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طمبة عينة من لدى األفكار الالعقالنية وعالقتها بخداع الذات 
 جامعتي الخميل والقدس المفتوحة

 ممخص الدراسة
 

وخداع الذات لدى عٓىة هف الطمبة الجاهعٓٓف هف جاهعة الخمٓؿ  ةالالعقالىٓ فكارتحدٓد هستوى األ إلِ ٌدفت ٌذي الدراسة
(، وتقصْ طبٓعة العالقة بٓف  داللة وخداع الذات، والتحقؽ هف  ةر العقالىٌٓذي األفكاوجاهعة القدس الهفتوحة )فرع طولكـر

وخداع الذات تبعًا لمهتغٓرات: الجىس، وىظاـ  ةالالعقالىٓ األفكارالفروؽ اإلحصائٓة فْ هستوى استجابات أفراد الدراسة فْ 
 هتاحة التدٓرس الهتبع، والهستوى الدراسْ، وهكاف السكف، والتخصص الدراسْ. لٍذا الغرض طبقت أدوات الدراسة عمِ عٓىة

( هف جاهعة 102( طالبًا وطالبة هف جاهعة الخمٓؿ، و)133( طالبًا وطالبة؛ هىٍـ )235) الطمبة الجاهعٓٓف بمغ عددٌـ هف
لدى الطمبة كاف بهستوى هتوسط، وأف وخداع الذات الهستوى الكمْ لألفكار الالعقالىٓة القدس الهفتوحة. وقد أظٍرت الىتائج أف 

السائدة لدى أفراد الدراسة كاىت عمِ الترتٓب: االىزعاج لهشاكؿ أخٓرف، واألحداث  ةٓالالعقالى لألفكاراألبعاد الثالثة 
الهاضٓة، وتوقع الهصائب والىكبات. بٓىها كاىت األبعاد الثالثة األقؿ شٓوعًا لدى الطمبة ٌْ عمِ الترتٓب: التٍور االىفعالْ، 

جٍة أخرى كاىت أبعاد خداع الذات عمِ الترتٓب: االىفعالْ، ثـ  القاسْ لمذات وأخٓرف. وهف ـوابتغاء الحموؿ الكاهمة، والمو 
ٓرة هوجبة بٓف اارتباطٓة الهعرفْ، وأخٓرًا السموكْ. كها بٓىت الىتائج وجود عالقة  وخداع الذات  ةالالعقالىٓ ألفكارهرتفعة جٌو

وخداع الذات تبعًا  ةالالعقالىٓ رهستوى األفكالدى الطمبة، أها بخصوص داللة الفروؽ بٓف استجابات أفراد الدراسة فْ 
تبعًا لهتغٓر ىظاـ الدراسة  ود فروؽ دالة إحصائًٓا فْ هستوى األفكار الالعقالىٓةلمهتغٓرات الهستقمة فقد أظٍرت الىتائج وج

ٓرة فْ ٌذا الهستوى تبعًا لباقْ الهتغٓرات. ووجود فر  وؽ دالة الهتبع فْ الجاهعة لصالح الىظاـ التقمٓدي، وعدـ وجود فروؽ جٌو
إحصائًٓا فْ هستوى خداع الذات لدى أفراد الدراسة تبعًا لهتغٓري الجىس والهستوى الدراسْ لصالح الطالبات والطمبة هف 

ٓرة تبعًا لباقْ الهتغٓرات.  كاف  وفْ ضوء ٌذي الىتائج  تـ طرح بعض التوصٓاتهستوى السىة األولِ، وعدـ وجود فروؽ جٌو
وفْ ضوء  الفمسطٓىْفئات هختمفة هف الهجتهع فكار الالعقالىٓة وخداع الذات لدى ىاوؿ األتت هقارىة اتجراء دراسإ أٌهٍا

ة وشخصٓة ىفسٓة هختمفة  .هتغٓرات تربٓو
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Irrational concepts and their connection to self-deceiving  for Sample from Hebron 

University and Al-Quds Open University. 

The study aims at identifying level of irrational concepts and their connection to self-deceiving 

for a sample from Hebron University and Al-Quds Open University (Tulkarem Branch). It also 

aims at investigating the significant differences in the level of responses of subjects of the study 

with respect to irrational concepts due to gender, teaching system, place of residence, 

specialization and academic level. For this purpose, the study was implemented on a sample of 

235 male and female students from both universities. Results of the study showed that the total 

level of irrational concepts and self – conceiving was medium. The three dominant dimensions 

of irrational concepts were respectively- being annoyed by others problems, past events, 

anticipating disasters and calamities. However, the least common dimensions were exaggerated 

excitement, searching for perfect solutions, self and others repentance. On the other hand, the 

dimensions of self-deceiving were in the following order: emotional, cognitive and finally the 

behavioral. Findings revealed positive significant correlation relationship between the students’ 

irrational thoughts and self-deceiving. Results also showed statistical significant differences due 

to the university system in favor of the traditional system. There were statistically significant 

differences in the level of self-deceiving among the subjects of the sample attributed to gender 

and level of education in favor of first year students. There were no significant differences due 

the rest of variables. In light of these results the researchers suggested some recommendations 

was the most important comparative studies dealing with irrational thoughts and self-deception 

among different categories of the Palestinian community in the light of various educational and 

personal psychological variables.   

Keywords: irrational thoughts, self-deceiving.  
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 الخمفية النظرية
هو ؿ ٌَذا الشك، عمِ ذَاتٍن َهستقبمٍن، الجاهعات إلِ االضطراب َالقمقتدفع الطمبة فْ ؿ ٌىاك ظرَف َأحَا

السبب فْ زٓادة حدة االضطراب َالقمق عىد شخص َاىخفاضً عىد ػؿ َلع، صرفاتٍنػعدن االستقرار ٓؤثر فْ اىفعاالتٍن َت
الشخص َٓفسر  ٌذا اػٌْ ٓتبىاػالت –ْ ػالعقالىْ أَ الالعقالى -َطرٓقة التفكٓر  ،شخص آخر ٓعَد إلِ طبٓعة اإلدراك عىدي

 Irrational) ٌىاك هجهَعة هو األفكار َالهعتقدات الالعقالىٓة ( أو Ellis)حٓث ٓرُ إلٓس ، طتٍاابوس األحداث هو حَلً
Beliefs) ٌ الىاس ؿ َذلك ألىً عىدها ٓتقب ،ْ الهسؤَلة عو هعظن االضطرابات العاطفٓةػَها ٓمحق بٍا هو افتراضات تكَو

 –عدَاىٓٓو  –صبحَا هكبَتٓو ػْ ٓػَو لكػإىٍن ٓهٓمػف، الالعقالىٓة رالتْ تىطَّ عمٍٓا األفكاَاالىحرافات  االضطرابات
فإذا حاَلَا أو ٓساعدَا أىفسٍن ، ٓر سعداءغ –َٓو عمِ أىفسٍن ػهىط –و غٓر فعالٓ –شاعرٓو بالذىب  –قمقٓو  –دفاعٓٓو 

(. فتشٓردراسة Ellis, 1975ة" )ػطرابات االىفعالٓػاالضحٓة ػَا ضػو أو ٓقعػار الالعقالىٓة فال ٓهكػلمتخمص هو تمك األفك
 ٓٓفالجاهعالطمبة  درجات ًبٓو إحصائٓا دالة ارتباطٓة عالقة  دتَ أىً (Audi, 1988الواردة فْ ) (Smith, 1982) سهٓث
 ارػَاختب ةػالالعقالىٓ ارػ( لألفك Hardmanاو )ػٌارده اختبار هوؿ ك عمِ ةػالطمب ةػإجاب خاللٍا هو حصمت التْ

هو جٍة أخرُ هؤٓدة بذلك َجَد عالقة دالة بٓو األفكار الالعقالىٓة لدُ طمبة الجاهعة َسَء ، الذات ؿ( لقبBagerَباجٓر)
 .تكٓفٍن

 
و والِ جاىب ٌذا التفكٓر السمٓـ، ٌىاؾ   إلِ القٓاـ  ٓؤدي بالفرد الذي غٓر العقالىْالتفكٓر الوجً أخر هىً، ٌو

ا إلِ  ،والتْالهتاحة واإلهكاىاتوالعجز عف تحقٓؽ القدرات  ًوالالهىطقٓٓشوبٍا عدـ الواقعٓة  ةٓدبأىهاط سموكٓة عد تؤدي بدوٌر
. فالتفكٓر هعرض لمخطأ (Nelkin, 2002) فْ عهمٓة تحدٓد الهعموهات وهعالجتٍا هىتظهاً  تعطٓؿ التفكٓر الهىتج وتدخؿ تحٓزاً 

ذا كأي سموؾ أىساىْ، فقد تعترض التفكٓر بعض  العوائؽ فتحرفً عف طٓرقً السوي، وتحوؿ بٓىة وبٓف الوصوؿ إلِ الحقٓقػػة، وا 
وبذلؾ  ،مِ تقبؿ أراء واألفكار الجدٓدةتراكـ عمِ اإلىساف كثٓر هف تمؾ العوائؽ، أصٓب تفكٓري بالجهود وأصبح غٓر قادر ع

،  ًوظٓفت ، فمـ ٓعد هؤدٓاً حٓاتًالعظٓهة فْ  ًٓفقد التفكٓر قٓهت الطبٓعٓة فْ عهمٓة التهٓٓز، وفْ اكتشاؼ الحقائؽ واكتساب العمـو
فقد اإلىساف الهٓزة الرئٓسٓة التْ تهٓزي عف الحٓواف، بؿ أصبح ٓ وأف تعطؿ التفكٓر ،واالرتقاء باإلىساف فْ هدارج الرقْ والكهاؿ

، والهتوازىة فٓها ٓىظر فًٓ هف األهور وابتعد عف هعرفة الحقٓقة، وعف إصدار األحكاـ الصحٓحة ،كالحٓواف أو أضؿ سبٓال
وأصبح غٓر قادر عمِ خدهة ذاتً وأخٓرف بؿ قد ٓؤدي بً ٌذا الحاؿ إلِ خداع ذاتً وأخٓرف باستخداـ أسالٓب هف التضمٓؿ 

 (.Roth & Ingram, 1985غٓر الواقعٓة وغٓر الهىطقٓة )
 

-إلِ ذلؾ هعمـ البشٓرة األوؿ هحهد  ًفقد سبق(  Ellis)هف الهعروؼ أف اإلرشاد العقالىْ لـ ٓكف السابؽ إلًٓ إلٓس و 
قبؿ أربعة عشر قرىًا عىدها جاءي أعرابْ وقاؿ لً ٓا هحهد إذف لْ بالزىا، فأجمسً الرسوؿ بجىبً ولـ  –صمِ اهلل عمًٓ وسمـ 

ترضاي ألختؾ؟ قاؿ أ ألهٍاتٍـ،كذلؾ الىاس ال ٓرضوىً ألهؾ قاؿ األعرابْ ال فقاؿ الرسوؿ و ترضاي أٓعىفً عمِ قولً وقاؿ لً: 
ترضاي لزوجتؾ؟ فقاؿ األعرابْ ال، فقاؿ الرسوؿ كذلؾ الىاس ال أألخواتٍـ، ة األعرابْ ال فقاؿ الرسوؿ أٓضا الىاس ال ترضا

ًُ وَ  ٍَُـّ اْغِفْر َذْىَب ًِ َوَقاَؿ: " الم ًُ ٓرضوىً لزوجاتٍـ أترضاي لعهتؾ أترضاي لخالتؾ؟ َقاَؿ: َفَوَضَع ََٓدُي َعَمْٓ ْف َفْرَج ًُ، َوَحصِّ ِّْر َقْمَب َط
ٍء. رواي أحهد حدٓث رقـ  ْْ ْمَتِفُت ِإَلِ َش ـْ َُٓكْف َبْعُد َذِلَؾ اْلَفَتِ َٓ  270/ 1ادٓث  الصحٓحة . وفْ سمسمة األح 545/ 36"َقاَؿ: َفَم

ٌذي الفكرة الخاطئة بأسموبً الهقىع وبحججً الداهغة، إذ أف فكرة الزىا هسٓطرة عمًٓ  –صمِ اهلل عمًٓ وسمـ  –فغٓر الرسوؿ . 



5 

 

وهف الصعب إقىاعً بتغٓٓر ٌذي الفكرة، ولكف الهعمـ والهرشد  األوؿ  هحهد  صمِ اهلل عًٓ وسمـ استطاع أف ٓغٓر أفكار ٌذا 
و هقت  ىع أف الزىا حراـ وال ٓهكف فعمً.األعرابْ وخرج هف عىدي ٌو

 
 الهىطقٓة والحجج ألدلةل هعارضة وداللة أٌهٓة عف بعٓداً  لمذات إىكار عهمٓة ٌْ أخرى، جٍة هف الذات خداع عهمٓةو 

ىا بٍا، ٓمحؽ خداع عف لمذات ٓكشؼ ال بحٓث ىفسً الفرد إقىاع عمِ ذلؾ ٓىطوي .الواقعٓة ,Tversky ) تفٓرسكْ ٓرى ٌو
 أسالٓب استخداـ إلِ هعٓىة هواقؼ فْ األشخاص أغمب ٓمجأ قد ولكف ألخر، شخص هف تختمؼ الهشكمة ٌذي أف (1984
، أو ها فْ تمؾ الهواقؼ التْ ال ٓىتٍْ فٍٓا الحاؿ لمحصوؿ عمِ ها ٓٓرد ٌؤالء األشخاص، وبخاصة لمذات خادعة هختمفة

ذا ٓؤدي إلِ  عداـ احتراـ اإلىساف لىفسً ٓصٓبً بكثٓر هف االضطرابات اىكوىوا ٓتوقعوف أف ٓحصموا عمًٓ ىتٓجة ٌذي الهواقؼ. ٌو
االىسحاب هف العالقات ،و العجز عف اتخاذ القرار، و الترددوبقدراتٍا الحقٓقٓة، و  هىٍا عمِ سبٓؿ الهثاؿ:فقداف الثقة بالىفس

، الشعور بالتفاٌة واىعداـ القٓهةو  ،القٓاـ باألدوار البسٓطة الهىوط القٓاـ بٍا ْوهف ثـ الفشؿ ف ،الشعور باإلحباط، و االجتهاعٓة
عدـ القدرة عمِ الحدٓث ، و عف األضواء هحاولة البقاء بعٓداً ، و الشعور بعدـ األهاف، و الشعور باإلحراج، و التهركز حوؿ الىفسو 

تقدٓر عمِ  اً كؿ ذلؾ ٓجعؿ هف الفرد غٓر قادر  ،والشعور باإلحراج الشدٓد إذا تـ تكمٓفً بذلؾ ،والتكمـ فْ الهىاسبات االجتهاعٓة
جعمً أٓضًا ٓجابْإذاتً بشكؿ  ذا  ٓهارس أسالٓب خداع الذات، أف، ٓو عمِ ىفسً  صار خطراً إلِ ٌذا الحاؿ ىفسً  أوصؿ الفردوا 

 . (Haight, 1980) وعمِ الهحٓطٓف بً
 

اـ فخداع الذات التْ ٓهارسٍا الفرد عمِ ىفسً سواء كاف ذلؾ بشكؿ شعوري أـ بشكؿ غٓر شعوري فٍو ىاتج عف  أٌو
عطًٓ شعورًا بالدؼء،  ـ سمطاف كبٓر فٍو ٓحهْ الفرد هف هرارة الواقع، ٓو وأساطٓر وقصص تخمو هف أي هىطؽ وعقالىٓة، لمٌو
ىشد الفرد هف كؿ ذلؾ الشعور بالسعادة والىشوة والىجاح  فٍو ٓقطف فْ عقمً لٍٓرب إلًٓ فْ عالـ تتحقؽ فًٓ كؿ األحالـ، ٓو

ـ والخداع ٓحهْ اإلىساف واالىتصار الذي لـ ٓحققً فْ ا عطً الهكاىة العظهة التْ ٓطهح لٍا ولـ ٓستطع تحقٓقٍا، والٌو لواقع، ٓو
هف آالـ وهصاعب الواقع، لكف بالهقابؿ ٓقتؿ التفكٓر، هع أف القاتؿ، غٓر هوجود، وأداة القتؿ غٓر هوجودة، لكف الكؿ هوجود 

 (.;Hippel&Trivers, 2011 Audi, 1985فقط فْ دواخؿ الفرد وتفكٓري)
 
ة  عىدهاو  ـ وعف تخٓؿ هحدد لٓعطْ لمقضٓة التْ ٓؤهف بٍا قىاعة قٓو تىٍار قىاعات اإلىساف، فإىً ٓبحث دائها عف ٌو

شكمت و لكف بالهقابؿ ٌىاؾ أشٓاء لف ٓتىازؿ عىٍا ألىٍا شكمت ىظاـ تفكٓري، لٍا أف ٓقاـو التىاقض الذي ٓعٓش، ٓستطٓع هف خال
ذي القىاعات ٌْ برىاهج التشغٓؿ الهىصب فْ عقمً  ،ٌذا اإلىساف هف خاللٍا أركاف حٓاتً الىفسٓة والفكٓرة ِشخصٓتً، وبى ٌو

ٓعٓش ضهف تٓار فكري ٓتمقاي هىذ و  ،هحددة اإلىساف ٓعٓش ضهف قىاعة، فهف دوف أف ٓكوف لتفكٓري الحر إرادة أو رأي فْ ذلؾ
لذلؾ سٓحاوؿ بكؿ قوتً أف  ببرهجتً بالشكؿ الهوجود بً أف، ىاعة قاهتهف هدرستً، ٌذي القو هف شارعً، و الصغر هف بٓتً، 

 .(Kelly; Lee &Bonanno, 2009) ٓدافع عف قىاعتً ألىٍا إذا اىٍارت فإىً ستىٍار لدًٓ أسس شخصٓتً
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 :ومبرراتها مشكمة الدراسة

ْ(Rational Thoughts عقالىٓة أفكار :األفكار هف ىهطٓف بٓف الهعرفْ الىفس عمـ أصحاب ٓهٓز  واقعٓة ( ٌو
ٓجابٓة صاحبٍا وا  العقالىٓة  وأفكار الىفسٓة، والصحة التوافؽ هف هٓزداً  لإلىساف تحقؽ وهرغوبة هالئهة سموكٓة وأىهاط هواقؼ ٓو

(Irrational Ideas ) ْ  الغضب والقمؽ هثؿ هرغوبة غٓر هضطربة سموكٓة وأىهاط اىفعالٓة عواقب ٓصاحبٍا سمبٓةٌو
 عمْ ـ: ٓتحتهف هثؿ العقالىٓة غٓر فكاراأل هف أكثر أو بفكرة وترتبط هحبطةو  ،لمذات وهدهرة سالبةٌْ و  والعدواىٓة واالكتئاب

ال أخٓرف وتجاي ىفسْ تجاي وعدؿ بمطؼ أعهؿ أف دائهاً  ، بٍا أقـو التْ الهٍاـ جهٓع تحسٓف عمْ ٓىبغْو ، حقٓراً  سأكوف وا 
ال شْء كؿ أهارس وأف وسٍمة، سعٓدة حٓاة أعٓش أف عمْ ٓتحتـو   ٌو اإلىساف أفهة، و قٓ بال وأعٓش صعبة ستصبح حٓاتْ وا 

 (.Al- Akkad & Kaoud, 2001)عقاد وقاعودالد واح آف فْ عقالىْ وغٓر عقالىْ كائف
 

ال ٓعوؿ عمٍٓا فْ قٓاـ ىٍضة شاهمة، لذلؾ فأف الحاجة تغدو هاسة  ةهف الهسمـ بً أف األفكار السقٓهة أو الخاطئوأصبح 
ب االعوجاج فٍٓا، والعهؿ عمِ إحالؿ الىافع والهفٓد فٍٓا هحؿ  لمكشؼ عف أىهاط التفكٓر لدى هختمؼ شرائح الهجتهع، لتصٓو

ب والتعدٓؿ ٌْ ،السٓئ الضار الجاهعة التْ تعد األبىاء  والشؾ أف أولِ الهؤسسات التْ ٓجب أف ترعِ ٌذا الجاىب بالتصٓو
كسابٍـ القدرة عمِ التفكٓر العمهْ والهوضوعْ إزاء هختمؼ  لتولْ هختمؼ الهسؤولٓات بعد صقؿ األفكار وتٍذٓب السموؾ، وا 

ف تحسٓف التفكٓر غآة هطموبة وهرغوبة عىد أولئؾ الذٓف ٓدركوف أف فْ األفكار تىهٓة أسالٓب أو  ،الهوقؼ التْ سوؼ تجابٍٍـ
 (.Messick, 2004 & Trenbrunsel) ورقٍٓا التفكٓر

ة وال ـ الشٓرحة الفٓت ُٓىظر إِل طمبة الجاهعات باعتباٌر ٓاؽ،  ذا الس  ٌ ٓتعرضوف ْف سٓر هوْف ـ كباْق شرائح الهجتهع  ٍهة ْف تقدـ الهجتهع، ٍف
ٍا، األهر الذي  ٍا وشّدت هٓة إِل سمسمة هف الضغوط الهختمفة ْف ىوع ـ الشخصٓة واألكآد ٓاٍت ٍا ح ـ ْف االستجابة ل ٍٓى ف الفروؽ ب ٓؤدي إِل تبٓا

ٍا. ٍا الهسببة لمضغوط، بؿ ُٓعزى و  والتعاهؿ هع ست بحد ذات ٍا طمبة الجاهعات ٓل واجٍ  ٓ ر بالذكر اإلشارة إِل أف األحداث الضاغطة الْت هف الجٓد
ٍا. و الهسبب األساس ْف حدوث ٍا، باعتبار ذلؾٌ  التعرؼ  عمِ عاتقٍا ٌذي الدراسةً، فقد أخذت وبىاًء عمٓذلؾ إِل الفروؽ ْف إدراكٍـ ل

، فمسطٓفبالخمٓؿ والقدس الهفتوحة )فرع طولكـر (  ْجاهعت بةخداع الذات لدى طمبوعالقتٍا فكار الالعقالىٓة األ هستوى ِال
وخداع الذات لدى طمبة فكار الالعقالىٓة األا طبٓعة العالقة بٓف الدراسة بالسؤاؿ الرئٓس أتْ: هوبذلؾ ٓهكف بمورة هشكمة ٌذي 

  الخمٓؿ والقدس الهفتوحة؟ ْجاهعت

 

 إلجابة عف األسئمة أتٓة:لتسعِ الدراسة الراٌىة أسئمة الدراسة:

 هعتْ الخمٓؿ والقدس الهفتوحة )فرع طولكـر ( بفمسطٓف؟بة جاطمالسائدة لدى  الالعقالىٓة  ها هستوى األفكار .1
 جاهعتْ الخمٓؿ والقدس الهفتوحة )فرع طولكـر ( بفمسطٓف؟ ةخداع الذات لدى طمبها هستوى  .2
جاهعتْ الخمٓؿ والقدس الهفتوحة )فرع  ةببٓف األفكار الالعقالىٓة وخداع الذات لدى طم دالة إحصائٓاً ٌؿ توجد عالقة  .3

 طولكـر ( بفمسطٓف؟
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ذات لدى طالب وطالبات جاهعتْ الالعقالىٓة وخداع ال فكارٌؿ توجد فروؽ دالة إحصائًٓا بٓف الجىسٓف فْ هستوى األ .4
 الخمٓؿ والقدس الهفتوحة )فرع طولكـر ( بفمسطٓف؟

جاهعتْ الخمٓؿ والقدس الهفتوحة  ةبالالعقالىٓة وخداع الذات لدى طمٌؿ توجد فروؽ دالة إحصائًٓا فْ هستوى األفكار  .5
 (؟هفتوح/  )فرع طولكـر ( بفمسطٓف تبعًا لىظاـ الدراسة الهتبع فْ الجاهعة )تقمٓدي

جاهعتْ الخمٓؿ والقدس الهفتوحة  ةٌؿ توجد فروؽ دالة إحصائًٓا فْ هستوى األفكار الالعقالىٓة وخداع الذات لدى طمب .6
 ؟الهستوى الدراسْف تبعًا لهتغٓر )فرع طولكـر ( بفمسطٓ

جاهعتْ الخمٓؿ والقدس الهفتوحة  ةٌؿ توجد فروؽ دالة إحصائًٓا فْ هستوى األفكار الالعقالىٓة وخداع الذات لدى طمب .7
 ؟هكاف السكفف تبعًا لهتغٓر )فرع طولكـر ( بفمسطٓ

جاهعتْ الخمٓؿ والقدس الهفتوحة  ةٌؿ توجد فروؽ دالة إحصائًٓا فْ هستوى األفكار الالعقالىٓة وخداع الذات لدى طمب .8
 ؟التخصص الدراسْف تبعًا لهتغٓر )فرع طولكـر ( بفمسطٓ

 

 ؿ الدراسة تحقٓؽ األٌداؼ أتٓة: : تحاو أهداف الدراسة

( هعرفة هدى شٓوع األفكار الالعقالىٓة وخداع الذات لدى طمبة جاهعتْ الخمٓؿ والقدس الهفتوحة .1  .)فرع طولكـر
 الالعقالىٓة  وخداع الذات لدى طمبة جاهعتْ الخمٓؿ والقدس الهفتوحة. إلِ طبٓعة العالقة بٓف األفكار التعرؼ .2
هعرفة داللة الفروؽ اإلحصائٓة فْ هستوى األفكار الالعقالىٓة وخداع الذات تبعًا لهتغٓرات: الجىس وىظاـ الدراسة  .3

 لدى طمبة جاهعتْ الخمٓؿ والقدس الهفتوحة. والهستوى الدراسْ وهكاف السكف والتخصص الدراسْالهتبع فْ الجاهعة 

 

 مصطمحات الدراسة:

(،  ,1987Rihani(، الٓرحاىْ),1985Rihani: عرفٍا كؿ هف  الٓرحاىْ )(Irrational Beliefs) األفكار الالعقالىٓة -
ضة (، الع ,2005Al-Boniai(، والبىوي ) ,2007Al-Anzi(، العىزي ) ,2005El-Sherbiniوالشربٓىْ ) ٓو

(2008Al- Owaiah, بأىٍا هجهوعة هف األ ،) ِفكار الخاطئة وغٓر الهىطقٓة، وتتصؼ بعدـ الهىطقٓة، وهبىٓة عم
ىٍا تعتهد عمِ الشؾ، والظف، والهبالغة فٓها ال ٓتفؽ هع إهكاىٓات أٌـ سهاتٍا أتىبؤات وتوقعات وتعهٓهات خاطئة، وهف 

عرفٍا الباحث  ْاف إجرائًٓا بالدرجة التوقدرات العقؿ، وهكتسبة  هف الوسط  والتفاعالت االجتهاعٓة غٓر الهرغوب فٍٓا. ٓو
عداد الٓرحاىْ إحصؿ عمٍٓا أفراد العٓىة تبعًا لمهقٓاس الهستخدـ  فْ الدراسة )األفكار العقالىٓة والالعقالىٓة ( هف ٓ
(1985.) 
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حسوف  الهشار إلًٓ فْ(  (Carroll& Robert,2009: عرفً كوروؿ وروبرت(Self deception) خداع الذات -
و طٓرقة تٓقة لتضمٓؿ أىفسىا لٌو "عهمٓة أو حق (2012) قبؿ ها ٌو زائؼ وغٓر صحٓح عمْ أىً صحٓح أو حقٓقْ ٌو

جرائٓا عرفً الباحثاف بالدرجة". مذاتلتبٓرر الهعتقدات الزائفة ل ْ فراد العٓىة وفقا لمهقٓاس الهستخدـ فأٍٓا محصؿ عٓالتْ  وا 
 (.  ,2010Al- Jumaili) عداد الجهٓمْالدراسة )خداع الذات( هف إ

 

 ٓهكف تعهٓـ ىتائج الدراسة فْ الحدود اإلجرائٓة أتٓة: حدود الدراسة:

حدود الهكاىٓة والزهاىٓة: طبقت إجراءات ٌذي الدراسة فْ جاهعتْ الخمٓؿ والقدس الهفتوحة، وذلؾ خالؿ الفصؿ الدراسْ ال -
 (.2014\2013الثاىْ هف العاـ الدراسْ )

 جاهعتْ الخمٓؿ والقدس الهفتوحة ) فرع طولكـر ( بةهف طمالحدود البشٓرة: اقتصرت  الدراسة عمْ عٓىة  -
ْ: بالهقآٓس الهستخدهة الحدود اإلجرائٓة: تحدد ٌذي الدراسة  - األفكار العقالىٓة والالعقالىٓة هف هقٓاس  لجهع البٓاىات ٌو

 (.  ,2010Al- Jumaili(، وهقٓاس خداع الذات الجهٓمْ ) ,1985Rihaniإعداد الٓرحاىْ )

 السابقة:الدراسات 

العمـو  ْتىاولت دراسة األفكار العقالىٓة والالعقالىٓة باٌتهاـ  كبٓر هف الهشتغمٓف ف ْحظٓت الدراسات والبحوث الت 
قمٓهٓاً  الىفسٓةوهراكز وعٓادات  التوجًٓ واإلرشاد الىفسْ عالهٓاً  ف الباحثٓف لـ ٓجدا ، ورغـ تعددٌا وتىوعٍا إال أوهحمٓاً  وعربٓاً  وا 

ها ،-حدود عمـ الباحثٓف ْف -دراسة تىاولت األفكار الالعقالىٓة وعالقتٍا بخداع الذات  أي هف ٌذي ٓعرضاف ها توصال إلًٓ ٌو
 :هرتبة زهىًٓا كأتْالدراسات والبحوث 

طبٓعة  واىتشار العالقة بٓف  ( ٌدفت الكشؼ عف ,2011Mjalh & Balanقاـ هجمِ، وبالف  بإجراء  دراسة )
 ْالٓهف، وكذلؾ هعرفة الفروؽ ف ْعقالىٓة والضغوط الىفسٓة لدى طمبة كمٓة التربٓة بجاهعة عهراف بصعدة  ففكار الالألا

فكار ألأفراد العٓىة اختبار اوطالبة، وطبؽ عمِ  ( طالباً 300وتألفت العٓىة هف ) ،هستوى الضغوط الىفسٓة تعزى لهتغٓر الجىس
الالعقالىٓة وبٓف فكار ألبٓف اهوجبة عف وجود عالقة ارتباطًٓ  ىتائج الدراسةالالعقالىٓة، واختبار الضغوط الىفسٓة، وكشفت 

حٓف هتوسط  درجات الضغوط الىفسٓة  ْفكار الالعقالىٓة بٓف طمبة الكمٓة عالٓة، فألأف اىتشار ا،  كها تبٓف الضغوط الىفسٓة
، وعدـ وجود فراد العٓىة بٓف الطمبة لصالح الذكورأ فكار الالعقالىٓة بٓفألا ْهعتدلة، كها كشفت الىتائج عف وجود فروؽ دالة ف

 .فروؽ فْ هستوى األفكار الالعقالىٓة تبعًا لهتغٓرات ىوع الدراسة والسكف

راىْ ) دارة الوقت لدى عٓىة هف ( عف طبٓعة العالقة بٓف األ ,2010Al-Zahraniوكشؼ الٌز فكار الالعقالىٓة وا 
طبؽ هقٓاس  ٌداؼ الدراسة أ( إىاث ولتحقٓؽ 206( ذكور، و)160هىٍـ ) ( طالب وطالبة366جاهعة حائؿ، بمغت ) ةطمب
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ٌـ ها أ(،  وهف 2010حث )اعداد البإدارة الوقت هف إ(، وهقٓاس  ,1985Rehaniعداد الٓرحاىِ )األفكار الالعقالىٓة إ
، بٓىها تبٓف وجود إدارة الوقتسوء فكار الالعقالىٓة و جود عالقة ارتباطًٓ هوجبة ودالة إحصائٓا بٓف األ، و أسفرت ىتائج الدراسة

، وفكرة المـو القاسْ أٓٓد واالستحسافعمِ فكرة طمب الت دبْ وطالب التخصص العمهْلتخصص األفروؽ دالة بٓف طالب ا
، وكرة عالقة الرجؿ والهرأة، وذلؾ . وعمِ فكرة تجىب الهشكالتدبٓةوذلؾ فْ اتجاي طالب التخصصات األ لمذات وأخٓرف ،

فكار الالعقالىٓة باختالؼ كؿ هف ) ـ وجود فروؽ فْ هتوسطات درجات األ، كها تبٓف عدطالب التخصصات العمهٓة ْ اتجايف
 دارة الوقت لصالح الذكور.ٓإحٓف تبٓف وجود فروؽ بٓف الذكور واإلىاث ف فْالجىس، التخصص، السىة الدراسٓة(، 

هعرفة خداع الذات وعالقتً بالخجؿ االجتهاعْ وقمؽ التصور ٌدفت الِ  ( ,2010Al-Jumailiوقاـ الجهٓمْ بإجراء دراستً )
( طالبة، وأسفرت الىتائج الهرتبطة بىتائج الدراسة 389( طالبا، و)411)الهعرفْ لدى طمبة الجاهعة، هستخدها عٓىة قواهٍا

ف وجود عالقة ارتباطٓة الحالٓة هعاىاةطمبة الجاهعة هف خداع الذات  واف ٌىاؾ فروقا دالة احصائٓة لصالح الذكور، كها تبٓ
 .وقمؽ التصور الهعرفْ االجتهاعْهوجبة  بٓف كؿ هف خداع الذات والخجؿ 

( فحص العالقة بٓف خداع الذات وهستوى Kelly, Lee &Bonanno, 2009ٌدفت دراسة كٓمٓولْ وبوىاىو )و 
ـ 315الصحة الىفسٓة والهروىة العقمٓة لدى طمبة الجاهعة، طبقت الدراسة عمِ عٓىة هكوىة هف ) ( طالبًا وطالبة تراوحت أعهاٌر

كها  قة بٓف هستوى خداع الذات والصحة العقمٓة والهروىة الذٌىٓة،وثٓ( سىة، وأظٍرت الىتائج وجود عالقة 21-18ها بٓف )
وجود فروؽ إحصائٓة بٓف الجىسٓف أف هستوى خداع الذات لدى الطمبة كاف بهستوى هرتفع، كها أظٍرت الىتائج بٓىت الىتائج 

فْ هستوى خداع الذات لصالح الذكور، وعدـ وجود هثؿ ٌذي الفروؽ بٓف فئة الطمبة الساكىٓف داخؿ سكف الجاهعة الداخمْ 
 وخارجً. 

فكار الالعقالىٓة والسموؾ إلِ هعرفة طبٓعة العالقة بٓف األ(  ,2008Al-Ansari) األىصاريدراسة  توصمتو 
هٓذا وتمهٓذي ( تم120.  وتألفت عٓىة الدراسة هف )الدٓة فْ هرحمة الطفولة الهتأخرةضوء بعض أسالٓب الهعاهمة الو  ْالعدواىْ ف

فراد عٓىة الدراسة، وأوضحت أفكار الالعقالىٓة، وهقٓاس الهعاهمة الوالدٓة وهقٓاس السموؾ العدواىْ عمِ وتـ تطبٓؽ قائهة األ
كذلؾ وجود عالقة ارتباطًٓ ، و لالعقالىٓة وصور السموؾ العدواىْفكار ابٓف األ هوجبة ة عف وجود عالقة ارتباطًٓىتائج الدراس

األلـ و أللـ الىفسْ، او ، الحهآة الزائدة، التسمطو تقبؿ، ) عدـ الالدٓة الهتهثمة فْٓب الهعاهمة الو فكار الالعقالىٓة وأسالبٓف األ
–فكار الالعقالىٓة ىتٓجة اختالؼ كؿ هف )الذكور األ ْ، والتذبذب(، كها تبٓف وجود فروؽ دالة فالتدلٓؿو ٌهاؿ، اإلو البدىْ، 

 .لصالح اإلىاث والتفاعؿ بٓىٍها العدواىْسالٓب الهعاهمة الوالدٓة  والسموؾ أىاث(وهستوى اإل

دؼ ضة )الع دراسة ٌو ات ( هعرفة هدى اىتشار األ ,2008Al-Owaidahٓو فكار العقالىٓة والالعقالىٓة، وهستٓو
فكار العقالىٓة ، وطبؽ عٍٓـ هقٓاس األ( طالبا وطالبة181ٌمٓة قواهٍا )اهعة عهاف األج ةة هف طمبالصحة الىفسٓة عمِ عٓى

مٓا ف1985داد الٓرحاىْ )عإوالالعقالىٓة هف  ضحت ىتائج الدراسة  عف اىتشار الصحة الىفسٓة، وأو  ْ(، وهقٓاس غولدبٓرغوٓو
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فكار الالعقالىٓة تعزي لهتغٓر الجىس جهٓع األ فْود فروؽ دالة إحصائٓا فكار الالعقالىٓة لدى عٓىة الدراسة، وتبٓف عدـ وجاأل
فكار إحصائٓا فْ جهٓع األفعالْ لهصمحة الذكور. وكذلؾ عدـ وجود فروؽ دالة باستثىاء الفكرة الخاهسة والهرتبطة بالتٍور االى

 الالعقالىٓة تعزى لهتغٓر التخصص باستثىاء الفكرة الثاىٓة عشر والهرتبطة بالجدٓة والرسهٓة.

فكار الالعقالىٓة الهىبئة باضطراب األ ةعرفهلْ إٌدفت (  ,2007Abdul Ghaffar)دراسة  عبد الغفار وأجرت
 ( وهقٓاس بٓؾ لالكتئاب،2002رحهف )عداد عبد اهلل وعبد الإفكار الالعقالىٓة هف كتئاب واستخدهت الباحثة هقٓاس األاال

ؼ660وتكوىت عٓىة الدراسة هف ) وأسفرت الدراسة عف وجود  ،( طالبًا وطالبة هف الكمٓات الىظٓرة والعمهٓة بجاهعة بىْ سٓو
 ،فكار الالعقالىٓة حٓث جاءت الفروؽ عمِ الدرجة الكمٓة وطمب االستحسافع األٓف الذكور واإلىاث فْ كـ وىو فروؽ دالة ب

ابتغاء الحموؿ الكاهمة و  ،خٓرفأواالىزعاج هف هشكالت  ،والشعور بالعجز ،تجىب الهشكالت ،القمؽ الزائد ،وتوقع الكوارث
والتخصصات العمهٓة وعمِ فكرتٓف فقط  سفرت ىتائج الدراسة عف وجود فروؽ بٓف التخصصات الىظٓرة، كها أىاثباتجاي اإل

 حٓث جاءت الفروؽ لصالح التخصصات العمهٓة. ،ٌها: الفكرة الهتعمقة بطمب االستحساف وفكرة الشعور بالعجز

دف  مدىوبعض الهتغٓراتفكار الالعقالىٓة طبٓعة العالقة بٓف األ هعرفة ِإل ( ,2007Abu Shairبو شعر)أ ت دراسةٌو
 ،ر( طالبا وطالبة هف جاهعة األٌز412بمغت )لدى عٓىة هف طمبة الجاهعات ) قطاع غزة( ْ طمبة الجاهعات الفمسطٓىٓة  ف

، وهقٓاس الوعْ الدٓىْ هف عداد الٓرحاىْفكار الالعقالىٓة هف إاأل وطبؽ عمٍٓـ هقٓاس والجاهعة اإلسالهٓة، وجاهعة األقصِ،
ر سفرت عىٍا الدراسة وجود عالقة عكسٓة بٓف الوعْ الدٓىْ واألفكاهف أٌـ الىتائج التْ أ(، و 1982)والدهرداش  البحٓريعداد إ

ىاث،واف ذوى الدخؿ الهتوسط أكثر عقالىٓة هف ذوي الهرتفع الالعقالىٓة واف الذكور لدٍٓـ أفكار ال عقالىٓة أكثر هف اإل
الهستوى و ،العقالىٓة الالعقالىٓة باختالؼ هكاف السكففكار أفراد العٓىة فْ األوالهىخفض، بٓىها تبٓف عدـ وجود فروؽ بٓف 

 .وىوع الدراسة راسْالد

ر فكار العقالىٓة والالعقالىٓة وهٍارات اتخاذ القرا( عف الفروؽ فْ األ ,2007Mahmoudسة هحهود )كشفت دراو 
الفىْ(، والجىس. وتألفت العٓىة هف ، والعصابٓة ( وىوع التعمٓـ) الثاىوي العاـ، والثاىوي باختالؼ كؿ هف بعدى ) االىبساط

فكار العقالىٓة والالعقالىٓة، وهقٓاس فراد العٓىة هقٓاس األأوطبؽ عمِ  ،( طالب وطالبة هف التعمٓـ الثاىوي العاـ والفى802ْ)
ٓا بٓف حصائت ىتائج الدراسة وجود فروؽ دالة إٓزىؾ لمشخصٓة الصورة )ب(، وأظٍر أكها استخدـ قائهة ارات اتخاذ القرار، هٍ
وكذلؾ وجود فروؽ بٓف  ،فكار العقالىٓة لصالح الذكور هف طالب التعمٓـ الثاىويوسطْ درجات الذكور واإلىاث فْ األهت

وتبٓف وجود فروؽ دالة بٓف  ،ىاث هف طالب التعمٓـ الثاىويفكار الالعقالىٓة لصالح اإلفْ األهتوسطْ درجات الذكور واإلىاث 
بٓىها تبٓف  ،فكار الالعقالىٓة لصالح طالب التعمٓـ الثاىوي الفىْثاىوي العاـ والفىْ فْ األعمٓـ الهتوسطْ درجات طالب الت

 فكار العقالىٓة لصالح طالب الثاىوي العاـ.عمٓـ الثاىوي العاـ والفىْ فْ األوجود فروؽ بٓف هتوسطْ درجات طالب الت
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فكار الالعقالىٓة وعالقتٍا ببعض الهتغٓرات لدى طمبة ( بعىواف األ ,2006Al- Hmouzدراسة ) الحهوز جرىأو 
الفمسطٓىٓة، وطبؽ ( طالبا وطالبة هف طمبة الجاهعات 604فمسطٓف، وتكوىت عٓىة الدراسة هف ) فْجاهعات الضفة الغربٓة 

ْ عقالىٓة اىتشارا ٌفكار الالكثر األأف أ(. وأظٍرت ىتائج الدراسة 1985)الٓرحاىْفكار الالعقالىٓة الذى طوري عمٍٓـ هقٓاس األ
"ضرورة تهتع الفرد  ْ( والهتهثمة ف1"القمؽ هف حدوث الكوارث والهخاطر "والفكرة الالعقالىٓة رقـ ) الفكرة السادسة والهتهثمة فْ

ٓة ف الدرجة الكمأكثر هف  الالعقالىٓة، كها تبٓف ألِ العقالىٓة  إخرى فكاىت تهٓؿ فكار األهف حولً"، أها باقْ األ بهحبة جهٓع
هتغٓر الىوع لصالح  ْ% (،  وتبٓف وجود فروؽ ف 77.8ذ بمغت )إلألفكار الالعقالىٓة هتأرجحة بٓف العقالىٓة والالعقالىٓة 

 لهكاف السكف والجاهعة والتخصص العمهْ.  اً عحٓف لـ تظٍر الىتائج فروقا تب ْالذكور ف

خداع الذات بٓف عالقة ال هعرفة ِلإالتْ ٌدفت (  Tenbrunsel & Messick, 2004دراسة تىبراىسٓموهٓسٓؾ )وفْ 
ة، وبٓىت الىتائج أف هستوى 322السموؾ األخالقْ لدى الهراٌقٓف، تكوىت عٓىة الدراسة هف )و  ( طالبًا وطالبة هف الهرحمة الثاىٓو

ري ثر فْ السموكٓات غٓر األخالقٓةٓؤ خداع الذات  باشر فْ اتخاذ خداع الذات تأثٓر هل، كها أظٍرت الىتائج أف بشكؿ جٌو
وهف  كها بٓىت الىتائج أف هستوى خداع الذات كاف بهستوى هتوسط لدى الطمبة، القرارات غٓر األخالقٓة فْ حٓاة الهراٌؽ،
 ٓف الجىسٓف فْ هستوى خداع الذات.جٍة أخرى بٓىت الىتائج عدـ وجود فروؽ ب

التفكٓر الالعقالىْ وأحداث الحٓاة السارة لعالقة بٓف السعادة وكؿ هف ا( تحدٓد  ,2004Mominوحاولت هؤهف )
( ذكور، 110ٓف شهس هىٍـ )( طالبا هف جاهعة ع609الجاهعة، وتكوىت  عٓىة الدراسة هف ) ةوالضاغطة لدى عٓىة هف طمب

هواقؼ الحٓاة  حداث وهقٓاسلعٓىة قائهة السعادة، وقائهة األىاث. هف التخصصات العمهٓة األدبٓة وطبقت عمِ ا( إ499)
ساس الطالب حألًٓ اىً كمها زاد التفكٓر الالعقالىْ قؿ إٌـ ها توصمت ىتائج الدراسة أفكار الالعقالىٓة. غطة وهقٓاس األالضا

ف السعادة وهواقؼ الحٓاة ، كها تبٓف وجود عالقة هوجبة ودالة بٓف السعادة واألىشطة، وعالقة سالبة ودالة  بْٓ بالسعادةالجاهع
السعادة لصالح الذكور وفِ التفكٓر الالعقالىْ واإلحداث  ْؽ دالة بٓف الذكور واإلىاث ف، كها تبٓف وجود فرو الضاغطة

ِ كؿ ىاث، وكذلؾ وجود فروؽ دالة عمِ هتغٓر السعادة لصالح التخصصات العمهٓة، وعماألىشطة السارة والضغوط لصالح اإلو 
 دبٓة.األتخصصات ال ةباألىشطة السارة والضغوط اتجاي طمو  هف هتغٓر التفكٓر الالعقالىْ

فكار الالعقالىٓة والسموؾ العالقة بٓف األفحص (  ,2001Al- Akkad & Kaoudعود )اقاد وقالع ٌدفت دراسةو 
ة ه 195الٍاـز لمذات لدى عٓىة هف الهراٌقٓف والهراٌقات وتكوىت عٓىة الدراسة هف  ىٍـ طالبًا وطالبة هف طالب الهرحمة الثاىٓو

( وهقٓاس الشخصٓة 1985عداد الٓرحاىْ)إفكار الالعقالىٓة ىاث وطبؽ عمٍٓـ هقٓاس األ( هف اإل100( هف الذكور )95)
وأسفرت الدراسة وجود عالقة ارتباطًٓ آجابٓة دالة  ،(1990عداد توهاس تشٓؿ تعٓرب هحهود عبد العٓزز )الٍازهة لمذات إ

وتبٓف  ،دبْأعمِ عقالىٓة هف طمبة القسـ األالعمهْ واف طمبة القسـ  ،حصائًٓا بٓف التفكٓر الالعقالىْ والسموؾ الٍاـز لمذاتإ
فكار الالعقالىٓة وكذلؾ فْ السموؾ الٍاـز لمذات بٓف طمبة القسـ العمهْ بٓف الذكور واإلىاث فْ هستوى األ عدـ وجود فروؽ

 واألدبْ.
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والقمؽ االجتهاعْ لدى فكار  الالعقالىٓة لِ هعرفة العالقة بٓف األإٌدفت  ْ( الت ,2001Rateebدراسة رتٓب ) وفْ
( طالبا، 295(طالبة، و)391( طابا وطالبة هىٍـ)686جاهعة دهشؽ، وتكوىت العٓىة هف ) ْعٓىة  هف طمبة  السىة الثالثة  ف

سة عف وجود عالقة وتوصمت ىتائج الدراعقالىٓة، فكار الالبار القمؽ االجتهاعْ، واختبار األفراد العٓىة اختأوطبؽ عمِ 
 ْحصائٓا فإتبٓف عدـ وجود فروؽ دالة  ْفكار الالعقالىٓة ودرجة القمؽ االجتهاعْ، فحصائٓا بٓف  درجة األارتباطًٓ دالة إ

 كؿ هف ) التخصص، الجىس(. ْدرجات القمؽ االجتهاعْ واألفكار الالعقالىٓة ف

ضب والىوع ( هف دراستً هعرفة العالقة بٓف الهعتقدات الالعقالىٓة وعالقتٍا بالغ(Evich,1998كها ٌدؼ افش 
( 83ًٓا )( طالبًا جاهع239فراد العٓىة التْ بمغت )أاالجتهاعْ هستخدها اختبار الهعتقدات الالعقالىٓة واختبار الغضب عمِ 

فكار الالعقالىٓة هرتبطة بالغضب السائد فْ حٓف ف األألًٓ ىتائج الدراسة ٌـ ها توصمت إأو  ،( هف اإلىاث156هف الذكور و)
فكار الالعقالىٓة والغضب وجود عالقة آجابٓة دالة بٓف األ لِإشارت الىتائج ً عالقة بالغضب، كها ألجىس لٓس لف هتغٓر اأ

 لصالح الذكور.

دفت دراسة درـو وستورز) فكار العقالىٓة لِ التعرؼ عمِ دور الىوع فْ األإ( Drum & Stowers,1998ٌو
(هف الىساء وطبؽ عمٍٓـ اختبار 23( هف الرجاؿ و)23هىٍـ )( فردًا هف الرجاؿ والىساء 46والالعقالىٓة وتضهىت العٓىة )

فكار العقالىٓة األ حصائًٓا بٓف الرجاؿ والىساء فْالىتائج إلِ عدـ وجود فروؽ دالة إوتوصمت  ،الهعتقدات الالعقالىٓة
 .والالعقالىٓة

دؼ هف ذلؾ فكار الالعقالىٓة وبعض الأل( بدراسة بعىواف العالقة بٓف ا ,1995Saafanوقاـ سعفاف ) هتغٓرات ٌو
فكار الالعقالىٓة ودرجات الشعور بالذىب هستخدهًا عٓىة ت درجات األهعرفة الفروؽ بٓف هستوى التعمٓـ والجىس فْ هتوسطا

ة هقٓاس فراد العٓىأوطبؽ عمِ  ،ىاث( هف اإل30( هف الذكور و)40هىٍـ )( طالبًا وطالبة هف جاهعة الزقآزؽ 70هكوىة هف )
فكار الالعقالىٓة وفقا لمتعمٓـ والجىس عدـ وجود فروؽ فْ األوأسفرت الدراسة عف  ،فكار الالعقالىٓةهقٓاس األالشعور بالذىب و 
فكار الالعقالىٓة ودرجات الشعور تباطًٓ هوجبة ودالة بٓف درجات األلِ وجود عالقة ار إشارت الىتائج أبٓىها  ،والتفاعؿ بٓىٍها

 .والتفاعؿ بٓىٍهابالذىب وفقا لهتغٓرات التعمٓـ والجىس 

ردىٓٓف واألهٓركٓٓف ، شهمت العٓىة فكار الالعقالىٓة عىد األىواف األ( دراسة بع ,1987Rehaniجرى الٓرحاىْ )أو 
( طالبًا هف طمبة البكالوٓروس فْ جاهعة والٓة كارولٓىا 440ردىٓة )طمبة البكالوٓروس فْ الجاهعة األ ( طالب وطالبة هف400)

ف هعظـ أتوصمت الىتائج  ،فراد العٓىة اختبار الٓرحاىْ لألفكار الالعقالىٓةأ" وطبؽ عمِ هجهوع الشهالٓة فْ "شابؿ ٌٓؿ
فكار أكثر تقباًل لتمؾ األردىٓٓف األهٓركٓٓف بىسبة عالٓة، واف األردىٓٓف و تْ شهمٍا االختبار هىتشرة بٓف األفكار الالعقالىٓة الاأل

 فكار الالعقالىٓة .هٓركٓٓف بعظـ األىٓٓف ٓتهٓزوف عف األردأف األهٓركٓٓف بغض الىظر عف الجىس كها تبٓف هف األ
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عالقتٍا فكار الالعقالىٓة و تىاولت األتٍها التْ دراس فْ ((Hogg&Deffenbacher,1986ٌوج و دٓفىباتشر توصؿو 
عمٍٓـ هقآٓس  الجاهعة وطبؽ ةب( طالبًا وطالبة هف طم236عٓىة قواهٍا )ٓف الجاهعة هستخده ةببالغضب واالكتئاب لدى طم

الهجهوعة التجٓربٓة واالكتئاب لدى  بىسبة الغض الْ اىخفاض( (MMPIفكار الالعقالىٓة والغضب واالكتئاب هف هقٓاس األ
فكار الالعقالىٓة لصالح فروؽ بٓف الطالب والطالبات فْ األفْ حٓف تبٓف وجود  ،فكار الالعقالىٓة لدٍٓـعىد تصحٓح األ

 .ذكورال

دف فكار األ( هعرفة هدى اىتشار Deffenbacher,1985)&Hazaleusفِ دراستٍها دٓفىباتشر ٌازلٓوس و اٌو
( طالبًا 113لفت عٓىة الدراسة هف )أوت ،فكار الالعقالىٓة والغضبالجاهعة وهعرفة العالقة بٓف األ ةبالالعقالىٓة لدى طم

لًٓ ىتائج إٌـ ها توصمت أوهف  ،((AIلغضب ( وهقٓاس ا(IBTفكار الالعقالىٓة طالبة واستخدـ الباحثاف هقٓاس األ(229و)
ة ف األأكها تبٓف  ،فكار الالعقالىٓة والغضبائٓا بٓف األحصإالدراسة وجود عالقة دالة  فكار الالعقالىٓة تىتشر بىسبة هتسآو

ىاث فقت اإلىقص االستقالؿ والهٓؿ ىحو لـو أخٓرف فْ حٓف وافقد وافؽ الذكور عمِ فكرتْ  ،بٓف طالب الجاهعة هف الجىسٓف
 عمِ فكرة االعتهادٓة.

 هف الهراجعة السابقة لمدراسات السابقة ٓتبٓف ها ٓأتْ:: تعقيب عمى الدراسات السابقة

ودراسة  ،( Tenbrunsel&Messick, 2004؛ Kelly, Lee &Bonanno, 2009) أربع دراسات باستثىاء .1
فقط تىاولت هوضوع خداع الذات فقد (  ,2010Al- Jumsili(، ودراسة الجهٓمْ) ,2012Hassounحسوف )
ة األخرى أغمب الدراسات السابقة تىاولت  هوضوع األفكار والهعتقدات الالعقالىٓة فْ ضوء هتغٓرات ىفسٓة وتربٓو

وغٓر هتسقة كالجىس والسكف والتخصص، وقد توصمت لىتائج هتعارضة  دٓهغرافٓة واجتهاعٓة هختمفة وهتغٓرات
 بخصوص ٌذي الهتغٓرات.

فْ الهعتقدات العقالىٓة وغٓر الالعقالىٓة فْ بىاء (  (Ellisاستىدت أغمب ٌذي الدراسات عمِ ىظٓرة إلٓس .2
ذا ها تبىتً الدراسة الحالٓة.  االختبارات الخاصة لقٓاس األفكار الالعقالىٓة، ٌو

اٌتهت بدراسة دراسات هباشرة  عمِ اـ ٓعثر ورغـ االستفادة القٓهة هف البحوث والدراسات السابقة إال أف الباحثاف ل .3
 القٓاـ بهثؿ ٌذي الدراسة.بٍها إلْ ، األهر الذي أدى فْ آف واحد خداع الذاتو األفكار الالعقالىٓة  العالقة بٓف

 إجراءات الدراسة
 

الهدروسة لطبٓعة الهتغٓرات لتحقٓؽ أغراض ٌذي الدراسة لهىاسبتً  ْهىٍج الدراسة: تـ استخداـ الهىٍج الوصفْ التحمٓم أواًل:
 وتصهٓهٍا اإلجرائْ.
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(، أها عٓىة عٓىهجتهع الدراسة و ثانيًا: تٍا: تكوف هجتهع الدراسة هف جهٓع طمبة جاهعتْ الخمٓؿ والقدس الهفتوحة )فرع طولكـر
ـ هوزعٓف تبعًا لمهتغٓرات 235الدراسة فتكوىت هف ) ـ بطٓرقة هتٓسرة هف هجتهع الدراسة، ٌو الهستقمة ( طالبًا وطالبة، تـ اختٓاٌر

 ( أتْ:1كها ٌو هبٓف فْ الجدوؿ )
 الدراسة تبعًا لمهتغٓرات الهستقمةعٓىة  توزع(: 1جدوؿ )

ة العدد الهتغٓرات  الىسبة الهئٓو

 الجىس
 48.5 114 ذكر
 51.5 121 أىثِ

 ىظاـ التدٓرس 
 56.6 133 )تقمٓدي( الخمٓؿ

 43.4 102 )هفتوح( القدس الهفتوحة

 الدراسْ الهستوى

 21.9 48 أولِ سىة
 22.8 50 سىة ثاىٓة
 36.5 80 سىة ثالثة
 18.7 41 سىة رابعة

 هكاف السكف
 10.3 24 هخٓـ
 60.9 142 قٓرة
 28.8 67 هدٓىة

 التخصص

 24.8 57 إدارة األعهاؿ
 66.1 152 التربٓة

 0.02 5 العمـو والتكىولوجٓا
 0.04 9 أداب
 0.02 5 القاىوف

 
 أدوات الدراسة:ثالثًا: 
تكوف هف ) ,1985Rihaniهقٓاس األفكار العقالىٓة والالعقالىٓة هف إعداد الٓرحاىْ ) أواًل:  العقالىٓة فضالً  كرة( ف 11(، ٓو

عطِ  -ج ثىائْ ) ىعـ ٓعف فكرتٓف أخٓرٓف أضٓفتا، وأهاـ كؿ فقرة تدر  ال (. تعبر اإلجابة )ىعـ( عف قبوؿ الفكرة الالعقالىٓة، ٓو
ا درجت ٌاإذا أختار الطالب  عطِ الطالب إذا أختاٌر واحدة. وتساوي  درجةاف، وتعىْ اإلجابة )ال(، رفض الفكرة الالعقالىٓة، ٓو

ات (، وتهثؿ درجة عالٓة درجالدرجة العمٓا التْ ٓحصؿ عمٍٓا الهفحوص عمِ كؿ بعد هف أبعاد الهقٓاس الثالثة عشر )ثهاىْ 
(، وتعبر عف درجة عالٓة هف التفكٓر العقالىْ. وتتراوح الدرجة درجاتىٓا تساوي ) أربع هف التفكٓر الالعقالىْ، أها الدرجة الد

(  52قبوؿ الهفحوص لألفكار الالعقالىٓة، والدرجة )ارتفاع عف  (104)(، حٓث تعبر الدرجة 104 -52الكمٓة لمهقٓاس بٓف )
 أتْ:  الىسبْ ولتفسٓر هستوى األفكار الالعقالىٓة عمِ الهقٓاس اعتهد الهعٓار ألفكار الالعقالىٓة.لتعبر عف رفض الهفحوص 

 هستوى هىخفض لألفكار الالعقالىٓة ٓشٓر إلِ( %66أقؿ هف ) -
 هستوى هتوسط لألفكار الالعقالىٓة ٓشٓر إلِ(  84% –66%) -
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 هستوى هرتفع لألفكار الالعقالىٓة ٓشٓر إلِ( %84أكثر هف ) -
 

تألؼ هف ،عمِ الطمبةلقٓاس األفكار الالعقالىٓة الهقٓاس ٌذا  ٓستخدـ ِ عمِ الىحو التالْ: فكرة ثالثة عشر ٓو  ٌو
 

الفقرات التْ ،و هف الضروري أف ٓكوف الشخص هحبوبا أو هقبوال هف كؿ فرد هف أفراد بٓئتً الهحمٓة .1
 .( 40 ، 27 ، 14 ، 1تقٓسٍا ) 

 2الفقرات التْ تقٓسٍا ) ، و بالكهاؿ حتِ تكوف لً قٓهًؿ ٓتصؼ ٓجب أف ٓكوف الفرد فعاال وهىجزا بشك .2
، 15 ، 28 ،41 ). 

عاقبوابعض الىاس سٓئوف وشٓرروف وعمِ درجة عالٓة هف الخسة والىذ .3 ، الة ولذا ٓجب أف ٓالهوا ٓو
 .( 42 ، 29 ، 16 ، 3الفقرات التْ تقٓسٍا ) و 

،  17 ، 4الفقرات التْ تقٓسٍا ) ، و فرداىً لهف الهصٓبة الفادحة أف تأتْ األهور عمِ غٓر ها ٓتهىِ ال .4
30 ، 43 ). 

الفقرات التْ تقٓسٍا ) ،و تىشا تعاسة الفرد عف ظروؼ خارجٓة ، ال ٓستطٓع السٓطرة عمٍٓا أو التحكـ بٍا .5
5 ، 18 ، 31 ، 44 ). 

 األشٓاء الهخٓفة أو الخطرة تستدعْ االٌتهاـ الكبٓر واالىشغاؿ الدائـ فْ التفكٓر بٍا وبالتالْ فاف .6
 .( 45 ، 32، 19 ، 6الفقرات التْ تقٓسٍا ) ، و احتهاؿ حدوثٍا ٓجب أف ٓشغؿ الفرد بشكؿ دائـ

 ،7الفقرات التْ تقٓسٍا ) ، و هف السٍؿ أف ىتجىب بعض الصعوبات والهسئولٓات بدال هف أف ىواجٍٍا .7
20 ، 33 ، 46 ). 

جب أف ٓكوف ٌىاؾ هف ٌو أقو  ،ٓجب أف ٓكوف الشخص هعتهدا عمِ أخٓرف .8 ى هىً لكْ ٓعتهد ٓو
 .( 47 ، 34 ، 21 ، 8الفقرات التْ تقٓسٍا ) ،و عمًٓ

واف تأثٓر الهاضْ ال ٓهكف تجاٌمً أو  ،إف الخبرات واألحداث الهاضٓة تقرر السموؾ الحاضر .9
 .( 48 ، 35 ، 22 ، 9الفقرات التْ تقٓسٍا ) ،و هحوي

الفقرات التْ تقٓسٍا ) ،و اباتٓىبغْ أف ٓىزعج الفرد أو ٓحزف لها ٓصٓب أخٓرف هف هشكالت واضطر  .10
10 ، 23 ، 36 ، 49 ) 

ذا الحؿ البد هف إٓجادي و إال فالىتٓجة تكوف  .11 ٌىاؾ دائها حؿ هثالْ وصحٓح لكؿ هشكمة ٌو
 .( 50 ، 37 ، 24 ، 11الفقرات التْ تقٓسٍا ) ،و هفجعة

ٓىبغْ أف ٓتسـ الشخص بالرسهٓة والجدٓة فْ تعاهمً هع أخٓرف حتِ تكوف لً قٓهة أو هكاىة هحترهة  .12
 ( 51 ، 38 ، 25 ، 12الفقرات التْ تقٓسٍا ) ،و بٓف الىاس

،  26 ،13الفقرات التْ تقٓسٍا ) ،و ال شؾ فْ أف هكاىة الرجؿ ٌْ األٌـ فٓها ٓتعمؽ بعالقتً هع الهرأة .13
39 ، 52 ). 

بعرضً عمِ هجهوعة ( Validity Trustees ) صدؽ الهقٓاس بطٓرقة صدؽ الهحكهٓفتـ التحقؽ هف  قياس وثباته:صدق الم
( هتخصصٓف، طمب هىٍـ إبداء الرأي بخصوص أٌمٓة 8هف الهتخصصٓف هف أساتذة الجاهعات الفمسطٓىٓة بمغ عددٌـ )
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صورتً الىٍائٓة. كها تـ باالختبار وفقراتً وهدى هىاسبتٍا لهجالٍا، وقد أخذ الباحثاف بهالحظات الهحكهٓف عىد بىاء الهقٓاس 
هعادلة الثبات كروىباخ الفا ( وذلؾ باستخداـ Internal Consistency) بطٓرقة االتساؽ الداخمْالتحقؽ هف ثبات ٌذا الهقٓاس 

(Cronbach Alpha ،)(، بٓىها تراوحت قٓـ هعاهؿ الثبات عمِ األبعاد 0. 78قٓهة هعاهؿ الثبات الكمٓة لمهقٓاس ) حٓث بمغت
 (.0. 60 – 0. 84الفرعٓة ها بٓف )

فقرة  (24)ٓتألؼ ٌذا الهقٓاس هف و ، ( ,2010Al-Jumaili) إعداد الجهٓمْ(  Self deception) هقٓاس خداع الذات :ثانياً 
تضهف تسع فقرات ) : الهعرفْ،هجاالت ٌْتشهؿ ثالث  تاالىفعالْ، و ( 9- 1ٓو ، ( 17 - 10، هف )ضهف ثهاىْ فقرات، ٓو

تضهف سبع فقرات هف ) و  عمِ أ(، و 24( فبمغت أدىْ درجة )1-5عطٓت الدرجات هف )أوقد (. 24- 18السموكْ، ٓو
ِ اىخفاض خداع الذات. تشٓر الدرجة الهرتفعة عمًٓ إلِ ارتفاع خداع الذات بٓىها تشٓر الدرجة الهىخفضة إل(.120درجة)

 ولتفسٓر استجابات الطمبة عمِ ٌذا الهقٓاس اعتهد الهعٓار الىسبْ أتْ: 
 %( ٓشٓر إلِ هستوى هىخفض لخداع الذات53أقؿ هف ) -
 %( ٓشٓر إلِ هستوى هتوسط لخداع الذات87 -% 53) -
 %( ٓشٓر إلِ هستوى هرتفع لخداع الذات87أكثر هف ) -
 

بعرضً عمِ هجهوعة ( Validity Trustees  ) التحقؽ هف صدؽ الهقٓاس بطٓرقة صدؽ الهحكهٓف تـ:هثباتصدق المقياس و 
( هتخصصٓف، طمب هىٍـ إبداء الرأي بخصوص أٌمٓة 8هف الهتخصصٓف هف أساتذة الجاهعات الفمسطٓىٓة بمغ عددٌـ )
صورتً الىٍائٓة. كها تـ عىد بىاء الهقٓاس بحظات الهحكهٓف االختبار وفقراتً وهدى هىاسبتٍا لهجالٍا، وقد أخذ الباحثاف بهال

هعادلة الثبات كروىباخ الفا ( وذلؾ باستخداـ Internal Consistency) بطٓرقة االتساؽ الداخمْالتحقؽ هف ثبات ٌذا الهقٓاس 
(Cronbach Alpha ،)( بٓىها تراوحت قٓـ هعاهؿ الثبات عم0. 83حٓث بمغت قٓهة هعاهؿ الثبات الكمٓة لمهقٓاس ،) األبعاد ِ

 (.0. 84 – 0. 79الفرعٓة ها بٓف )
 

الهتوسطات لإلجابة عف أسئمة الدراسة استخدهت الهعالجات اإلحصائٓة الوصفٓة والتحمٓمٓة أتٓة: رابعًا: المعالجات اإلحصائية:
ة ، هعاهؿ االرتباط بٓرسوفو ، اختبار تحمٓؿ التبآف األحاديو ، اختبار )ت(و ، الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة والىسب الهئٓو

 .اختبار توكْ لمهقارىات البعدٓةو 

 :نتائج الدراسة ومناقشتها

لدى طمبة جامعتي الخميل والقدس  السائدة أواًل: النتائج المتعمقة بالسؤال األول وهو: ما مستوى األفكار الالعقالنية
 المفتوحة )فرع طولكرم ( بفمسطين؟

استجابات أفراد لهتوسطات الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة والىسب الهئوٓة  استخرجتلإلجابة عف ٌذا السؤاؿ 
 ( أتْ:2ألفكار الالعقالىٓة عمِ الهقٓاس الهعد لذلؾ، فكاىت كها ٌو هبٓف فْ الجدوؿ )األبعاد الفرعٓة لالدراسة عمِ 
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 ة الدراسة عمى الدرجة الكميةنفراد عيألدرجات وية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئ: (2الجدول )
مرتبة تنازليًا تبعًا ألهميتها الالعقالنية فكارأبعاد مقياس األو   

الرقم 
 الترتيبي

الرقم 
 التسمسمي

المتوسط  األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 التقييم

 متوسط %72.60 1.01 5.81 كؿ أخٓرفااالىزعاج لهش 10 1

 متوسط %70.50 0.92 5.64 أحداث الهاضْ  9 2

 متوسط %69.90 0.93 5.59 توقع الهصائب والىكبات  4 3

 متوسط %69.40 0.85 5.55 هكاىة الهرأة  13 4

 متوسط %69.20 0.94 5.53 االعتهاد عمِ أخٓرف  8 5

 متوسط %69.10 0.84 5.53 تجىب الهشكالت 7 6

 متوسط %68.10 0.92 5.45 الجدٓة والرسهٓة 12 7

 منخفض %65.70 0.9 5.25 ابتغاء الكهاؿ الشخصْ  2 8

 منخفض %64.20 0.92 5.14 توقع الكوارث  6 9

 منخفض %63.50 0.91 5.08 طمب االستحساف 1 10

11 
3 

المـو القاسْ لمذات 
 %63.30 0.91 5.06 وأخٓرف 

 منخفض

 منخفض %61.90 0.79 4.95 ابتغاء الحموؿ الكاهمة  11 12

 منخفض %61.40 0.87 4.91 التٍور االىفعالْ  5 13

 توسطم %66.8 0. 52 35 .5 المتوسط الكمي لألفكار الالعقالنية
 

( جاءت 12، 7، 8، 13، 4، 9، 10أف أبعاد األفكار الالعقالىٓة ) إلِ (2) تشٓر الهعطٓات الواردة فْ الجدوؿ
ة الستجابة الطمبة عمٍٓا ها بٓف )  %(، بٓىها جاءت باقْ 72. 6 -% 68. 1بهستوى هتوسط؛ حٓث تراوحت الىسب الهئٓو

ى الكمْ عمِ %(. فْ حٓف كاف الهستو 65. 7 -% 61. 4األبعاد بهستوى هىخفض؛ حٓث تراوحت االستجابة عمٍٓا ها بٓف )
 %(.66. 8ت الىسبة العاهة )الهقٓاس بهستوى هتوسط؛ حٓث بمغ

احتمت الهرتبة  (كؿ أخٓرفااالىزعاج لهش) أف الفكرة الالعقالىٓة العاشرة (2وتشٓر الهعطٓات الواردة فْ الجدوؿ )
ة ) بىسبة و  فقد جاءت بالترتٓب الثاىْ (،أحداث الهاضْتاسعة )ال الفكرة الالعقالىٓةأها %(، 72.6األولِ، بىسبة هئٓو

 %(، تالٌا الفكرة الالعقالىٓة الثالثة عشر69.9بىسبة )( توقع الهصائب والىكبات)%(، ثـ الفكرة الالعقالىٓة الرابعة 70.5)
%(.فْ حٓف كاىت أقؿ األفكار الالعقالىٓة لدى طمبة الجاهعات ٌْ الفكرة الالعقالىٓة الخاهسة 69.4بىسبة ) (هكاىة الهرأة)
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ة )( التٍور االىفعالْ) %(، 61.9بىسبة )( ابتغاء الحموؿ الكاهمة)%(، تبعٍا الفكرة الالعقالىٓة الحادٓة عشرة 61.4بىسبة هئٓو
 .%(63.3بىسبة ) (اسْ لمذات وأخٓرفالمـو الق) ثـ الفكرة الالعقالىٓة الثالثة

فٍو  واإلسالهٓةهثؿ باقْ الشعوب العربٓة   لِ البداوةتهٓؿ إ لِ أف عادات وتقالٓد  الهجتهع الفمسطٓىْٓعود ذلؾ إ قدو 
والعهؿ عمِ تسخٓر الصعاب،   االٌتهاـ بهشكالت أخٓرف عمِهها ٓضفْ بظاللً  وتقمٓدي ىسبٓا، هجتهع جهعْ ولٓس فردي 

ِ االىزعاج لهشاكؿ األولْولٍذا احتمت  الفكرة الالعقالىٓة العاشرة الهرتبة  االستقرار السٓاسْ، وكثرة  اىعداـ، رغـ أخٓرف، ٌو
حة ، وارتفاع ىسبة البطالة فْ أٌـ شٓريعف  سوء الوضع االقتصاد الضغوط الىفسٓة التْ تعتري جهٓع شرائح الهجتهع، عالوة

ْ شٓرحة لشباب.  هف شرائح الهجتهع الفمسطٓىْ أال ٌو

ٓهكف ف تْ ابتغاء الحموؿ الكاهمة، والتٍور االىفعالْ،وكذلؾ فكر  ،وأخٓرفوأها فٓها ٓتعمؽ بفكرة المـو القاسْ لمذات 
 فضالً  التْ ٓسمكٍا،  والتبعٓة الهجتهع، إلٍٓا ٓىتهْدٓىاهٓكٓات التىشئة، والِ الثقافة التْ آلٓات و  طبٓعة إلْتفسٓر ٌذي الىتٓجة 

غٓر الهرغوب  األفكارٌذي  ٓستٍاف بً فْ تعٓزز ال حدٌها  ٓمعباف دوراً أ أو، واالىترىت والوالدٓف، اإلعالـعف أف بعض وسائؿ 
 ىتٓجة وجود االحتالؿ اإلسرائٓمْ الجاثـ عمِ قموبىا جهٓعا. التفكٓر أىهاط، عالوة عف  االضطراب فْ فٍٓا

 ,2006Al- Hmouz)هقارىة ٌذي الىتٓجة هع ىتائج الدراسات السابقة تبٓف أىٍا تتفؽ هع ىتائج دراسات: الحهوز عىدو  
التْ أظٍرت ىتائجٍا أف هستوى األفكار الالعقالىٓة لدى الطمبة كاف بهستوى هتوسط، بٓىها  ( ,1995Saafan(؛ سعفاف(

ضة( ,2011Mjalh & Balan) تعارضت هع ىتائج دراسات: هجمْ وبالف  ؛ الٓرحاىْ( ,2008Al- Owaidah( ؛ العٓو
(1987Rihani, )فكار الالعقالىٓة لدى الطمبة.، التْ أظٍرت ارتفاع هستوى األ 

ىٓة لدى طمبة الجاهعة فْ فمسطٓف إلِ طبٓعة الحٓاة التْ ٓعٓشٍا الشباب عدـ ارتفاع األفكار الالعقال إلْٓعود ٌذا قد و 
لِ الظروؼ السٓا ، وعدـ بواقعٓتٍٓاسٓة واالجتهاعٓة والثقافٓة الهحٓطة بٍـ التْ تحتـ عمٍٓـ أف ٓعٓشوا الحٓاة الفمسطٓىْ وا 

 التفكٓر فْ استخداـ أفكار غٓر واقعٓة وغٓر هىطقٓة أو هبالغ فٍٓا وبعٓدة عف واقع الحٓاة الههكىة فْ الهجتهع الفمسطٓىْ. 

فرع  جامعتي الخميل والقدس المفتوحة ) بةلذات لدى طمخداع ا ما مستوىثانيًا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني وهو: 
 طولكرم ( بفمسطين؟

ة لهستوى استجابات أفراد  لإلجابة عف ٌذا السؤاؿ حسبت الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة والىسب الهئٓو
 ( أتْ:3فكاىت كها ٌو هبٓف فْ الجدوؿ ) لذلؾعمِ الهقٓاس الهعد  لهستوى خداع الذاتالدراسة عمِ األبعاد الفرعٓة 

هرتبة  الدراسة عٓىةخداع الذات لدى هقٓاس ل والدرجة الكمٓة بعادأللهعٓآرة (: الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات ال3جدوؿ )
 حسب األٌهٓة.
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الرقم 
 الترتيبي

الرقم 
 التقييم المئوية النسبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي مجاالت خداع الذات التسمسمي

 هتوسط %67.0 5.23 23.44 االىفعالْ 2 1
 هتوسط %63.4 5.23 25.37 الهعرفْ 1 2
 هتوسط %59.0 5.79 26.56 السموكْ 3 3

 متوسط %62.8 12.82 75.37 الكمي المتوسط
، اأف الهستوى الكمْ الستجابات عٓىة الدراسة عمِ الهقٓاس كاف هتوسط إلِ (3) تشٓر الهعطٓات الواردة فْ الجدوؿ

لدى طمبة الجاهعات كاف فْ  أف أكثر هظاٌر خداع الذات شٓوعاً و  كاف هتوسطًا، وكذلؾ عمِ جهٓع هجاالت خداع الذات
سبة %(، وأخٓرا الهجاؿ السموكْ بى63.4%(، تبعٍا الهجاؿ الهعرفْ بىسبة )67.0الهجاؿ االىفعالْ حٓث وذلؾ بىسبة )

ة لمهتوسط الكمْ لهستوى خداع الذات )%(59.0) ولدى هقارىة ٌذي الىتٓجة هع ىتائج %(. 62. 8، بٓىها بمغت الىسبة الهئٓو
(، التْ أظٍرت أف هستوى خداع Tenbrunsel&Messick, 2004ة عمِ ىدرتٍا تبٓف أىً تتفؽ هع دراسة )الدراسات السابق

(، التْ أظٍرت Kelly; Lee &Bonanno, 2009الذات لدى الطمبة كاف بهستوى هتوسط، بٓىها تعارضت هع ىتائج دراسة )
عزو الباحثاف ٌذي الىتٓجة ا ـ ارتفاع هستوى خداع الذات لدى طمبة لتْ هفادٌا عدارتفاع هستوى خداع الذات لدى الطمبة. ٓو

الجاهعة إلِ التحدٓات الهختمفة: السٓاسٓة واالقتصادٓة واالجتهاعٓة والثقافٓة والحضآرة التْ تواجً الشباب الفمسطٓىْ، تمؾ 
 هف الواقع. التحدٓات الصعبة التْ جعمت هىً إىساف أكثر واقعٓة وعدـ الىظر لألهور بهىظور هبالغ فًٓ أو أكثر 

شعر الشباب الفمسطٓىْ بأف ٌىاؾ ٌـ أكبر دائها ٌو الحٓرة واألهف واالستقرار والخالص هف االحتالؿ اإلسرائٓمْ،  ٓو
ذا ٓحتـ عمِ الشباب تعمـ   ,Golmanهٍارات أكثر إٓجابٓة لمحٓاة لموصوؿ إلِ قهة األداء الفعاؿ، حٓث ٓشٓر جولهاف )ٌو

ٌها: العقؿ الوجداىْ، والعقؿ الهىطقْ الواقعْ، وبٓىٍها تىسٓؽ رائع إذ أف الهشاعر واألحاسٓس ( بأف الفرد ٓهتمؾ عقمٓف 2000
العاطفٓة ضروٓرة لمتفكٓر الهىطقْ، والعكس التفكٓر ضروري لمهشاعر غٓر الهبالغ فٍٓا، وهف ٌىا ٓصبح هف الههكف أف تسٍـ 

ٓزد الوعْ بالذات، والتحكـ فْ االىدفاعات، شط اإلبداع وحؿ الهشكالت، ىالعواطؼ فْ ترشٓد التفكٓر، فالهزاج اإلٓجابْ ٓ ٓو
رفع هستوى الهثابرة والحهاسة والدافعٓة،  اـ ٓو حساساتوعدـ خداع الىفس بأٌو وآٌة تبعد الفرد عف الواقع وعف هشكالتً  وا 

هكف تفسٓر (. ,2013Barakat)الحٓاتٓة  واتٍـ بخداع  فْ ذ وفال ٓشعر ذواتٍـ فْ  بتقدٓر وفٓتهتع الذٓف الطمبةأف  ِلٌذا إ ٓو
شعروف بتوافؽ وسعادة. ـ، ٓو  فٍـ ٓتصفوف بعقالىٓة فْ تفكٌٓر

بين األفكار الالعقالنية وخداع الذات  ارتباطية دالة إحصائياً هل توجد عالقة ثالثًا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث وهو: 
 طولكرم ( بفمسطين؟امعتي الخميل والقدس المفتوحة )فرع ة جبلدى طم

بٓف الهستوى الكمْ لألفكار الالعقالىٓة والهستوى الكمْ  بٓرسوف تـ استخراج هعاهؿ االرتباطلإلجابة عف ٌذا السؤاؿ  
 ( أتْ:4لخداع الذات الستجابات أفراد الدراسة، فكاىت الىتٓجة كها ٌو هبٓف فْ الجدوؿ )
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 بٓف هقٓاس األفكار الالعقالىٓة، وهقٓاس خداع الذات: ىتائج هعاهؿ االرتباط بٓرسوف لمعالقة(: 4جدول )

 الداللة اإلحصائٓة قٓهة )ر( العدد الهتغٓرات
 *0.02 0.24 235 األفكار الالعقالىٓة * خداع الذات

 ( داؿ عىد هستوى الداللةα≤0.05) 

استجابات أفراد بٓف  اً إحصائٓ داللةارتباطٓة هوجبة طردٓة  وجود عالقة( 4)ٓتضح هف خالؿ الهعطٓات الواردة فْ الجدوؿ 
ذا ٓعىْ أىً كمها زآاس خداع الذاتهقواستجابتٍـ عمِ  األفكار الالعقالىٓةالدراسة عمِ هقٓاس  ت األفكار الالعقالىٓة د، ٌو

. وقد تكوف ٌذي الىتٓجة هبررًا سمٓهًا التساؽ صحٓح وارتفع هستواٌا لدى الطمبة كمها ارتفع هستوى خداع الذات لدٍٓـ والعكس
استجابات أفراد الدراسة عمِ الهقٓاسٓف كؿ عمِ حدة؛ حٓث كاف الهستوى الكمْ عمِ األفكار الالعقالىٓة هىفردًا بهستوى 

الىتٓجة إال عدـ توصؿ الباحثاف لدراسات سابقة تدعـ ٌذي  هف وكذلؾ بالىسبة لهستوى خداع الذات لدى الطمبة. بالرغـ،هتوسط 
خداع ذاتً أىٍها ٓجداف أىٍا ىتٓجة هىطقٓة؛ فاألفكار الهبالغ فٍٓا وغٓر اإلٓجابٓة قد تؤدي بالضرورة إلِ أف ٓمجأ الفرد إلِ 

ـ الذات وخداعٍا ٓؤدي بالفرد إلِ  هكاىاتً، والعكس صحٓح حٓث أف ٌو هٍا بطهوحات غٓر هىطقٓة وغٓر هىاسبة لقدراتً وا  وٌو
وعمِ الرغـ هف اف االرتباط ضعٓؼ  إال اف ٌذي  داـ أسالٓب غٓر هىطقٓة لمتفكٓر فْ حؿ الهشكالت.أفكار سمبٓة واستخ

(،  فْ وجود عالقة ارتباطٓة هوجبة بٓف كؿ هف خداع الذات والخجؿ  ,2010Al- Jumailiهع بعض ىتائج ) الىتٓجة اتفقت
بٓف الثقة بالىفس وخداع ( فْ وجود عالقة  ,2012Hassounاالجتهاعْ وقمؽ التصور الهعرفْ، وكذلؾ هع بعض ىتائج )

ذا ٓعىِ أف هف لدًٓ ثقة فْ ىفسً لدًٓ خداع بذاتً  الذات ٌو

الالعقالنية  األفكار إحصائيًا بين الجنسين في مستوى  هل توجد فروق دالةرابعًا: النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع وهو: 
 جامعتي الخميل والقدس المفتوحة )فرع طولكرم ( بفمسطين؟ ةبوخداع الذات لدى طم

ستجابات أفراد الدراسة عمِ هقٓاس الالهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة لاستخرجت جابة عف ٌذا السؤاؿ لإل
حصائٓة بٓف ٌذي كها استخدـ اختبار )ت( لهعرفة داللة الفروؽ اإللهتغٓر الجىس،  وخداع الذات تبعاً  الالعقالىٓةاألفكار 

 .أتْ (5)الهتوسطات والهبٓىة ىتائجً فْ الجدوؿ 

وخداع الذات الالعقالنية ألفكار مقياس ا عمى أفراد الدراسةاستجابات  بين اإلحصائية نتائج اختبار "ت" لمفروق :(5جدول )
 الكمية تبعًا لمتغير الجنس

 الجنس                      
 المتغيرات

قيمة )ت(  (121)ن= اإلناث (114)ن=  الذكور
 المحسوبة

مستوى 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة

 0.344 0.947 4.63 69.20 5.42 69.82 التفكير الالعقالني
 *0.000 -4.001 11.32 78.54 13.49 72.02 خداع الذات
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 ( داؿ عىد هستوى الداللةα≤0.01) 

هستوى فْ ( α≤0.01)عىد هستوى الداللة  اً إلِ وجود فروؽ داللة إحصائٓ (5) تشٓر الهعطٓات الواردة فْ الجدوؿ
، بهعىِ أف اإلىاثحٓث كاىت ٌذي الفروؽ لصالح لهتغٓر الجىس،  اً عبت خداع الذاتهقٓاس  أفراد الدراسة عمِاستجابات 

 & Kelly; Leeع ىتٓجة دراسة )، وتعارضت ٌذي الىتٓجة ههستوى خداع الذات الكمْ لدى اإلىاث أعمِ هىً لدى الطمبة الذكور
Bononno, 2009 التْ أظٍرت وجود فروؽ فْ هستوى خداع الذات لدى الطمبة لصالح الذكور، كها تعارضت هع ىتٓجة )

. كها تبٓف (، التْ أظٍرت عدـ وجود فروؽ بٓف الجىسٓف فْ هستوى خداع الذاتTenbrunsel & Messick, 2004دراسة )
بٓف الجىسٓف فْ هستوى التفكٓر الالعقالىْ، بهعىِ أىً ال تتبآف استجابات كال  دالة إحصائٓاً الىتائج عدـ وجود فروؽ 

ريالجىسٓف عمِ التفكٓر الالعقالىْ ب هقارىة ٌذي الىتٓجة هع ىتائج الدراسات السابقة تبٓف أىٍا تتفؽ كمًٓا أو  عىدو  .شكؿ جٌو
؛  ,1995Saafan؛  ,2001Rateeb؛  ,2001Al- Akkad & Kaoud؛  ,2010Al- Zahraniجزئًٓا هع دراسات: 

1987Rihani,  ،Hazaleus&Deffenbacher, 1985 ٓرة بٓف الجىسٓف فْ هستوى ف، التْ أظٍرت عدـ وجود روؽ جٌو
 ,Abu Shair؛  ,2008Al- Owaidah؛  ,2011Mjalh & Blanاألفكار الالعقالىٓة. بٓىها تعارضت هع ىتائج دراسات: 

 ,Evich, 1998 ،Hogg &Deffenbacher؛  ,2004Momin؛  ,2006Al-Hmouz ؛ ,2007Mahmoud؛ 2007
، التْ أظٍرت وجود فروؽ بٓف الجىسٓف فْ هستوى األفكار الالعقالىٓة لصالح الذكور، كها تعارضت هع ىتائج 1986

الجىسٓف التْ أظٍرت وجود فروؽ بٓف  ، ,2007Abdul Ghaffar,  ،2012Al- Jumaili؛  ,2008Al- Ansariدراسات: 
عزو الباحثاف ٌذي الىتٓجة فْ ٌذا الهستوى لصالح اإلىاث.  لِ أف خداع الذات ٓكوف بهثابة دفاع وحهآة عف الذات هف إٓو

لمطبٓعة  اً بشكؿ همحوظ ىظر  ىاثاإلعىد ٌذا ٓكوف  تقمؿ هفِ القٓـ الشخصٓة، وغالباً  التْوالوقائع الهؤلهة  ،االعتراؼ باألخطاء
قد تعاىْ هف ىاث هثؿ الذكور ٓعود ٌذا إلِ أف اإل وربها كثر هف الذكور.أ ىاثالتْ تتصؼ بٍا اإل،  والسٓكولوجٓةالفسٓولوجٓة 

ة كوىٍفىفس الهشكالت  شاركوف بعضٍـ فْ الىواحْ االٓجابٓة  ٓعشف ىفس الظروؼ الىفسٓة واالجتهاعٓة واالقتصادٓة والتربٓو ٓو
 والسمبٓة.

الالعقالنية  وخداع الذات هل توجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى األفكار وهو:  ؤال الخامس: النتائج المتعمقة بالسخامساً 
 \تبعًا لنظام التدريس المتبع في الجامعة )تقميدي ب جامعتي الخميل والقدس المفتوحة )فرع طولكرم ( بفمسطينلدى طم
 ؟مفتوح(

جابة عف ٌذا السؤاؿ حسبت الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة الستجابات الكمٓة ألفراد الدراسة عمِ لإل
كها استخدـ اختبار )ت( لهعرفة داللة الفروؽ ، ىظاـ التدٓرس الهتبع لهتغٓر وخداع الذات تبعاً  الالعقالىٓةاألفكار  هقٓاس 

 .أتْ (6)ائجً فْ الجدوؿ اإلحصائٓة بٓف ٌذي الهتوسطات والهبٓىة ىت
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وخداع الذات مقياس األفكار الالعقالنية  عمى أفراد الدراسةاستجابات  بين اإلحصائية نتائج اختبار "ت" لمفروق :(6جدول )
 المتبع في الجامعة دريسالكمية تبعًا لمتغير نظام الت

 نظام التدريس        
 المتغيرات

قيمة )ت(  (102)المفتوحة )مفتوح(القدس  (133) الخميل )تقميدي(
 المحسوبة

مستوى 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة

 *0.048 1.991 4.92 68.76 5.05 70.07 التفكير الالعقالني
 0.629 0.484 13.27 74.91 12.49 75.73 خداع الذات

 ( داؿ عىد هستوى الداللةα≤0.01) 

 أفراد الدراسة عمِاستجابات هستوى فْ ( α≤0.01)عىد هستوى الداللة اً وجود فروؽ داللة إحصائٓ (6) الجدوؿٓتبٓف هف 
حٓث كاىت ٌذي الفروؽ لصالح طمبة جاهعة الخمٓؿ الذٓف ٓدرسوف ، ىظاـ التدٓرسلهتغٓر  اً عبت التفكٓر الالعقالىْهقٓاس 

هكف تفسٓر ٌذي الىتٓجة  ، بالىظاـ التقمٓدي أعمِ هىً لدى الطمبة ٌؤالء الطمبة الكمْ لدى  التفكٓر الالعقالىْأف هستوى  لِإٓو
، ىظرا لعدـ وجود تخصصات عمهٓة فْ جاهعة القدس الهفتوحة هقارىة بالتعمٓـ التقمٓدي  الذٓف ٓدرسوف بىظاـ التعمٓـ الهفتوح

سوؽ العهؿ، وبالتالْ ٌذا ٓىعكس عمِ الطالب بعدـ القمؽ  فمسفة لِ حد ها، وبها ٓتىاسب هعإ توفر فًٓ جهٓع التخصصاتاله
 فعاالً  تمعب دوراً  هف إهكاىٓة الحصوؿ عمِ  وظٓفة فْ الهستقبؿ ، وربها الوسط االجتهاعْ والثقافْ والسٓاسْ وضغوط الحٓاة 

ىتٓجة هع ىتائج دراسات: وتتعارض ٌذي ال .فْ خداع الذات هف تدىِ هستوى الطهوح لدى الىظاهٓف سواء التقمٓدي أو الهفتوح
2011Mjalh & Blan,  2007؛Abu Shair,  2006؛Al- Hmouz,  ٓرة فْ هستوى ، التْ بٓىت عدـ وجود فروؽ جٌو

خداع فْ هستوى  دالة إحصائٓاً . كها تبٓف الىتائج عدـ وجود فروؽ األفكار الالعقالىٓة تبعًا لهتغٓر ىظاـ التعمٓـ فْ الجاهعة
أفراد الدراسة عمِ هقٓاس ، بهعىِ أىً ال تتبآف استجابات الجاهعة  ة تبعًا لىظاـ التدٓرس الهتبع فْ الذات لدى أفراد الدراس

ري تبخداع الذات   .الهتبع فْ الجاهعة لفمسفة التعمٓـبعًا شكؿ جٌو

الالعقالنية  وخداع الذات في مستوى األفكار هل توجد فروق دالة إحصائيًا وهو:  سادسًا: النتائج المتعمقة بالسؤال السادس
 ؟الدراسيمستوى متبعًا ل جامعتي الخميل والقدس المفتوحة )فرع طولكرم ( بفمسطين ةبلدى طم

الدراسة الكمٓة  رافات الهعٓآرة الستجابات أفراد عٓىة الهتوسطات الحسابٓة واالىح استخرجتجابة عف ٌذا السؤاؿ لإل
 :أتْ (7)فكاىت كها هبٓف فْ الجدوؿ ، الهستوى الدراسْ لهتغٓر وخداع الذات تبعاً  األفكار الالعقالىٓةعمِ هقٓاس 

األفكار الدراسة الكمية عمى مقياس عينة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد : (7الجدول )
 المستوى الدراسي لمتغير وخداع الذات تبعاً  الالعقالنية

 المتغٌرات
 المستوى
 الدراسً

 االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً العدد
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الدرجة الكلٌة لألفكار 
 الالعقالنٌة

 4.76 70.62 48 سنة أولى
 4.50 69.53 50 سنة ثانٌة
 4.81 69.08 80 سنة ثالثة
 5.07 69.33 41 سنة رابعة

الدرجة الكلٌة لخداع 
 الذات

 13.59 78.73 48 سنة أولى
 13.58 73.20 50 سنة ثانٌة
 10.80 77.15 80 سنة ثالثة
 10.83 72.02 41 سنة رابعة

  

( وجود فروؽ ظاٌرة بٓف الهتوسطات الحسابٓة الستجابات أفراد الدراسة عمِ هستوى التفكٓر 7) جدوؿالهف ٓالحظ 
الالعقالىْ وخداع الذات تبعًا لهتغٓر الهستوى الدراسْ، ولهعرفة الفروؽ اإلحصائٓة بٓف ٌذي الهتوسطات استخدـ اختبار تحمٓؿ 

 :أتْ (8)التبآف األحادي والهبٓىة ىتائجً فْ الجدوؿ 

التفكير الالعقالني  لمقياسيالدراسة عينة تجابات أفراد ساللمدرجة الكمية نتائج اختبار تحميل التباين األحادي  :(8الجدول )
 مستوى الدراسيالوخداع الذات تبعًا لمتغير 

 مصدر التباٌن المتغٌر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

قٌمة )ف( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

الكلً  متوسطال
لألفكار 

 الالعقالنٌة

 24.878 3 74.633 بٌن المجموعات
 22.853 215 4913.397 داخل المجموعات 0.355 1.089

 218 4988.031 المجموع
 

الكلً  متوسطال
 لخداع الذات

 491.374 3 1474.121 بٌن المجموعات
 147.082 215 31622.655 داخل المجموعات *0.020 3.341

 218 33096.776 المجموع
 

 ( داؿ عىد هستوى الداللةα≤0.05) 

فْ هستوى استجابات أفراد الدراسة فْ وجود فروؽ ذات داللة إحصائٓة ( عدـ 8)تشٓر الهعطٓات الواردة فْ الجدوؿ 
هكف تفسٓر ٌذي الىتٓجة التفكٓر الالعقالىْ تبعًا لهتغٓر الهستوى الدراسْ سة عٓىة الدراهستوى الدافعٓة لدى  تدىْ لِ إ. ٓو

ا سٓاسٓة واضحة تبشر ببزوغ فجر وضاع االجتهاعٓةواىعداـ هستوى الطهوح لسوء األ ، واالقتصادٓة، والىفسٓة، وعدـ وجود رٓؤ
 ودحر االحتالؿ الذي ٓتحكـ فْ كؿ صغٓرة وكبٓرة. تقبؿ الشباب هتوجا بتىهٓة هستداهةهشرؽ ٓىعكس آجابٓا عمِ هس
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؛  ,2010Al-Zahrani: كؿ هف  هقارىة ٌذي الىتٓجة هع ىتائج الدراسات السابقة تبٓف أىٍا تتفؽ هع دراساتولدى 
2007Abu Shair,  1995؛Saafan,  ٓرة فْ هستوى األفكار الالعقالىٓة لدى الطمبة ، التْ أظٍرت عدـ وجود فروؽ جٌو

وجود فروؽ دالة إحصائًٓا فْ هستوى خداع الذات لدى  ،جٍة أخرىبٓىها تظٍر الىتائج هف  تبعًا لهتغٓر هستوى السىة الدراسٓة.
ارىات البعدٓة بٓف ٌذي الهتوسطات والهبٓىة لمهق توكْ أفراد الدراسة تبعًا لٍذا الهتغٓر، ولهعرفة اتجاي ٌذي الفروؽ استخدـ اختبار

 ( أتْ:9ىتائج فْ الجدوؿ )

لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة في خداع  توكينتائج اختبار : (9جدول )
 الذات تبعًا لمتغير المستوى الدراسي

 سنة رابعة سنة ثالثة سنة ثانٌة سنة أولى المستوى الدراسً
 *6.705 1.579 *5.529 - سنة أولى
 1.176 *3.950 - - سنة ثانٌة
 *5.126 - - - سنة ثالثة

 - - - - رابعةسنة 
 ( داؿ عىد هستوى الداللةα≤0.05) 

( وجود فروؽ دالة إحصائٓة بٓف الهتوسطات الحسابٓة الستجابات أفراد الدراسة فْ خداع الذات 9الجدوؿ ) هف بٓفتٓ
الثاىٓة السىة بٓف فئة الطمبة هف السىة األولِ والسىة الثاىٓة والسىة الرابعة لصالح الطمبة هف السىة األولِ، وبٓف الطمبة هف 

الثالثة، وبٓف الطمبة هف السىة الثالثة والرابعة لصالح الطمبة هف السىة الثالثة، وعدـ وجود فروؽ  والثالثة لصالح الطمبة هف السىة
ر  سٓد الهوقؼ سواء لدى الذكور أو لدي اإلىاث وسواء   اإلحباطعف التكرار فإف  وبعٓداً  ٓة بٓف الطمبة فْ الفئات األخرى.جٌو
اً  واقتصادٓاً  واجتهاعٓاً  فالجهود  والتشاـؤ هسٓطر عمِ جهٓع الصعد سٓاسٓاً الهستوى األوؿ أو الرابع ، فْ  ، فضال عف  وتربٓو

 ضغوط الحٓاة التْ ال حصر لٍا.

 الالعقالنية  وخداع الذاتفي مستوى األفكار هل توجد فروق دالة إحصائيًا وهو:  سابعًا: النتائج المتعمقة بالسؤال السابع
 ؟تبعًا لمتغير مكان السكن جامعتي الخميل والقدس المفتوحة )فرع طولكرم ( بفمسطين ةبلدى طم

الدراسة عمِ هقٓاس أفراد عٓىة الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة الستجابات  استخرجتجابة عف ٌذا السؤاؿ لإل
 :أتْ (10)فكاىت كها هبٓف فْ الجدوؿ ، هكاف السكف لهتغٓر وخداع الذات تبعاً  األفكار الالعقالىٓة

 األفكار الالعقالنيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة الكمية عمى مقياس : (10الجدول )
 مكان السكن لمتغير وخداع الذات تبعاً 

 االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً العدد مكان السكن المتغٌرات
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الكلً لألفكار  متوسطال
 الالعقالنٌة

 4.53 69.93 24 مخٌم
 5.13 69.42 142 قرٌة
 4.75 69.36 67 مدٌنة

الكلً لخداع  متوسطال
 الذات

 13.28 68.08 24 مخٌم
 12.80 76.68 142 قرٌة
 12.16 75.18 67 مدٌنة

( وجود فروؽ ظاٌرة بٓف الهتوسطات الحسابٓة الستجابات أفراد الدراسة عمِ هستوى التفكٓر 10هف جدوؿ )ٓالحظ 
الالعقالىْ وخداع الذات تبعًا لهتغٓر هكاف السكف، ولهعرفة داللة الفروؽ اإلحصائٓة بٓف ٌذي الهتوسطات استخدـ اختبار 

 :أتْ (11)تحمٓؿ التبآف األحادي والهبٓىة ىتائجً فْ الجدوؿ 

تجابات أفراد الدراسة في مستوى التفكير سنتائج اختبار تحميل التباين األحادي بين المتوسطات الحسابية ال: (11الجدول )
 الالعقالني وخداع الذات تبعًا لمتغير مكان السكن

 مصدر التباٌن المتغٌرات
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

قٌمة )ف( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

الكلً  متوسطال
لألفكار 

 الالعقالنٌة

 3.059 2 6.118 بٌن المجموعات
 24.620 230 5662.608 داخل المجموعات 0.883 0.124

 232 5668.726 المجموع
 

الكلً متوسط ال
 لخداع الذات

 760.784 2 1521.568 بٌن المجموعات
 160.480 230 36910.424 داخل المجموعات *0.010 4.741

 232 38431.991 المجموع
 

 ( داؿ عىد هستوى الداللةα≤0.05) 

( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائٓة فْ هستوى استجابات أفراد الدراسة 11تشٓر الهعطٓات الواردة فْ الجدوؿ )
عزو الباحثاف ٌذا هكاف السكففْ التفكٓر الالعقالىْ تبعًا لهتغٓر  الىواحْ االقتصادٓة أو  لِ ارتفاع ىسبة التشابً سواء فْإ. ٓو

و القٓرة ، آخذا فْ عٓف طف الطالب فْ الهدٓىة أو الهخٓـ أىسبٓا سواء كاف ٓق  االجتهاعٓة أو السٓاسٓة، فالكؿ فْ هركب واحد
 لِ حدا ها. إاالعتبار بعض االختالفات فْ العادات والتقالٓد وهىٍج الحٓاة 

؛  ,2011Mjalh & Balanالسابقة تبٓف أىٍا تتفؽ هع دراسات: ولدى هقارىة ٌذي الىتٓجة هع ىتائج الدراسات 
2007Abu Shair,  2006؛Al- Hmouz,  ٓرة فْ هستوى األفكار الالعقالىٓة لدى ، التْ أظٍرت عدـ وجود فروؽ جٌو

تظٍر الىتائج هف جٍة أخرى وجود فروؽ دالة إحصائًٓا فْ هستوى خداع  بٓىهاالطمبة تبعًا لهتغٓر هستوى السىة الدراسٓة.و 
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ارىات البعدٓة بٓف ٌذي لمهق توكْ الذات لدى أفراد الدراسة تبعًا لٍذا الهتغٓر، ولهعرفة اتجاي ٌذي الفروؽ استخدـ اختبار
 ( أتْ:12الهتوسطات والهبٓىة ىتائج فْ الجدوؿ )

هقارىات البعدٓة بٓف الهتوسطات الحسابٓة الستجابات أفراد الدراسة فْ خداع الذات تبعًا لم توكْىتائج اختبار : (12جدوؿ )
 لهتغٓر هكاف السكف

 مدٌنة قرٌة مخٌم مكان السكن
 *7.096 *8.600 - مخٌم

 1.504 - - قرٌة
 - - - مدٌنة

 ( داؿ عىد هستوى الداللةα≤0.05) 

الهتوسطات الحسابٓة الستجابات أفراد الدراسة عمِ خداع الذات تبعًا لهتغٓر ( وجود فروؽ بٓف 12) رقـ الجدوؿهف  ٓفتبٓ
ؤالء الذٓف ٓقط فْ هكاف السكف بٓف فئة الطمبة القاطىٓف طمبة القٓرة والهدٓىة ىوف القٓرة والهدٓىة وذلؾ لصالح الهخٓـ ٌو

بعد هجٓئٍا إلْ أرض الوطف،  مطة الفمسطٓىٓةلِ هستىقع التفرقة العىصٓرة التْ أفرزتٍا السإوربها ٓعود ذلؾ  عمِ الترتٓب.
 جٍٓات بعض كبار العشائر والقبائؿ، وها صىعً االحتالؿ هف ثقافة العىصرة. وعف

الالعقالنية  وخداع الذات في مستوى األفكار هل توجد فروق دالة إحصائيًا وهو:  ثامنًا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثامن
 ؟تبعًا لمتغير التخصص الدراسي جامعتي الخميل والقدس المفتوحة )فرع طولكرم ( بفمسطين ةبلدى طم

جابة عف ٌذا السؤاؿ حسبت الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة الستجابات ألفراد الدراسة الكمٓة عمِ لإل
 :أتْ (13)فكاىت كها هبٓف فْ الجدوؿ ، التخصص الدراسْ لهتغٓر وخداع الذات تبعاً  األفكار الالعقالىٓةهقٓاس 

 األفكار الالعقالنيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة الكمية عمى مقياس : (13الجدول )
 التخصص الدراسي لمتغير وخداع الذات تبعاً 

 االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً العدد التخصص المتغٌرات

 الكلً لألفكار الالعقالنٌة متوسطال

 5.21 69.10 57 إدارة أعمال
 4.95 69.79 157 تربٌة

 5.83 68.35 5 علوم وتكنولوجٌا
 4.03 67.95 9 آداب
 1.89 75.66 2 حقوق

 الكلً لمقٌاس خداع الذات متوسطال
 13.70 73.09 57 إدارة أعمال

 12.41 76.67 157 تربٌة
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 12.15 67.20 5 علوم وتكنولوجٌا
 13.87 72.11 9 آداب
 2.12 63.50 2 حقوق

( وجود فروؽ ظاٌرة بٓف الهتوسطات الحسابٓة الستجابات أفراد الدراسة عمِ هستوى التفكٓر 13هف جدوؿ )ٓالحظ 
الالعقالىْ وخداع الذات تبعًا لهتغٓر التخصص الدراسْ، ولهعرفة داللة الفروؽ اإلحصائٓة بٓف ٌذي الهتوسطات استخدـ 

 :أتْ (14)اختبار تحمٓؿ التبآف األحادي والهبٓىة ىتائجً فْ الجدوؿ 

نتائج اختبار تحميل التباين األحادي بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة في مستوى التفكير : (14الجدول )
 الالعقالني وخداع الذات تبعًا لمتغير التخصص الدراسي

 مصدر التباٌن المتغٌرات
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

قٌمة )ف( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

الكلً  متوسطال
 لألفكار الالعقالنٌة

 31.324 4 125.298 بٌن المجموعات
 24.955 225 5614.910 داخل المجموعات 0.289 1.255

 229 5740.208 المجموع
 

الكلً  متوسطال
 لخداع الذات

 317.776 4 1271.103 بٌن المجموعات
 162.896 225 36651.527 داخل المجموعات 0.103 1.951

 229 37922.630 المجموع
 

( إلِ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائٓة فْ هستوى استجابات أفراد الدراسة فْ 14تشٓر الهعطٓات الواردة فْ الجدوؿ )
وعواهؿ سٓرة ا إلِ إٓجابٓات عواهؿ التىشئة األ، وربها ٓعود ٌذالتفكٓر الالعقالىْ وخداع الذات تبعًا لهتغٓر التخصص الدراسْ

هكف تفسٓر و السكف.أال وجود لألفكار الالعقالىٓة فْ هوضوع التخصص، أو الهكاف،  إذ االكتساب فْ عهمٓة التعمـ، ٌذي  ٓو
وهتوازي فْ فٍهٍـ  الىتٓجة هف واقع الطمبة أىفسٍـ سواء هف ذوي التخصص األدبْ أو العمهْ فٍـ ٓسٓروف بشكؿ هتقابؿ

ـ لذواتٍـ، فطبٓعة التخصص  ـ لذواتٍـ.وتقدٌٓر  قد ال تعتبر عائقا فْ تقدٌٓر

؛  ,2010Al- Zahraniولدى هقارىة ٌذي الىتٓجة هع ىتائج الدراسات السابقة تبٓف أىٍا تتفؽ هع دراسات: 
2008Al- Owaidah,  2006؛Al- Hmouz,  2001؛Rateeb,  ٓرة فْ هستوى ، التْ أظٍرت عدـ وجود فروؽ جٌو

؛  ,2007Abdul Ghaffarتبعًا لهتغٓر التخصص الدراسْ، بٓىها تعارضت هع دراسات: األفكار الالعقالىٓة لدى الطمبة 
2004Momin,  2001؛Al- Akkad & Kaoud,  التْ أظٍرت ىتائجٍا وجود فروؽ فْ ٌذا الهستوى تبعًا لهتغٓر ،
بالثقة بالذات  اإلحساس لِ أف طالب الكمٓات العمهٓة ٓرتفع لدٍٓـإ، وربها ٓعود ٌذا صص لصالح التخصصات العمهٓةالتخ

  وربما ٌعود هذا االختالف، األدبٓةهف طالب الكمٓات  وتقدٓرا بأىفسٍـ تقًوالتقدٓر وفقا لها تفرضً طبٓعة التخصص فٍـ أكثر 

 .أجرٌت فٌها التًوالبٌئات والعٌنات  واألدواتإلى نتائج هذه الدراسات  حسب تعدد وتنوع اإلجراءات 
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 :والبحوث المقترحة التوصيات

 فْ ضوء ىتائج الدراسة ٓهكف اقتراح التوصٓات أتٓة: 

وفْ ضوء  الفمسطٓىْفئات هختمفة هف الهجتهع فكار الالعقالىٓة وخداع الذات لدى تتىاوؿ األ هقارىةجراء دراسة  إ -
ة وشخصٓة ىفسٓة هختمفة  .هتغٓرات تربٓو

ىشطة الهىٍجٓة قالىٓة وخداع الذات هف واقع األالالع باألفكارالعقالىٓة الهىطقٓة وهقارىتٍا  باألفكارتبصٓر الطمبة  -
 هىٍجٓة.الوال

 تكثٓؼ الىدوات والهحاضرات العاهة لتوعٓة طمبة الجاهعات ىحو ٌذي الهفآٌـ والهصطمحات. -
 .الفمسطٓىٓة فكار الالعقالىٓة عمِ التدٓف لدى طالب وطالبات الجاهعاتحوؿ أثر كؿ هف األجراء دراسة إ -
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