتغريات الأخرى.فقد �أجرى جرادات ( )2006درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل
العالقة بني تقدير الذات واالجتاهات الالعقالنية ،وعلى �أثر كل من اجلن�س وامل�ستوى
الدرا�سي على تقدير الذات واالجتاهات الالعقالنية ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ()397
طالبا وطالبة يف م�ستوى البكالوريو�س.حيث �أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة
�إح�صائيا يف تقدير الذات تعزى للجن�س �أو امل�ستوى الدرا�سي ،و�أن م�ستويات االجتاهات
الالعقالنية على املقيا�س الكلي ،وعلى بعدي العزو الداخلي للف�شل والنزق كانت لدى
الإناث �أعلى من الذكور.
وهدفت درا�سة بريت ( )Preet, 2007يف الواليات املتحدة الأمريكية �إىل الك�شف
عن العالقة بني الأفكار الالعقالنية ووجهة ال�ضبط وال�سلوكيات ال�صحية املر�ضية لدى
عينة من الطلبة اجلامعيني.وتكونت عينة الدرا�سة من ( )100طالب وطالبة من جامعة
نيويورك.و�أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة اح�صائيا بني الأفكار الالعقالنية وبني
ال�سلوكيات ال�صحية املر�ضية كالقلق وعدم ال�صالبة واخلوف الدائم وخا�صة عند االناث.
وقام ال�رشاري ( )2009بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف عن الأفكار الالعقالنية وال�شعور
بالوحدة النف�سية والعالقة بينهما لدى عينة من الطلبة اجلامعيني.وتكونت عينة الدرا�سة من
( )565طالبا وطالبة من جامعة الريموك ،وبينت النتائج �أن م�ستوى الأفكار الالعقالنية
لدى الطلبة جاء بدرجة متو�سطة ،حيث جاء يف املرتبة الأوىل جمال االعتمادية تاله جمال
العزو الداخلي للف�شل ،ثم جمال النزق ،و�أخريا جمال تقومي الذات ال�سلبية ،كما بينت النتائج
�أن م�ستوى ال�شعور بالوحدة النف�سية جاء بدرجة متو�سطة �أي�ضا ،وقد �أظهرت النتائج وجود
فروق ذات داللة اح�صائية على مقيا�س الأفكار الالعقالنية تعزى للجن�س ول�صالح الإناث،
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كما ك�شفت النتائج عن وجود ارتباط �إيجابي دال �إح�صائي ًا بني الأفكار الالعقالنية وال�شعور
بالوحدة النف�سية.
و�أجرى ال�سالمه ( )Al-salameh, 2011درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن الأفكار
الالعقالنية لدى الطلبة اجلامعيني يف الأردن.تكونت عينة الدرا�سة من ( )500طالب
وطالبة من طلبة ال�سنتني الأوىل والرابعة يف جامعة البلقاء التطبيقية.و�أظهرت النتائج
وجود عالقة ارتباطية دالة �إح�صائي ًا بني الأفكار الالعقالنية ،وبني الثقة بالنف�س لدى
الطلبة ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية ل�صالح طلبة ال�سنة الأوىل الذين كانوا �أكرث تقب ًال
للأفكار الالعقالنية ،كما تبني ارتفاعها لدى الإناث �أكرث من الذكور.
و�سعت درا�سة خالديان و�سقايف وبور وموردايان (Khaledian, Saghagi, Pour
 )& Moradian,2013يف �إيران �إىل الك�شف عن العالقة بني الأفكار الالعقالنية والقلق لدى
عينة من الطلبة اجلامعيني.تكونت عينة الدرا�سة من ( )280طالب ًا وطالبة ،من جامعتي
�أزاد و بور.و�أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط ايجابية دالة �إح�صائيا بني ارتفاع م�ستوى
القلق وبني الأفكار الالعقالنية لدى اجلامعيني ،و�أظهرت النتائج كذلك �أن القلق والأفكار
الالعقالنية ،وبخا�صة امل�ستقبلية �أكرث انت�شاراً لدى الإناث منها لدى الذكور ،وعدم وجود
فروق بني الطلبة يف الأفكار الالعقالنية تعزى ملتغري اجلامعة.
وهدفت درا�سة نور الدين (� )2014إىل التعرف على عالقة الأفكار الالعقالنية با�ستخدام
احلوار لدى طلبة جامعة باتنة يف اجلزائر.وتكونت عينة الدرا�سة من ( )191طالبا وطالبة،
حيث مت ا�ستخدام مقيا�س الريحاين ( )1987للأفكار العقالنية ،وا�ستبانة احلوار التي
�أعدها الباحث.وبينت النتائج عدم وجود عالقة بني الأفكار الالعقالنية وا�ستخدام احلوار.
كما �أظهرت وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف الأفكار الالعقالنية لدى �أفراد عينة البحث
تعزى ملتغري التخ�ص�ص ول�صالح طلبة العلوم ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
الأفكار الالعقالنية تعزى ملتغريي اجلن�س ومكان الإقامة.
كما هدفت درا�سة جان حممدي وعبيدي ()Janmohammadi & Abedi, 2015
�إىل التعرف �إىل العالقة بني الأفكار العقالنية والالعقالنية وم�ستوى التح�صيل الأكادميي
لدى طلبة جامعة �أزاد �سالم يف �إيران.وتكونت عينة الدرا�سة من ( )540طالبا وطالبة.
وطُ بقت ا�ستبانة جونز ( )Jonesاملنبثقة عن مقيا�س �إلي�س للأفكار العقالنية.و�أظهرت
النتائج وجود فرق دال �إح�صائيا بني الأفكار الالعقالنية وم�ستوى التح�صيل الأكادميي
لدى الطالب ،حيث �إن الأفكار الالعقالنية لدى الطالب ذوي م�ستوى التح�صيل املتدين �أعلى
مما هي عليه لدى الطالب ذوي م�ستوى التح�صيل املرتفع.
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ومن الدرا�سات التي تناولت العالقة بني اال�ستجابة االنفعالية درا�سة دوتون و�ساي
( )Dutton & Tsai, 2007التي �أجريت يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وهدفت �إىل
الك�شف عن الفروقات يف اال�ستجابات االنفعالية بني الذكور والإناث من الطلبة الأمريكان
الأوروبيني والأمريكان ال�صينيني.وقد �أظهرت النتائج ان ا�ستجابات االمريكان ال�صينيني
كانت �أكرث كثافة من نظرائهم �إذ ات�سمت باحلب واالبت�سامة الدائمة وتقبل الآخر.بينما
تراوحت ا�ستجابات الأمريكيني الأوروبيني بني الغ�ضب واحلب ،وكانت الإناث �أكرث �إيجابية
يف انفعاالتهن ،وخا�صة يف �أبعاد التعاطف واحلب والدعم.
كما �أجرى ليتفاك ومي�شنا وبوجو ()Litvack, Mishna & Bogo, 2010درا�سة
يف كندا هدفت �إىل الك�شف عن اال�ستجابات االنفعالية لدى عينة من طلبة علم االجتماع
يف جامعة تورنتو ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )12طالب ًا وطالبة.وقد بينت النتائج �أن
اال�ستجابات االنفعالية جاءت بدرجة متو�سطة ،حيث تراوحت بني التعاطف واالحرتام،
وبينت الدرا�سة �أي�ضا وجود فروق دالة اح�صائي ًا ل�صالح الإناث� ،إذ �إن ا�ستجاباتهن
انعك�ست على ال�سلوك الإيجابي يف �أثناء الدرا�سة ،والتعامل مع احلاالت امليدانية من
خالل التعاطف والدعم.

تعقيب على الدراسات السابقة:
يت�ضح مما �سبق �أن معظم الدرا�سات املتعلقة بالأفكار الالعقالنية �أ�شارت �إىل عدم
وجود �أثر للجن�س �أو امل�ستوى الدرا�سي �أو الكلية على الأفكار الالعقالنية ،يف حني �أن
بع�ضها الآخر �أ�شار �إىل وجود فروق يف الأفكار الالعقالنية تعزى للجن�س ول�صالح الإناث
وللم�ستوى الدرا�سي ول�صالح طلبة ال�سنة الأوىل على ح�ساب طلبة ال�سنة الرابعة.كما �أ�شار
بع�ضها �إىل وجود عالقة ارتباطية بني الأفكار الالعقالنية وتقدير الذات وال�شعور بالوحدة
والثقة بالنف�س والقلق واخلوف وم�ستوى التح�صيل الأكادميي.
�أما بالن�سبة للدرا�سات املتعلقة باال�ستجابة االنفعالية ،نالحظ وجود فروق دالة
�إح�صائيا يف اال�ستجابة االنفعالية تعزى للجن�س ول�صاح الإناث ،كما �أن هناك فروقا دالة
�إح�صائيا يف �أمناط اال�ستجابة االنفعالية تعزى للعرق.وهكذا ،نالحظ من العر�ض ال�سابق
عدم وجود درا�سات – يف حدود علم الباحثة-بحثت يف العالقة بني الأفكار الالعقالنية
واال�ستجابة االنفعالية ،مما ي�ستدعي �إجراء املزيد من الدرا�سات التي من �ش�أنها تو�ضيح هذه
العالقة يف �ضوء بع�ض املتغريات.بالإ�ضافة �إىل ندرة الدرا�سات التي تناولت اال�ستجابة
االنفعالية وعدم درا�ستها يف البيئة الأردنية-يف حدود علم الباحثة – الأمر الذي ي�ستدعي
درا�سة م�ستوى اال�ستجابة االنفعالية وعالقتها مبتغريات اجلن�س وامل�ستوى الدرا�سي
واملنطقة ال�سكنية والكلية.
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الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي التحليلي يف درا�ستها،
وذلك لكونه �أن�سب مناهج البحث العلمي لهذه الدرا�سة ،ولأن الباحثة تقدم و�صف ًا وتف�سرياً
للبيانات التي توفرت لديها.
جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة البكالوريو�س يف جامعة الريموك وامل�سجلني
يف الف�صل الأول من العام الدرا�سي ( ، )2015 /2014والبالغ عددهم ( )35375طالبا
وطالبة ،وذلك ح�سب البيانات ال�صادرة عن دائرة القبول والت�سجيل.وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )1713طالبا وطالبة وبن�سبة ( )% 4.84من حجم املجتمع ،حيث اختريت بطريقة
املعاينة الطبقية ،وذلك باختيار (� )10شعب من الكليات العلمية ومثلها من الكليات
الإن�سانية ،بحيث احتوت هذه ال�شعب على املتغريات حمل الدرا�سة جميعها من �أجل احل�صول
على اف�ضل متثيل جمتمع الدرا�سة.ويبني اجلدول ( )1توزيع �أفراد العينة ح�سب املتغريات.
الجدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغيرات الكلية والمستوى والجنس والمنطقة السكنية

املتغري
اجلن�س

امل�ستوى

املنطقة
ال�سكنية

م�ستويات املتغري
ذكر
�أنثى
الكلي
�أوىل
ثانية
ثالثة
رابعة
الكلي
مدينة
قرية
بادية
الكلي
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التكرار

الن�سبة املئوية

807

47.1

906

52.9

1713

100.0

421

24.6

411

24.0

400

23.4

481

28.1

1713

100.0

725

42.3

940

54.9

48

2.8

1713

100.0
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م�ستويات املتغري
�إن�سانية
علمية
الكلي
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التكرار

الن�سبة املئوية

862

50.3

851

49.7

1713

100.0

2016

أدوات الدراسة:

1.1مقيا�س الأفكار الالعقالنية:
بعد االطالع على الأدبيات الرتبوية والنف�سية والدرا�سات ال�سابقة املتعلقة مب�شكلة
الدرا�سة ،قامت الباحثة با�ستخدام املقيا�س الذي �أعده كالق�س ( ، )Klages, 1989والذي
ترجمه جرادات ( )2006من الأملانية �إىل العربية وعدله مبا يتوافق مع البيئة الأردنية.
وقد تكون املقيا�س ب�صورته النهائية من ( )30فقرة موزعة على �أربعة �أبعاد ،هي :تقومي
الذات ال�سلبي :يظهر امل�ستجيبون الذين يح�صلون على درجات عالية على هذا البعد �أن
نظرتهم �سلبية جتاه �أنف�سهم.ويتكون هذا البعد من ( )7فقرات.العزو الداخلي للف�شل :يظهر
امل�ستجيبون الذين درجاتهم عالية على هذا البعد �أنهم يعزون �أ�سباب ف�شلهم لأنف�سهم.
ويتكون هذا البعد من ( )9فقرات.االعتمادية :يظهر امل�ستجيبون الذين درجاتهم عالية على
هذا البعد �أنهم يولون �أهمية كبرية لآراء الآخرين بهم.ويتكون هذا البعد من ( )4فقرات.
النزق :يظهر امل�ستجيبون الذين درجاتهم عالية على هذا البعد �أن لديهم ح�سا�سية عالية
للمثريات اخلارجية.ويتكون هذا البعد من ( )10فقرات.وتتم اال�ستجابة على فقرات املقيا�س
من خالل �أ�سلوب ليكرت ذي التدريج اخلما�سي ،حيث �إن ( = )1ال تنطبق �أبدا ،و ( )5تنطبق
دائما.ولتف�سري درجات �أفراد العينة على املقيا�س مت اتباع املعيار املو�ضح يف جدول (. )2
الجدول ()2
المعيار اإلحصائي لمقياس األفكار الالعقالنية

مدى املتو�سطات احل�سابية

درجة االنت�شار

2.49 – 1

منخف�ضة

3.49 – 2.50

متو�سطة

5.00 – 3.50

عالية

2.2مقيا�س اال�ستجابة االنفعالية:
بعد االطالع على الأدبيات الرتبوية والنف�سية والدرا�سات ال�سابقة املتعلقة مب�شكلة
الدرا�سة ،قامت الباحثة بتطوير اال�ستبانة احلالية من ا�ستبانة اال�ستجابة االنفعالية التي
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�أعدها دورتي ( ،)Doherty, 1997حيث تكون املقيا�س ب�صورته النهائية من ( )21فقرة
موزعة على خم�سة �أبعاد ،هي :ال�سعادة :تتكون من ( )3فقرات ،وجميعها تت�سم بالطريقة
الإيجابية.احلزن :يتكون من ( )3فقرات ،وجميعها تت�سم بالطريقة الإيجابية.املحبة :تتكون
من ( )5فقرات ،وجميعها تت�سم بالطريقة الإيجابية.اخلوف :يتكون من ( )6فقرات ،تت�سم
ثالثة منها بالطريقة ال�سلبية ،وهي. )20 ،13 ،5( :الغ�ضب :يتكون من ( )5فقرات ،تت�سم
فقرتان منها بالطريقة ال�سلبية ،وهما. )19 ،8( :
وتتم اال�ستجابة على فقرات مقيا�س اال�ستجابة االنفعالية من خالل �أ�سلوب ليكرت
ذي التدريج اخلما�سي ،حيث �إن ( )1ال تنطبق �أبداً ،و ( )5تنطبق دائماً ،وترتاوح الدرجات
الكلية على املقيا�س بني ( )41و ( ، )85حيث مت عك�س درجات الفقرات اخلم�سة التي
تت�سم بالطريقة ال�سلبية.ولتف�سري درجات �أفراد العينة على املقيا�س مت اتباع املعيار
املو�ضح يف جدول (. )3
الجدول ()3
المعيار اإلحصائي لمقياس االستجابة االنفعالية

مدى املتو�سطات احل�سابية

امل�ستوى /الدرجة

2.49 – 1

منخف�ض

3.49 – 2.50

متو�سط

5.00 – 3.50

مرتفع

�إجراءات ال�صدق:
لقد قام جرادات ( )2006بالتحقق من �صدق وثبات مقيا�س الأفكار الالعقالنية،
�إذ تبني �أنه يتمتع بدرجة مقبولة من ال�صدق والثبات (� ، )α=0.84أما بالن�سبة ملقيا�س
اال�ستجابة االنفعالية ،فقد قامت الباحثة بعر�ض اال�ستبانة يف �صورتها الأولية على ثالثة
مرتجمني ومتخ�ص�صني لغويني للت�أكد من �سالمة الرتجمة وال�صياغة اللغوية ،ثم ُعر�ضت
ال�صورة النهائية لال�ستبانة على (� )12أ�ستاذاً جامعي ًا من املتخ�ص�صني يف العلوم النف�سية
والرتبوية حيث قاموا ب�إبداء �آرائهم ومالحظاتهم حول منا�سبة فقرات اال�ستبانة ،ومدى
انتماء الفقرات �إىل كل جمال من جماالتها ،وو�ضوح �صياغاتها اللغوية ،ويف �ضوء تلك
الآراء مت تعديل و�إ�ضافة بع�ض الفقرات لي�صبح عددها ( )21فقرة.

�إجراءات الثبات:
ُح�سب معامل ثبات االت�ساق الداخلي للمقيا�سني ككل ولكل من �أبعادهما ،وذلك بتطبيق
معادلة كرونباخ �ألفا على درجات �أفراد العينة.وقد �أظهر املقيا�سان ات�ساق ًا داخلي ًا مقبو ًال
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يطمئن الباحث من تطبيقهما على عينة الدرا�سة ،ويبني اجلدول ( )4قيم معامالت ثبات
املقيا�سني با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا.
الجدول ()4
معامالت ثبات االتساق الداخلي مقياسي األفكار الالعقالنية واالستجابة االنفعالية وأبعادهما الفرعية

الأفكار الالعقالنية و�أبعاده

ثبات االت�ساق الداخلي

عدد الفقرات

الذات ال�سلبية

0.79

7

العزو الداخلي للف�شل

0.79

9

االعتمادية

0.73

4

النزق

0.79

10

الكلي للمقيا�س

0.88

30

اال�ستجابة االنفعالية و�أبعادها

ثبات االت�ساق الداخلي

عدد الفقرات

ال�سعادة

0.74

3

احلزن

0.80

3

املحبة

0.75

5

اخلوف

0.71

6

الغ�ضب

0.75

4

الكلي للمقيا�س

0.83

21

تصميم الدراسة واملعاجلات اإلحصائية:
متغريات الدراسة:

ا�شتملت الدرا�سة على متغريين تابعني ،هما:
1.1الأفكار الالعقالنية ،املتمثلة ب�أبعاده الأربعة.
2.2اال�ستجابة االنفعالية ،املتمثلة ب�أبعادها اخلم�سة.
كما ا�شتملت على �أربعة متغريات م�ستقلة ،وهي:
1.1اجلن�س :وله م�ستويان (ذكر ،انثى) .
2.2امل�ستوى الدرا�سي :وله �أربعة م�ستويات (�سنة �أوىل� ،سنة ثانية� ،سنة ثالثة،

�سنة رابعة) .
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3.3املنطقة ال�سكنية :ولها ثالثة م�ستويات (مدينة ،قرية ،بادية) .
4.4الكلية :ولها م�ستويان (�إن�سانية ،علمية) .
حتليل البيانات:
اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات عينة الدرا�سة على
مقيا�سي الأفكار الالعقالنية واال�ستجابة االنفعالية وفقا ملتغريات اجلن�س وامل�ستوى
واملنطقة ال�سكنية والكلية ،ومن ثم �أجري حتليل التباين الثنائي املتعدد (Tow Way
 )MANOVAللك�شف عن �أثر املتغريات على كل من الأفكار الالعقالنية واال�ستجابة
االنفعالية.و�أخريا ُح�سبت معامالت ارتباط بري�سون للك�شف عن العالقة بني الأفكار
الالعقالنية واال�ستجابة االنفعالية.

نتائج الدراسة:
◄◄�أوال-النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول:
للإجابة عن ال�س�ؤال حول درجة انت�شار الأفكار الالعقالنية لدى طلبة جامعة الريموك،
مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات م�ستوى الأفكار
الالعقالنية و�أبعادها لدى الطلبة ،ويت�ضح ذلك يف اجلدول (. )5والذي يبني �أن درجة
ات�شار الأفكار الالعقالنية كانت متو�سطة (� ، )3.37أما بالن�سبة لأبعاد الأفكار الالعقالنية،
وقد جاءت وفقا للرتتيب التايل :احتل ُبعد العزو الداخلي للف�شل املرتبة الأوىل ثم النزق
فاالعتمادية و�أخريا تقييم الذات ال�سلبية.
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى األفكار الالعقالنية
لدى طلبة جامعة اليرموك مرتبة تنازليا

الرتبة

رقم املجال

الأفكار الالعقالنية و�أبعادها

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

الدرجة

1

2

العزو الداخلي للف�شل

3.64

0.62

عالية

2

4

النزق

3.56

0.64

عالية

3

3

االعتمادية

3.56

0.96

عالية

4

1

الذات ال�سلبية

2.67

0.86

متو�سطة

3.37

0.55

متو�سطة

الكلي للمقيا�س
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◄◄ثانيا-النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين:

للإجابة عن ال�س�ؤال حول درجة /م�ستوى اال�ستجابة االنفعالية لدى طلبة جامعة
الريموكُ ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات عينة الدرا�سة
على مقيا�س اال�ستجابة االنفعالية ،ويت�ضح ذلك يف اجلدول (. )6حيث نالحظ �أن م�ستوى
اال�ستجابة االنفعالية لدى طلبة جامعة الريموك قد كان مرتفع ًا ( ، )3.62وقد جاءت �أبعاد
اال�ستجابة االنفعالية لديهم وف ًقا للرتتيب الآتيُ :بعد ال�سعادة يف املرتبة الأوىل ،تاله ُبعد
املحبة ثم ُبعد احلزن ف ُبعد الغ�ضب و�أخريا ُبعد اخلوف.
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى االستجابة االنفعالية
لدى طلبة جامعة اليرموك مرتبة تنازليا

الرتبة
1
2
3
4
5

اال�ستجابة االنفعالية
رقم البعد
و�أبعادها
1
ال�سعادة
3
املحبة
2
احلزن
5
الغ�ضب
4
اخلوف
الكلي للمقيا�س

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

امل�ستوى

4.24

0.64

4.17

0.62

4.01

0.66

3.18

0.61

3.07

0.66

3.62

0.46

مرتفع
مرتفع
مرتفع
متو�سط
متو�سط
مرتفع

◄◄ثالثا-النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث:
للإجابة عن ال�س�ؤال حول وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05يف املتو�سطات احل�سابية على املقيا�س الكلي والأبعاد الفرعية للأفكار
الالعقالنية لدى طلبة جامعة الريموك تعزى ملتغريات( :اجلن�س ،امل�ستوى الدرا�سي ،املنطقة
ال�سكنية ،الكلية)  ،وا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملقيا�س الأفكار
الالعقالنية ح�سب متغريات اجلن�س وامل�ستوى الدرا�سي واملنطقة ال�سكنية والكلية ،ويت�ضح
ذلك يف اجلدول رقم (. )7
الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس األفكار الالعقالنية
حسب متغيرات الجنس والمستوى والمنطقة السكنية والكلية

املتغري
اجلن�س

م�ستويات املتغري
ذكر
�أنثى

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

3.35

0.61

3.39

0.49
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املتغري
امل�ستوى

املنطقة
ال�سكنية
الكلية

م�ستويات املتغري
�أوىل
ثانية
ثالثة
رابعة
مدينة
قرية
بادية
�إن�سانية
علمية
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املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

3.39

0.71

3.30

0.47

3.42

0.48

3.39

0.51

3.29

0.63

3.41

0.46

3.82

0.68

2.94

0.34

3.82

0.33

يالحظ من اجلدول ( ، )7وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية للأفكار
الالعقالنية لدى طلبة اجلامعة ناجتة عن اختالف م�ستويات املتغريات ،وبهدف التحقق من
جوهرية الفروق الظاهرية� ،أُجري حتليل التباين الرباعي (دون تفاعل) (4-way ANOVA
 )without Interactionللأفكار الالعقالنية لدى طلبة جامعة الريموك وف ًقا للمتغريات،
وذلك كما يف اجلدول (. )8
الجدول ()8
نتائج تحليل التباين الرباعي (دون تفاعل) لألفكار الالعقالنية لدى طلبة جامعة اليرموك ً
وفقا للمتغيرات

م�صدر
التباين
اجلن�س

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متو�سط جمموع
املربعات

قيمة ف
املح�سوبة

الداللة
الإح�صائية

0.497

1

0.497

4.561

0.033

امل�ستوى

1.630

3

0.543

4.983

0.002

املنطقة ال�سكنية

5.987

2

2.994

27.449

0.000

الكلية

317.163

1

317.163

2908.148

0.000

اخلط�أ

185.948

1705

0.109

الكلي

521.961

1712

يتبني من اجلدول ( )8وجود فرق دال �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني
املتو�سطني احل�سابيني للأفكار الالعقالنية لدى طلبة جامعة الريموك يعزى ملتغري (اجلن�س)
ول�صالح الإناث ،ووجود فرق دال �إح�صائ ًيا بني املتو�سطني احل�سابيني للأفكار الالعقالنية
لدى طلبة جامعة الريموك يعزى ملتغري (الكلية)  ،ول�صالح طلبة الكليات العلمية.ويتبني
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�أي�ضا وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا بني املتو�سطات احل�سابية للأفكار الالعقالنية لدى
طلبة جامعة الريموك تعزى ملتغريي( :امل�ستوى ،املنطقة ال�سكنية)  ،حيث اُ�ستخدم اختبار
( )Games-Howellللمقارنات البعدية املتعددة؛ بهدف حتديد ل�صالح � ٍّأي من م�ستويات
(امل�ستوى ،املنطقة ال�سكنية) قد كانت الفروق اجلوهرية بني متو�سطات الأفكار الالعقالنية
لدى طلبة جامعة الريموك ،وذلك كما هو مبني يف اجلدول (. )9
الجدول ()9
نتائج اختبار  Games-Howellلألفكار الالعقالنية لدى طلبة جامعة اليرموك
ً
وفقا لمتغيري المستوى والمنطقة السكنية

امل�ستوى

ثانية

رابعة

�أوىل

ثالثة

3.30

3.39

3.39

3.42

Games-Howell

املتو�سط احل�سابي

ثانية

3.30

رابعة

3.39

0.08

�أوىل

3.39

0.09

0.00

ثالثة

3.42

0.11

0.03

املنطقة ال�سكنية

0.02

مدينة

قرية

بادية

3.29

3.41

3.82

Games-Howell

املتو�سط احل�سابي

مدينة

3.29

قرية

3.41

0.12

بادية

3.82

0.52

0.40

يت�ضح من اجلدول ( ، )9وجود فرق دال �إح�صائ ًيا بني املتو�سطني احل�سابيني للأفكار
الالعقالنية لدى طلبة جامعة الريموك يعزى ملتغريي (امل�ستوى ،املنطقة ال�سكنية)  ،حيث
�إن درجة انت�شار الأفكار الالعقالنية لدى طلبة م�ستوى ال�سنة الدرا�سية الثالثة �أكرب مما لدى
طلبة م�ستوى ال�سنة الدرا�سية الثانية.كما �أن ات�شار الأفكار الالعقالنية لدى طلبة البادية
�أكرث مما لدى طلبة ك ٍّل من (املدينة ،ثم القرية)  ،وانت�شار الأفكار الالعقالنية لدى طلبة
القرى �أكرث مما لدى طلبة املدينة.
كما ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملجاالت الأفكار الالعقالنية
لدى طلبة جامعة الريموك وف ًقا للمتغريات ،وذلك كما يف اجلدول (. )10
335

أ .نور محمد ياسني
د .رعد الشاوي

درجة انتشار األفكار الالعقالنية وعالقتها باالستجابة االنفعالية
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الجدول ()10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت األفكار الالعقالنية
لدى طلبة جامعة اليرموك ً
وفقا للمتغيرات

املتغري

اجلن�س

م�ستويات
املتغري
ذكر
�أنثى
�أوىل

امل�ستوى

ثانية
ثالثة
رابعة
مدينة

املنطقة
ال�سكنية

قرية
بادية

الكلية

�إن�سانية
علمية

الإح�صائي
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري

الذات
ال�سلبية

جماالت الأفكار الالعقالنية
العزو الداخلي
االعتمادية
للف�شل

النزق

2.75

3.61

3.58

3.46

0.96

0.65

0.96

0.68

2.60

3.66

3.54

3.65

0.75

0.59

0.96

0.58

2.67

3.64

3.63

3.58

1.07

0.71

0.99

0.82

2.57

3.59

3.37

3.54

0.78

0.57

1.02

0.52

2.73

3.65

3.64

3.59

0.79

0.57

0.89

0.58

2.69

3.66

3.60

3.54

0.75

0.60

0.92

0.59

2.60

3.55

3.59

3.44

0.90

0.69

0.91

0.72

2.68

3.68

3.56

3.63

0.76

0.54

0.99

0.50

3.49

4.10

3.00

4.12

1.41

0.60

1.13

1.00

2.13

3.20

3.23

3.16

0.52

0.47

0.92

0.53

3.21

4.08

3.90

3.97

0.79

0.39

0.88

0.44

يالحظ من اجلدول ( ، )10وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية ملجاالت
الأفكار الالعقالنية لدى طلبة جامعة الريموك وف ًقا للمتغريات ناجتة عن اختالف م�ستويات
املتغريات؛ وبهدف التحقق من جوهرية الفروق الظاهرية ،اُ�ستخدم حتليل التباين الرباعي
املتعدد (دون تفاعل) ملجاالت الأفكار الالعقالنية لدى طلبة جامعة الريموك ك ٍّل على حدةٍ
وف ًقا للمتغريات ،وذلك كما يف اجلدول (. )11
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الجدول ()11
نتائج تحليل التباين الرباعي (دون تفاعل) لمجاالت األفكار الالعقالنية
كل على حد ٍة ً
لدى طلبة جامعة اليرموك ٍّ
وفقا للمتغيرات

م�صدر
التباين
اجلن�س

امل�ستوى

املنطقة
ال�سكنية

الكلية

اخلط�أ

الكلي

املتغري
التابع
الذات ال�سلبية
العزو الداخلي للف�شل
االعتمادية
النزق
الذات ال�سلبية
العزو الداخلي للف�شل
االعتمادية
النزق
الذات ال�سلبية
العزو الداخلي للف�شل
االعتمادية
النزق
الذات ال�سلبية
العزو الداخلي للف�شل
االعتمادية
النزق
الذات ال�سلبية
العزو الداخلي للف�شل
االعتمادية
النزق
الذات ال�سلبية
العزو الداخلي للف�شل
االعتمادية
النزق

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متو�سط جمموع
املربعات

قيمة ف
املح�سوبة

الداللة
الإح�صائية

10.35

1

10.35

24.63

0.00

0.73

1

0.73

3.99

0.05

0.95

1

0.95

1.20

0.27

15.92

1

15.92

72.76

0.00

4.95

3

1.65

3.93

0.01

0.27

3

0.09

0.49

0.69

20.08

3

6.69

8.46

0.00

2.11

3

0.70

3.21

0.02

23.47

2

11.73

27.91

0.00

7.59

2

3.79

20.76

0.00

26.72

2

13.36

16.88

0.00

17.18

2

8.59

39.26

0.00

485.31

1

485.31

1154.42

0.00

315.51

1

315.51

1726.05

0.00

197.20

1

197.20

249.18

0.00

269.06

1

269.06

1229.42

0.00

716.77

1705

0.42

311.66

1705

0.18

1349.35

1705

0.79

373.14

1705

0.22

1254.46

1712

647.53

1712

1585.83

1712

690.60

1712

يتبني من اجلدول ( )11وجود فرق دال �إح�صائ ًيا بني املتو�سطني احل�سابيني على
عدي( :العزو الداخلي للف�شل ،النزق) لدى طلبة جامعة الريموك يعزى ملتغري (اجلن�س) ،
ُب ْ
حيث �إن انت�شار الأفكار الالعقالنية لدى الطالبات للبعدين �أكرث مما لدى الطالب.كما يتبني
وجود فرق دال �إح�صائ ًيا بني املتو�سطني احل�سابيني ل ُبعد (الذات ال�سلبية) لدى طلبة جامعة
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الريموك يعزى ملتغري (اجلن�س) � ،إذ �إن انت�شار الأفكار الالعقالنية لدى الطالب ل ُبعد (الذات
ال�سلبية) �أكرث من الطالبات.كما يتبني وجود فرق دال �إح�صائ ًيا بني املتو�سطني احل�سابيني
لأبعاد الأفكار الالعقالنية لدى طلبة جامعة الريموك يعزى ملتغري (الكلية)  ،حيث �إن انت�شار
كافة �أبعاد الأفكار الالعقالنية لدى طلبة الكليات العلمية �أكرث من طلبة الكليات الإن�سانية.
ويتبني �أي�ضا وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا بني املتو�سطات احل�سابية ملجاالت الأفكار
الالعقالنية لدى طلبة جامعة الريموك تعزى للمتغريين( :امل�ستوى ،املنطقة ال�سكنية) ؛
ولكون املتغريين متعددي امل�ستويات؛ فقد �أجري اختبار ( )Games-Howellللمقارنات
البعدية املتعددة للك�شف عن جوهرية الفروق بني املتو�سطات احل�سابية ملجاالت الأفكار
الالعقالنية لدى طلبة جامعة الريموك وف ًقا للمتغريين ،وذلك كما يف اجلدول (. )12
الجدول ()12
نتائج اختبار  Games-Howellللمقارنات البعدية المتعددة لمجاالت األفكار الالعقالنية
لدى طلبة جامعة اليرموك ً
وفقا لمتغيري المستوى والمنطقة السكنية

امل�ستوى

الذات
ال�سلبية

االعتمادية

Games-Howell

املتو�سط احل�سابي

ثانية
�أوىل
رابعة
ثالثة
امل�ستوى

2.57

2.57

2.67

2.69

2.73

2.67

0.10

2.69

0.12

0.02

2.73

0.16

0.06

0.04

ثانية

رابعة

�أوىل

ثالثة

3.37

3.60

3.63

3.64

Games-Howell

املتو�سط احل�سابي

ثانية
رابعة
�أوىل
ثالثة

3.37
3.60

0.23

3.63

0.26

0.04

3.64

0.27

0.04

0.01

ثانية

رابعة

�أوىل

ثالثة

3.54

3.54

3.58

3.59

امل�ستوى

النزق

ثانية

�أوىل

رابعة

ثالثة

Games-Howell

املتو�سط احل�سابي

ثانية

3.54

رابعة

3.54

0.01

�أوىل

3.58

0.04

0.03

ثالثة

3.59

0.05

0.05
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الذات
ال�سلبية

امل�ستوى

ثانية

املنطقة ال�سكنية

2.60

2.68

3.49

مدينة

2.60

قرية

2.68

0.08

بادية

3.49

0.89

0.80

مدينة

قرية

بادية

3.55

3.68

4.10

Games-Howell

املتو�سط احل�سابي

مدينة

3.55

قرية

3.68

0.14

بادية

4.10

0.55

0.42

بادية

قرية

مدينة

3.00

3.56

3.59

Games-Howell

املتو�سط احل�سابي

بادية

3.00

قرية

3.56

0.56

مدينة

3.59

0.59

0.03

مدينة

قرية

بادية

3.44

3.63

4.12

املنطقة ال�سكنية
النزق

مدينة

قرية

بادية

Games-Howell

املنطقة ال�سكنية
االعتمادية

�أوىل

رابعة

ثالثة

املتو�سط احل�سابي

املنطقة ال�سكنية
العزو
الداخلي
للف�شل

 -تشرين األول

2016

Games-Howell

املتو�سط احل�سابي

مدينة

3.44

قرية

3.63

0.19

بادية

4.12

0.68

0.49

يت�ضح من اجلدول ( )12وجود فرق دال �إح�صائ ًيا بني املتو�سطني احل�سابيني لبعدي:
(الذات ال�سلبية ،النزق) لدى طلبة جامعة الريموك يعزى ملتغري (امل�ستوى)  ،حيث �أن انت�شار
الأفكار الالعقالنية اخلا�صة ببعدي (الذات ال�سلبية ،النزق) لدى طلبة م�ستوى ال�سنة الدرا�سية
الثالثة �أكرث مما لدى طلبة م�ستوى ال�سنة الدرا�سية الثانية.كما يت�ضح �أي�ضا وجود فرق دال
�إح�صائ ًيا بني املتو�سطني احل�سابيني ل ُبعدي( :العزو الداخلي للف�شل ،النزق) لدى طلبة جامعة
الريموك يعزى ملتغري (املنطقة ال�سكنية)  ،حيث �إن انت�شار الأفكار الالعقالنية للبعدين
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لدى طلبة البادية �أكرث مما لدى طلبة ك ٍّل من (املدينة ،ثم القرية)  ،كما �أن انت�شارهما لدى
طلبة القرى �أكرث مما لدى طلبة املدينة.كما يت�ضح وجود فرق دال �إح�صائ ًيا بني املتو�سطني
احل�سابيني لأبعاد الأفكار الالعقالنية (الذات ال�سلبية) لدى طلبة جامعة الريموك يعزى
ملتغري (املنطقة ال�سكنية)  ،حيث �إن انت�شار الأفكار الالعقالنية املقرتنة بالذات ال�سلبية
لدى طلبة البادية �أكرث مما لدى طلبة ك ٍّل من (املدينة ،ثم القرية) .
◄◄رابعا-النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع:
للإجابة عن ال�س�ؤال حول وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≤0.05يف املتو�سطات احل�سابية على البعد الكلي والأبعاد الفرعية ملقيا�س اال�ستجابة
االنفعالية لدى طلبة جامعة الريموك تعزى ملتغريات( :اجلن�س ،امل�ستوى الدرا�سي ،املنطقة
ال�سكنية ،الكلية) ُ ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لال�ستجابة
االنفعالية لدى طلبة جامعة الريموك وف ًقا للمتغريات ،وذلك كما يف اجلدول (. )13
الجدول ()13
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالستجابة االنفعالية
لدى طلبة جامعة اليرموك ً
وفقا للمتغيرات

املتغري
اجلن�س

امل�ستوى

املنطقة
ال�سكنية
الكلية

م�ستويات املتغري
ذكر
�أنثى
�أوىل
ثانية
ثالثة
رابعة
مدينة
قرية
بادية
�إن�سانية
علمية

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

3.37

0.42

3.83

0.38

3.60

0.38

3.54

0.49

3.65

0.46

3.68

0.50

3.62

0.47

3.62

0.47

3.62

0.12

3.49

0.47

3.75

0.42

يالحظ من اجلدول ( ، )13وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية لال�ستجابة
االنفعالية لدى طلبة جامعة الريموك ناجتة عن اختالف م�ستويات املتغريات ،وبهدف
التحقق من جوهرية الفروق الظاهرية� ،أجري حتليل التباين الرباعي (دون تفاعل) (4-way
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 )ANOVA without Interactionلال�ستجابة االنفعالية لدى طلبة جامعة الريموك وف ًقا
للمتغريات ،وذلك كما يف اجلدول (. )14
الجدول ()14
نتائج تحليل التباين الرباعي (دون تفاعل) لالستجابة االنفعالية لدى طلبة جامعة اليرموك ً
وفقا للمتغيرات

م�صدر
التباين
اجلن�س
امل�ستوى
املنطقة ال�سكنية
الكلية
اخلط�أ
الكلي

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متو�سط جمموع
املربعات

قيمة ف
املح�سوبة

الداللة
الإح�صائية

88.662

1

88.662

618.038

0.000

3.282

3

1.094

7.627

0.000

0.269

2

0.134

0.936

0.392

27.666

1

27.666

192.851

0.000

244.595

1705

0.143

366.844

1712

يتبني من اجلدول ( )14عدم وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا بني املتو�سطات احل�سابية
لال�ستجابة االنفعالية لدى طلبة جامعة الريموك تعزى ملتغري (املنطقة ال�سكنية) .كما
يتبني وجود فرق دال �إح�صائ ًيا بني املتو�سطني احل�سابيني لال�ستجابة االنفعالية لدى
طلبة جامعة الريموك يعزى ملتغري (اجلن�س)  ،ول�صالح الإناث ،ويتبني �أي�ضا وجود فرق
دال �إح�صائ ًيا بني املتو�سطني احل�سابيني لال�ستجابة االنفعالية لدى طلبة جامعة الريموك
يعزى ملتغري (الكلية)  ،ول�صالح طلبة الكليات العلمية.يف حني يتبني وجود فروق دالة
�إح�صائ ًيا بني املتو�سطات احل�سابية لال�ستجابة االنفعالية لدى طلبة جامعة الريموك تعزى
ملتغري (امل�ستوى)  ،ولكون املتغري متعدد امل�ستويات ،وا�ستخدم اختبار ()Games-Howell
للمقارنات البعدية املتعددة ،وذلك كما هو مبني يف اجلدول ( ، )15الذي يبني وجود فرق
دال �إح�صائ ًيا بني املتو�سطني احل�سابيني لال�ستجابة االنفعالية لدى طلبة جامعة الريموك
يعزى ملتغري (امل�ستوى)  ،حيث �إن م�ستوى اال�ستجابة االنفعالية لدى طلبة ال�سنة الدرا�سية
الرابعة �أكرب مما هو عليه لدى ك ٍّل من طلبة ال�سنة الدرا�سية (الثانية ثم الثالثة)  ،كما �أن
م�ستوى اال�ستجابة االنفعالية لدى طلبة ال�سنة الدرا�سية الأوىل �أكرب مما هو عليه لدى طلبة
ال�سنة الدرا�سية الثانية.
الجدول ()15
نتائج اختبار  Games-Howellلالستجابة االنفعالية لدى طلبة جامعة اليرموك ً
وفقا لمتغير (المستوى)

امل�ستوى
Games-Howell

املتو�سط احل�سابي
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ثانية

�أوىل

ثالثة

رابعة

3.54

3.60

3.65

3.68
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امل�ستوى
ثانية
�أوىل
ثالثة
رابعة

ثانية
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�أوىل

رابعة

ثالثة

3.54
3.60

0.06

3.65

0.11

0.05

3.68

0.14

0.08

0.03

◄◄خام�سا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال اخلام�س
للإجابة على ال�س�ؤال حول وجود عالقة ارتباطية دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05بني الأفكار الالعقالنية واال�ستجابة االنفعالية لدى طلبة جامعة الريموك،
ُح�سبت معامالت ارتباط بري�سون بني درجات الأفكار الالعقالنية و�أبعادها من جهة ،وبني
درجات اال�ستجابة االنفعالية و�أبعادها من جهة �أخرى ،وذلك كما يف اجلدول (. )16
الجدول ()16
قيم معامالت االرتباط بين األفكار الالعقالنية وأبعادها من جهة واالستجابة االنفعالية وأبعادها
من جهة أخرى لدى طلبة جامعة اليرموك

العالقة بني:
ال�سعادة
احلزن
املحبة
اخلوف
الغ�ضب
اال�ستجابة
االنفعالية

الإح�صائي
معامل االرتباط
الداللة الإح�صائية
معامل االرتباط
الداللة الإح�صائية
معامل االرتباط
الداللة الإح�صائية
معامل االرتباط
الداللة الإح�صائية
معامل االرتباط
الداللة الإح�صائية
معامل االرتباط
الداللة الإح�صائية

الذات
ال�سلبية

العزو الداخلي
للف�شل

االعتمادية

النزق

الأفكار
الالعقالنية

-0.01

0.17

0.13

0.27

0.19

0.560

0.000

0.000

0.000

0.000

0.11

0.24

0.09

0.36

0.28

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.01

0.18

0.10

0.31

0.21

0.808

0.000

0.000

0.000

0.000

0.16

0.31

0.08

0.34

0.31

0.000

0.000

0.002

0.000

0.000

0.11

0.17

-0.06

0.24

0.17

0.000

0.000

0.015

0.000

0.000

0.15

0.33

0.09

0.45

0.36

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

يبني اجلدول ( )16وجود عالقة دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني
درجة الأفكار الالعقالنية على املقيا�س الكلي ودرجة اال�ستجابة االنفعالية على املقيا�س
الكلي ،بالإ�ضافة �إىل وجود عالقة دالة �إح�صائي ًا بني جميع �أبعاد الأفكار الالعقالنية من
جهة ،وبني اال�ستجابة االنفعالية وجميع �أبعادها من جهة �أخرى ،با�ستثناء العالقة بني
342

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الرابع  -ع ()15

 -تشرين األول

2016

تقومي الذات ال�سلبية وكل من ال�سعادة واملحبة.

مناقشة النتائج:
أوال  -مناقشة النتائج املتعلقة باألفكار الالعقالنية:
�أ�شارت النتائج �إىل �أن انت�شار الأفكار الالعقالنية لدى طلبة جامعة الريموك على الأداة
ككل كان بدرجة متو�سطة ،وبهذا تتفق هذه الدرا�سة مع درا�سة ال�رشاري (ال�رشاري، )2009 ،
ويف الوقت نف�سة ،فقد خالفت هذه النتيجة العديد من نتائج الدرا�سات الأخرى ،حيث �أ�شارت
العديد من الدرا�سات �إىل ارتفاع درجة الأفكار الالعقالنية يف جمتمعات درا�ستها (Preet,
 ، )2007; Al-salameh, 2011; Khaledian, Saghagi, Pour & Moradian,2013يف
حني جاءت درجتها متدنية يف درا�سة البنوي (. )2005وقد يعزى هذا التباين يف النتائج
�إىل االختالف يف طبيعة �أدوات القيا�س امل�ستخدمة وتدرجاتها ،حيث ا�ستخدمت الدرا�سة
احلالية مقيا�س كالج�س الذي كيفه جرادات ( )2006ذا التدريج اخلما�سي ،بينما ا�ستخدمت
درا�سات �أخرى مقيا�س الريحاين ( )1985ذا التدريج الثنائي.بالإ�ضافة �إىل اختالف
جمتمعات الدرا�سة وثقافتها ،وقد يعزى �إىل االختالف العملية الرتبوية التي يتلقاها الفرد
يف املجتمع والأ�رسة واختالفها من جمتمع �إىل �آخر.
وقد جاء ُبعد العزو الداخلي للف�شل يف املرتبة الأوىل بني �أبعاد الأفكار الالعقالنية
املنت�رشة لدى الطلبة ،حيث ي�شري هذا ال ُبعد �إىل الأفكار املتعلقة �إىل �أن الفرد يعزو �أ�سباب
ف�شله �إىل نف�سه ،فعندما ت�سري الأمور على عك�س ما يتوقع �أو عندما يف�شل يلقي اللوم على
نف�سه ،ويحر�ص على �أن يظهر �أمام الآخرين ب�أبهى �صورة ،وقد ُيعزى جميء هذا ال ُبعد يف
املرتبة الأوىل �إىل �أن الطلبة مييلون �إىل عزو الأخطاء وخربات الف�شل �إىل �أنف�سهم حتى �إن
كانت الأ�سباب قد تعود �إىل ظروف خارجة عن �إرادتهم.كما جاء ُبعد تقومي الذات ال�سلبية يف
املرتبة الأخرية بني �أبعاد الأفكار الالعقالنية املنت�رشة لدى الطلبة ،حيث ي�شري هذا ال ُبعد
�إىل الأفكار املتعلقة بتقومي الفرد لذاته و�إجنازاته ،ونظرته ال�سلبية جتاه نف�سه ،فهو غالب ًا
ما يفكر ب�أنه فا�شل ،و�أن ال قيمة له ،وال ي�سيطر على حياته ب�شكل �سليم.ووقوع هذا ال ُبعد يف
املرتبة الأخرية ،رمبا يعزى �إىل الو�ضع االجتماعي اجليد الذي يحظى به ه�ؤالء الطلبة ،حيث
تقوم ثقافة املجتمع الأردين على احرتام وتقدير الطالب اجلامعي و�إيالئه القيمة العالية
بني �رشائح املجتمع العتقادهم بتميزه وجناحه وقيمته العالية ،مما ي�ساهم يف حت�سني
نظرة الطالب لنف�سه ،ويزيد من اعتقاده بتميزه وقيمته العالية و�إرادته القوية وقدرته على
النجاح والتفوق �أكادمييا واجتماعيا.
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�أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة انت�شار الأفكار الالعقالنية
تعزى للجن�س ،حيث �إن درجة انت�شار الأفكار الالعقالنية و ُبعدي العزو الداخلي للف�شل
والنزق لدى الإناث �أعلى منه لدى الذكور ،وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة
جرادات ( ، )2006الذي �أ�شار يف هذا ال�صدد �إىل �أن الإناث ميلن �أكرث لعزو الأخطاء �أو
خربات الف�شل �إىل �أنف�سهن� ،إذ �إنهن يلمن �أنف�سهن �أكرث فيما يتعلق بهذه الأخطاء �أو العواقب
ال�سلبية لل�سلوكيات ،على الرغم من �أن �أ�سبابها قد تعود �إىل ظروف خارجة عن �إرادتهن ،كما
�أ�ضاف �أن م�ستوى النزق لدى الإناث ي�شري �إىل �أن لديهن ح�سا�سية �أعلى للمثريات اخلارجية
مقارنة بالذكور.كما اتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�سات كل من ال�رشايري (، )2009
ال�سالمة( ( )Al-Salameh, 2011وخالديان و�آخرين (�Khaledian, Saghagi, Pour & Mo
. )radian,2013واختلفت مع درا�سة نور الدين ( )2014التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق
ذات داللة اح�صائية تعزى ملتغري اجلن�س ،ورمبا يعزى ذلك �إىل اختالف الثقافتني و�أداتي
القيا�س ومنط اال�ستجابة عليهما.
كما �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف الأفكار الالعقالنية تعزى
للكلية ،حيث �إن درجات الأفكار الالعقالنية على املقيا�س الكلي وعلى الأبعاد الفرعية
جميعها كانت لدى طلبة الكليات العلمية �أعلى مما هي عليه لدى طلبة الدرا�سات الإن�سانية،
مما ي�شري �إىل �أن طلبة الدرا�سات العلمية �أكرث تقبال للأفكار الالعقالنية ،ورمبا يعزى ذلك
�إىل طبيعة التخ�ص�صات العلمية والنتائج غري املنطقية التي قد يح�صلون عليها من خالل
التجارب املخربية �أو حل امل�سائل ال�صعبة.وقد اتفقت هذه النتيجة مع درا�سة نور الدين
( )2014واختلفت مع نتائج درا�سة ال�رشايري ( )2011التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق
ذات داللة اح�صائية تعزى للكلية.
و�أظهرت النتائج �أي�ضا وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف الأفكار الالعقالنية تعزى
للم�ستوى الدرا�سي ،حيث بينت النتائج �أن درجة انت�شار الأفكار الالعقالنية و ُبعدي تقومي
الذات ال�سلبية والنزق لدى طلبة ال�سنة الثالثة �أعلى منها لدى طلبة ال�سنة الثانية ،ودرجة
انت�شار الأفكار الالعقالنية املتعلقة باالعتمادية لدى طلبة ال�سنة الثالثة فالأوىل ثم الرابعة
�أكرب مما هي عليه لدى طلبة ال�سنة الثانية ،وقد يعزى هذا االختالف �إىل �أن اختالط الطلبة
يف القاعات التدري�سية وا�شرتاكهم يف الهموم االجتماعية والأكادميية ،رمبا �ساعد على
ظهور التباين يف انت�شار مثل هذه الأفكار الالعقالنية.وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج
درا�سة ال�سالمة ( )Al-Salameh, 2011التي بينت �أن طلبة ال�سنة الأوىل كانوا �أكرث تقب ًال
للأفكار الالعقالنية من طلبة ال�سنة الرابعة.كما اختلفت هذه النتيجة مع نتائج درا�سات كل
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من جرادات ( )2006وال�رشايري ( )2011اللتني �أ�شارتا �إىل عدم وجود فروق ذات داللة
اح�صائية تعزى للم�ستوى الدرا�سي.
كما �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف الأفكار الالعقالنية تعزى
للمنطقة ال�سكنية ،حيث �إن درجات الأفكار الالعقالنية على املقيا�س الكلي وعلى �أبعاد العزو
الداخلي للف�شل والنزق وتقومي الذات ال�سلبية كانت لدى طلبة البادية �أعلى مما هي عليه لدى
طلبة القرى ثم املدينة ،مما ي�شري �إىل �أن طلبة البادية �أكرث تقبال للأفكار الالعقالنية من
طلبة القرية ثم املدينة ،وقد يعزى ذلك �إىل اختالف الثقافة املجتمعية والتن�شئة الوالدية
للأفراد يف جمتمع البادية الذي ال يع ُّد جمتمعا يربي �أبناءه على التفكري بطريقة عقالنية
ب�شكل عام ،حيث يويل جل اهتمامه بالرتكيز على تنمية العادات والتقاليد �أكرث من غريها.
ثانيا  -مناقشة النتائج املتعلقة باالستجابة االنفعالية:
لقد �أ�شارت النتائج �إىل �أن م�ستوى اال�ستجابة االنفعالية لدى طلبة جامعة الريموك
كان مرتفعاً ،وقد يعزى ذلك �إىل �أن اال�ستجابة االنفعالية لدى الطلبة متعلِّمة ومكت�سبة من
خالل النمذجة الوالدية والتنميط الوالدي للذكور والإناث ،والتن�شئة الدينية واملجتمعية التي
ت�سودها املحبة واالحرتام املتبادل وال�شعور مع الآخرين وم�شاركتهم �آالمهم وهمومهم
و�أتراحهم قبل �أفراحهم ،فاملجتمعات العربية ب�شكل عام واملجتمع الأردين ب�شكل خا�ص
هي جمتمعات عاطفية.
وقد �أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا بني املتو�سطات احل�سابية
لال�ستجابة االنفعالية لدى طلبة جامعة الريموك تعزى ملتغري املنطقة ال�سكنية ،مما ي�شري
�إىل �أن العواطف وامل�شاعر واال�ستجابات االنفعالية ال تعرتف باحلدود اجلغرافية للبيئة
وال تت�أثر بها ،ولكن رمبا تت�أثر بالبيئات الثقافية واالجتماعية املتباينة ،كما �أ�شارت �إىل
ذلك درا�سة دوتون و�ساي ( ، )Dutton & Tsai, 2007والتي �أجريت يف الواليات املتحدة
الأمريكية بهدف الك�شف عن الفروقات يف اال�ستجابات االنفعالية بني الذكور والإناث من
الطلبة الأمريكان الأوروبيني والأمريكان ال�صينيني ،حيث �أظهرت النتائج �أن ا�ستجابات
االمريكان ال�صينيني كانت �أكرث كثافة من نظرائهم �إذ ات�سمت باحلب واالبت�سامة الدائمة
وتقبل الآخر.
وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اال�ستجابة االنفعالية تعزى
للجن�س ،حيث �إن درجات اال�ستجابة االنفعالية على املقيا�س الكلي وعلى الأبعاد الفرعية
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جميعها كانت لدى الإناث �أعلى مما هي عليه لدى الذكور ،وقد يعزى ذلك �إىل الطبيعة
ال�سيكولوجية للإناث واالختالفات الف�سيولوجية بني الرجل واملر�أة ،حيث �إن املر�أة عاطفية
يف طبعها ،وتتعر�ض �إىل كثري من التغريات الهرمونية اجل�سدية.وقد اتفقت هذه النتيجة مع
نتائج درا�ستي كل من دوتون و�ساي( ( )Dutton & Tsai, 2007وليتفاك ومي�شنا وبوجو (�Lit
 )vack, Mishna & Bogo, 2010اللتني �أ�شارتا �إىل �أن الإناث �أكرث �إيجابية يف انفعاالتهن،
وخا�صة يف �أبعاد التعاطف واحلب والدعم.
كما �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اال�ستجابة االنفعالية
تعزى للكلية� ،إذ تبني �أن درجات اال�ستجابة االنفعالية على املقيا�س الكلي وعلى الأبعاد
الفرعية جميعها كانت لدى طلبة الدرا�سات العلمية �أعلى مما هي عليه لدى طلبة الدرا�سات
الإن�سانية ،وقد يعزى ذلك �إىل �أن طبيعة التخ�ص�صات العلمية وتعامل الطلبة مع الأجهزة
والأدوات وامل�سائل والتفاعل معها واال�ستجابة لها وللنتائج املرجوة منها قد �ساهم يف
رفع م�ستوى اال�ستجابة االنفعالية لديهم.
و�أظهرت النتائج �أي�ضا وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اال�ستجابة االنفعالية
تعزى للم�ستوى الدرا�سي� ،إذ تبني �أن درجات اال�ستجابة االنفعالية على املقيا�س الكلي
وعلى �أبعاد احلزن واملحبة واخلوف لدى طلبة ال�سنة الدرا�سية الرابعة �أعلى مما هي عليه
لدى طلبة ال�سنوات الدرا�سية الأخرى ،مما ي�شري �إىل �أن ما تعلمه الطلبة خالل ال�سنوات الأربع
يف الدرا�سة واالنخراط مع �أفراد املجتمع �أكرث من �أقرانهم ،رمبا �أ�سهم يف ارتفاع م�ستوى
اال�ستجابة االنفعالية لدى الطلبة ،ويرتك ذلك للبحث امل�ستقبلي يف �أثر احلياة اجلامعية على
اال�ستجابة االنفعالية ،وذلك مبقارنة اال�ستجابة االنفعالية لدى الطلبة اجلامعيني وطلبة
املرحلة الثانوية.
ثالثا  -مناقشة النتائج املتعلقة بالعالقة بني األفكار الالعقالنية واالستجابة االنفعالية:
�أظهرت النتائج �أن معظم العالقات االرتباطية بني االفكار الالعقالنية و�أبعادها وبني
اال�ستجابة االنفعالية و�أبعادها قد كانت دالة �إح�صائيا ،وتراوحت قوة هذه االرتباطات
بني ال�ضعيفة وال�ضعيفة جدا ،وهذا ي�ؤكد ما �أ�شار �إليه �إلي�س ( )Ellis, 1997ب�أن الب�رش
جميع ًا يفكرون وي�شعرون ويت�رصفون ،حيث يقومون بذلك ب�أفكارهم يف �صورة تفاعلية
وتبادلية ت�ؤثر على م�شاعرهم و�سلوكياتهم ب�شكل جوهري ،و�أي تغيري يف �أحد هذه الأمناط
ي�ؤثر ويت�أثر بالنمطني الآخرين.وهكذا ف�إنه رمبا تكون هناك عالقة متبادلة بني الأفكار
الالعقالنية واال�ستجابة االنفعالية لدى طلبة اجلامعات� ،أي �أن الأفكار الالعقالنية لدى
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ه�ؤالء الطلبة رمبا ت�ؤدي �إىل ا�ستجابات انفعالية عالية ،ويف الوقت نف�سه ،ف�إن اال�ستجابات
االنفعالية لها �أثر بالغ على تفكريهم وميولهم و�أهدافهم.

التوصيات:
يف �ضوء ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج ،تو�صي الباحثة مبا ي�أتي:
1.1الرتكيز على برامج �إر�شادية وقائية تهدف �إىل تنمية التفكري العقالين واملنطقي

بني الطلبة اجلامعيني كجزء من برامج تربية ال�شخ�صية وال�صحة النف�سية.

�2.2إن�شاء مركز للإر�شاد ملحق باجلامعة يديرها متخ�ص�صون يف علم النف�س للعمل
على ك�شف الأفكار الالعقالنية لدى الطلبة من �أجل م�ساعدتهم على التخل�ص منها
وا�ستبدالها ب�أفكار عقالنية منطقية ،وكجزء من التدريب والتطبيق العملي ملا يتم تعلمه
نظري ًا من م�ساقات علم النف�س.
�3.3إجراء املزيد من الدرا�سات التي تتناول طبيعة وماهية العالقة بني الأفكار
الالعقالنية واال�ستجابة االنفعالية ،ومدى قوتها وفق متغريات و�رشائح اجتماعية �أخرى.
� 4.4إجراء املزيد من الدرا�سات التي تبحث يف القدرة التنب�ؤية للأفكار الالعقالنية يف
الك�شف عن �أمناط اال�ستجابة االنفعالية ومتغريات �أخرى.
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