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األفكار العقالنية والالعقالنية لدى الطلبة املوهوبني 
 مبنطقة مكة املكرمة

 *ممدوح عبيدهللا عبيد املقاطي

 

  

 -امللخص
ً

ملتغيري تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على مدى توفر األفكار العقالنية والالعقالنية لدى الطالب املوهوبين والفروق في تلك الدرجة تبعا

ونت عينة الجنس واملرحلة التعليمية، ولتحقيق غايات الدراسة الحالية تم اتباع املنهج الوصفي، ألنه يتناسب مع طبيعة الدراسة وأهدافها. وتك

( من الطلبة املتفوقين بمنطقة مكة املكرمة، والذين تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية، وتكونت أداة الدراسة من مقياس 120الدراسة من )

أفكار الطلبة املتفوقين كانت في مجملها عقالنية باستثناء وتشير النتائج إلى أن  األفكار العقالنية والالعقالنية بعد استخراج دالالت صدق وثبات له.

للمرحلة التعليمية وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات األفكار العقالنية لدى الطالب املوهوبين تعزى . كذلك البعدين السادس والعاشر

فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات األفكار العقالنية لدى الطالب املوهوبين تعزى لجنس  م توجدبينما ل، لصالح طلبة املرحلة املتوسطةلطلبة ل

 .الطلبة )ذكور واناث(

 كرمة.النية، املوهوبين، منطقة مكة املاألفكار العقالنية، األفكار الالعقتاحية: الكلمات املف
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 املكرمة مكة بمنطقة املوهوبين الطلبة لدى والالعقالنية العقالنية األفكار 
 قدمة. امل1

تعددددد خصددددائا الطددددالب املوهددددوبين مددددن املوتددددوعات الهامددددة ال دددد  تحتدددداج الددددى     

املزيددددد مددددن الدراسددددات والبحددددع املتواصدددد  علددددى العينددددات مختلفددددة مددددن ا جتمددددع 

وذلددك ملددا لهددا مددن اهميددة كبيددرة فددي تقددد، االمددم والحوددارات، فددالطالب املوهددوبين 

يحقددددق مصددددر مدددن اهدددم مصدددادر قدددوة الدولددددة فتدددوفر بدددرامج الكشددد  والرعايدددة 

 [.1التوازن في جميع جوانب النمو ا ختل  للطالب املوهوبين ]

[ املوهبة بأنها سمات معقدة تؤه  الفرد لإلنجاز املرتفدع 2وتعرف السرور ]      

في بعض املهارات والوظائ ، واملوهوب هو ذلك الفدرد الدذي يمتلدك اسدتعدادا 

 املوهبة في الغالب في مجال محدد.فطريا وتصقله البيئة املالئمة، وتبدوا 

أمدددددددا وزارة التعلددددددديم السدددددددعودية فتعدددددددرف  الطدددددددالب املوهدددددددوبين بدددددددأنهم الدددددددذين      

يجدددددددون لدددددددتهم اسددددددتعدادات وقدددددددرات فددددددوق العاديددددددة او أداء تميدددددد  عددددددن بقيددددددة 

أقدددددرانهم أو اك دددددر مددددددن ا جددددداالت ال دددددد  يقددددددرها ا جتمدددددع، ويحتدددددداجون الدددددى رعايددددددة 

 نهج الدراسة العادية. تعليمية خاصة ال تتوفر في م

ويعتبدددددر التفكيدددددر احددددددى العمليدددددات العقليدددددة املعرفيدددددة العليددددداء الكامندددددة وراء       

تطور الحياة االنسانية وسيطرة االنسدان علدى كافدة الكائندات الحيدة واكتشداف 

الحلدددددول الفعالدددددة ال ددددد  يتغلدددددب اهدددددا علددددددى مدددددا يوجهددددده فدددددي الحيددددداة وتم ددددد  األفكددددددار 

ار املنطقيدددة القابلدددة للتحقدددق مدددن خدددالل ال  دددج العقالنيدددة مجموعدددة مدددن األفكددد

والبراهين واملتسمة باملوتوعية وال   تعود إلى التفاع  املالئم للفدرد وتسداعد  

على الشعور بالسعادة النفسية، وقدد عدرف الديس األفكدار غيدر العقالنيدةا بأنهدا 

تلدددددك األفكدددددار واملعتقددددددات غيدددددر العقالنيددددددة وغيدددددر املنطقيدددددة وال ددددد  تتميددددد  بعددددددد، 

وتعيتها وتكونت بناء على توقعدات وتعميمدات خاطئدة ناتجدة عدن سدوء ال دن م

 [.3واملبالغة والتهوي  بشك  ال يتسق مع اإلمكانات العقلية الفردية ]

ويم ددد  التفكيدددر قددددرة تتكدددون باملمارسدددة والتددددريب، وهدددو مدددا يحتددداج للتددددريب      

ال يكتسددددب املسددددتمر واالسددددتفادة مددددن أعلددددى قدددددرات التفكيددددر لدددددى الفددددرد حيددددع 

الفدددرد قددددرة التفكيدددر عفويدددا او بالصددددفة وال شدددك ان الفدددرد ومدددن خدددالل أفكدددار  

يؤثر ويتأثر في مجتمعه وتفاعله مع ا جتمع يتم عطفا على مدا يتنندا  مدن افكدار 

ومعتقدات قدد تكدون مدؤثرة سدلبا او ايجابيدا سدواء علدى الفدرد نفسده او ا حدي  

اهدددداف غيدددر واقعيدددة ومسدددتحيلة، االجتمدددافي فنجدددد ان بعدددض االفدددراد يفعلدددون 

وتخلدوا احياندا مددن املنطدق والعقالنيددة وقدد يدؤوي ذلددك الدى الك يددر مدن املشددكالت 

 [. 4وا حبطات لألفراد ]

وقدددددد ركدددددز رائدددددد التفكيدددددر العقالندددددي والالعقالندددددي البدددددرت الددددديس علدددددى الجاندددددب      

املعرفدي مددن يخصددية الفددرد وخاصددة التفكيدر ويواددح ان لدددى النشددر اسددتعداد 

طددري ليكونددوا عقالنيددين او غيددر عقالنيددين وال شددك ان البيئددة ا ختلفددة تسدداعد ف

فددددي ظهددددور احددددد االتجدددداهين )العقالنيددددة والالعقالنيددددة( وان نمدددد  التفكيددددر الددددذي 

يتكددون عنددد الفددرد مددن خددالل تفاعلدده مددع الوالدددين والبيئددة بمحدددداتها ا ختلفددة 

فكيدددر الفدددرد واسدددلوب لددده أثدددر فدددي نجاحدددة او فشدددله ويشدددير الددديس الدددى ان طريقدددة ت

معالجتددده للمعلومدددات ال دددد  تدددرد الدددى عقلدددده ومدددا اعتقدددد كيفيددددة تفسدددير  لألحددددداث 

واالمدددور ال ددد  تجدددري مدددن حولددده تعدددد مصددددرا مهمدددا فدددي تكدددوين يخصدددية وطريقدددة 

تفاعله مع الوقائع واستنتاجاته واالتطرابات الجسمية ال   تحددث لده نتيجدة 

ي فدددالفرد يفسدددر الوقدددائع واالحدددداث التفكيدددر السدددلي  الغيدددر املنطقدددي والالعقالنددد

ال دد  يمددر اهددا بمددا يتفددق مددع االفكددار الالعقالنيددة ال دد  اسددتنتجتها ويشددير الدديس الددى 

ان الك ير من املشكالت ال   تحددث للفدرد سدو ءا كاندت اجتماعيدة او تربويدة او 

صددحية او نفسددية جميعهددا ترجددع اساسددا الددى االفكددار الالعقالنيددة الخاطئددة ال دد  

الفددرد ومددن خددالل التفكيددر العقالنددي واملنطددق اسددتطيع الفددرد حدد  تكونددت لدددى 

مشددكالته ويحدددد اختياراتدده بطريقددة فعالدده فاإلنسددان يحمدد  فددي طبيعتدده الخيددر 

والشر والعقالنية وعد، العقالنية وهدذا مدا يجعد  الفدرد فدي الوقدت الحاتدر فدي 

صدددراع فكددددري اجتمددددافي واقتصددددادي بسددددنب التطددددور العل دددد  وتدددددفق املعلومددددات 

[4.] 

ويعد التفكيدر إحددى العمليدات العقليدة املعرفيدة العليداء الكامندة وراء تطدور      

الحيددددداة اإلنسددددددانية وسدددددديطرة اإلنسددددددان علدددددى كافدددددده الكائنددددددات الحيددددددة واكتشدددددداف 

الحلددددددول الفعالددددددة ال دددددد  يتغلددددددب اهددددددا علددددددى مددددددا يوجهدددددده فددددددي الحيدددددداة مددددددن مصدددددداعب 

نشدددرية مبنيدددة علدددى ومشدددكالت بددد  أن مع دددم االنجدددازات العلميدددة ال ددد  حققتهدددا ال

عمليددة التفكيددر باإلتددافة إلددى أن األسددلوب الددذي يفكددر بدده الفددرد اعددد قددوة كامنددة 

 [.3توثر على كافة تفاعالته ]

[ علددددى االفاراتددددات القائدددد  بددددان الفددددرد يولددددد وعندددددد  5وتركددددز ن ريددددة ألدددديس ]     

القددددرة علدددى التفكيدددر العقالندددي النطقدددي والتفكيدددر غيدددر املنطقدددي أيودددا ولددددى أي 

االسددتعداد للمحاف ددة علددى نفسدده وسددعادته وأيوددا للفددرد نزعددة الددى تدددمير  فددرد

الدددنفس وتجندددب التفكيدددر واإليمدددان بالخرافدددات ولدددو، الدددنفس أي ان للفدددرد امليددد  

واالسددددتعداد لكددددال االتجدددداهين وبموجددددب العددددالج العقالنددددي فددددان األفددددراد يولدددددون 

م يجدددددوا مددددا ويميلددددون إلددددى أن كدددد  مددددا يددددردون ويحتدددداجون البددددد أن يجدددددو  و ذا لدددد

يريدددون فدددينهم ا ددجبون أنفسدددهم ويشدددعرون بددالحزن واأللدددم وتددرى ن ريدددة عدددالج 

العقالني على ان تفكير اإلنسان وانفعاله وسلوكه يحدث في نفس الوقت وهدو 

نددددادرا مددددا اشددددعر بددددددون أن يفكددددر الن املشدددداعر تسدددددت ار عدددداد  عددددن طريدددددق إدرا  

فكدددر ويعمددد  وعنددددما موقددد  معدددين ويدددرى ألددديس أن الفدددرد عنددددما ينفعددد  فانددده ي

يفعد  فاندده ينفعدد  وعندددما يفكددر فاندده ينفعد  ويفعدد  ولكددي نفهددم سددلو  خددداع 

النفس يجب أن نفهدم كيد  اشدعر النداس ويفكدرون ويتصدرفون. ويقدد، ألديس 

بعدددض األفكدددار او التصدددورات والفدددروا حدددول طبيعدددة اإلنسدددان واالتدددطرابات 

 [ 6] االنفعالية ويلخصها فيما يليا باترسون 

ان كدددددائن عاقددددد  متفدددددرد فدددددي كونددددده عقالنيدددددا وغيدددددر عقالندددددي وحدددددين يفكدددددر اإلنسددددد -1

 ويتصرف بعقالنية يصبح ذا فاعلية ويشعر بالسعادة.

 أن االتطراب االنفعالي والنفس   هو نتيجة للتفكير غير العقالني. -2

يرجع التفكير غير العقالني في أصدلة إلدى التعلديم املبكدر غيدر املنطقدي والفدرد  -3

 والدية بصفه خاصة ومن ال قافة ال   اعيشها.يكتسب ذلك من 

اإلنسددددددان كددددددائن ندددددداطق والتفكيددددددر يددددددتم عدددددداد  مددددددن خددددددالل اسددددددتخدا، الرمددددددوز  -4

 الكالمية.

ان استمرار حالة االتطراب االنفعالي نتيجة لحديع الذات وتختل  طدرق  -5

التعبير عن هذا االتطراب فبعض األفراد يصدابون باالكتئداب والدبعض ا خدر 

و الشدددددددعور بددددددالنقا والدونيدددددددة والودددددددع  أمددددددا، مسدددددددؤوليات الحيددددددداة بددددددالقلق ا

 واخرون يدمنون على ا خدرات او يقدمون علي االنتحار و لى غير ذلك.

يجب محاربة وتحدب األفكدار واالنفعداالت السدلبية او امل بطدة للدذات وذلدك  -6

 بيعادة تن يم اإلدرا  والتفكير بدرجه يصبح معها الفرد منطقيا.

مكددن االشددارة أن السددلو  املوددطرب ينددتج عددن األفكددار واملعتقدددات ممددا سددبق ي

غير العقالنية ال   يتعلمها الفرد إثناء مراح  نمو  ا ختلفة، وهذ  األفكدار لهدا 
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تددددأثير علددددى إدرا  وتأويدددد  األحددددداث واملواقدددد  بشددددك  غيددددر مناسددددب ممددددا يجعلدددده 

 استجيب لها بردود أفعال فسيولوجية ونفسية موطربة.

 ر األفكار الالعقالنيةاأسباب ظهو 

أساليب املعاملة الوالدية السلبيةا لهدا دور فدي نشدأة األفكدار الالعقالنيدة مدن  -1

حيددددددع افتقددددددار العالقددددددة بددددددين الوالدددددددين والطفدددددد  للتفاعدددددد  االيجددددددا ي واالحاددددددرا، 

املتبددادل فهنددا اشددعر الطفددد  بددانهزا، الددذات وغيددر قدددادر علددى مواجهددة مشدددكالته 

ملشددكلة ولكددن العتقدداد  الراخدد  مددن خددالل الاربيددة لدديس لعددد، قدرتدده علددى حدد  ا

بأندده غيددر قددادر علددى حدد  املشددكلة، كمددا إن املعاملددة الوالديددة ال دد  تؤكددد الرعايددة 

املبدال  فههددا فددي التنشددئة ف دد  أيوددا غيدر صددحيحة ألنهددا تددؤدي إلددى جعدد  الطفدد  ال 

يتعامدددد  مددددع املشددددكالت بنفسدددده ويودددد  دائمددددا معتمدددددا علددددى ا خددددرين وال اشددددعر 

 [.7ستقاللية ]باال 

املسدددددددتوى االجتمدددددددافي وال قدددددددافيا فدددددددا جتمع اعدددددددد احدددددددد العوامددددددد  األساسدددددددية  -2

املسددددداهمة فدددددي نمدددددو ونشدددددؤ وتطدددددور األفكدددددار الالعقالنيدددددة فددددديذا كاندددددت مسدددددتويات 

ا جتمدددع االقتصدددادية وال قافيدددة متوسدددطة فينهدددا ستسدددم بشدددك  كبيدددر فدددي ظهدددور 

مسدتوى عدال فدي االقتصداد وال قافدة األفكار الالعقالنية أما إذا كدان ا جتمدع ذا 

 فانه سيكون لديه أفراد واعين ومدركي ألحداث الحياتية بشك  أك ر عقالنية.

[ إن التفكيددددر 8العوامدددد  املعيقددددة لعمليددددة التفكيددددر السددددليمةا يددددذكر الطيددددب ] -3

يتعددددددددرا إلددددددددى مجموعدددددددده مددددددددن العوامدددددددد  ال دددددددد  تددددددددؤثر فددددددددي وتددددددددوحه وموتددددددددوعية 

 اواستقامته م  

نفعاليدددددة الوجدانيدددددة حيددددددع تدددددؤثر رغباتندددددا فددددددي تفكيرندددددا وهدددددذا هددددددو العوامددددد  اال  أ.

التفكيددر حسدددب الرغبددة الدددذي يوجددده الفددرد نحدددو الرغبدددات بدددون تفكيدددر منطقدددي 

 وهو نفس التفكير الواقعي.

انتقاء املعلومات واالستنتاجات افال خا يمي  إلى انتقاء املعلومات ال د   .ب

 تناقوها. تؤيد وجهة ن ر  والي تجاه  املعلومات ال  

املعلومددددات الخاطئددددةا فاملعلومددددات الخاطئددددة تددددؤثر سددددلبا فددددي تحديددددد الطريقددددة  .ج

 السلبية في التفكير.

األخطدددددداء املنطقيددددددةا م دددددد  التسددددددرع فددددددي االنتقددددددال والددددددي التتددددددابع مددددددن مقدددددددمات  .د

ومعلومات بسيطة أو التسليم بمقدمات معينة قد تكون خاطئة مما يؤدي الى 

 الوصول لنتائج خاطئة.

 [.7التقب  السلي   راء السلطة ] .ه

 [ أن املعتقدات العقالنية لها عدة سمات منهاا5ويرى أليس ]  

املوتددوعيةا ويتم دد  ذلددك فددي أنهددا تشددتق حقددائق وأدلددة موتددوعية ولدديس مددن  -1

 ن ر  يخصية.

املرونددددةا حيددددع تتشددددك  فددددي صددددور  رغبددددات وأمنيددددات وتفصدددديالت ال تصدددد  إلددددى  -2

 املطلقات الالزمة.

 تساعد على تحقيق أهداف الحياة. -3

 تقل  من الصراعات الداخلية لدى الفرد. -4

 تقل  من التصاد، مع ا خرين ا حيطين بالفرد. -5

 تساعد على التفكير في عد  صي  من االحتماالت. -6

 أما األفكار الالعقالنية فتتمي  بما يلي   

 املطالبةا يرى أليس الى انه توجد عالقة بين رغبات الفرد ومطالبة  -1

املسدددتمرة واتدددطرااها النفعدددالي كدددأن يصدددر علدددى إشدددباع تلدددك املطالدددب وأن يدددن ح 

دائمددا فددي عمدد  مددا، فاالتددطراب يحدددث عندددما يقددو، الفددرد بأحاديددع ذاتيددة مددع 

ور علددي نفسدده وال دد  يفرتددها بنفسدده علددى نفسدده وعلددي العددالم عندددما تسددير األمدد

 عكس ما يريد.

التعمدديم الزائدددا أن الفددرد اعمددم النتددائج ال دد  ال تعتمددد علددي التفكيددر الدددقيق  -2

 ال   عادة ما تقو، على املالح ة الفردية.

التقدير الدذاتيا وهدو شدك  مدن إشدكال التعمديم الزائدد فدالفرد لديدة املعرفدة  -3

مية فدي تحديدد موقد  بالرؤية الذاتية لألفعال واملواق  ولكن الوغوط لها أه

الفدددرد تجددددا  اإلحددددداث ال دددد  تمددددر بدددده فيلجدددأ لددددنم  التفكيددددر امللتددددوي عنددددد تقدددددير 

 القيمة ال خصية فت هر تأثيرات سلبية لهذا التقدير.

الف اعددةا مددن املعددروف أن املطالددب غيددر املنطقيدددة للفددرد غالبددا مددا يرغددب فدددي  -4

هددددذا يددددؤدي إلددددى تحقيقهددددا ب دددد  ء مددددن الف اعددددة أي أن تكددددون رغبددددة ملحددددة لديددددة و 

 االنفعالية الزائدة وعد، القدرة على ح  أي مشكلة بشك  عقالني.

أخطدداء العددزوا حيددع يميدد  الفددرد إلددى أن ينسددب أفعالدده الخاطئددة إلددى ا خددرين  -5

 مما يؤثر في إدراكه لألحداث الخارجية وحالته االنفعالية وسلوكه.

لخبدددددرة التجرينيدددددة الالتجريدددددبا فاألفكدددددار الالعقالنيدددددة ليسدددددت مسدددددتمدة مدددددن ا -6

 للفرد حيع الدقة والصدق.

التكدددرار )الارديدددد(ا تكدددرار األفعدددال الالعقالنيدددة باسدددتمرار لددددى الفدددرد بشدددك   -7

 [.7الشعوري اساعد على ذلك الوغوط الخارجية والداخلية له ]

 اأنواع األفكار غير العقالنية

ويفوددلها إال  األفكددار غيددر العالنيددة اددي فددي األصدد  رغبددات وأشددياء يح هددا اإلنسددان

أنها أخذت طدابع املطالدب املطلقدة والشدروط الالزمدة ال د  ال يمكدن التندازل عنهدا 

 وهنا  ثالث أنواع من األفكارا

معتقددددات تتعلدددق بالدددذاتا م ددد  أن يحدددب أن يدددتقن كددد   ددد  ء و ذا لدددم يفعددد   -1

ذلددك فاندده أمددر ف يددع ال يمكددن تحملدده وم دد  هددذ  املعتقدددات تددؤدي إلددي الخددوف 

 والقلق.

معتقدات تتعلق با خرينا م   يجب أن اعاملن  الناس معاملة حسدنة و ذا  -2

لم يفعلوا فينه أمر ف يع وتؤدي هذ  األفكار إلى الشعور بالغوب والعدوانية 

 والسلبية.

أفكار تتعلدق ب دروف الحيداةا م د  يجدب ا تكدون الحيداة بالشدك  الدذي أريدد   -3

وتددؤدي هدذ  األفكددار إلدي الشددعور  و ذا لدم تكدن كددذلك فانده أمددر ف يدع ال أتحملده

 [.3با س   واأللم النفس   ]

 أساليب العالج العقالني واالنفعاليا

اسدددددتخد، املرشدددددد املتبدددددع للعدددددالج العقالندددددي االنفعدددددالي مجموعددددده مدددددن األسددددداليب 

املعرفيددة واالنفعاليددة والسددلوكية املسارشددد بددالتخلي عددن أفكددار  غيددر العقالنيددة 

 نية وموتوعية ومن هذ  األساليب والطرقاواستبدالها بأفكار أخرى عقال 

األسددداليب املعرفيدددةا اسدددتخد، املعدددالج العقالندددي مجموعددده كبيدددر  مدددن الطدددرق  -1

العالجيددة املعرفيددة ال ددد  تشددتم  علدددي التحليدد  الفلسددفي واملنطقدددي لألفكددار غيدددر 

 العقالنية والتعليم والتوجيه ووق  األفكار واإليحاءات والتشويه املعرفي.

ب االنفعاليددددددددةا اسدددددددتخد، املرشددددددددد فددددددددي العدددددددالج العقالنددددددددي االنفعددددددددالي األسدددددددالي -2

مجموعه من األساليب ال   تتعام  مع مشاعر وانفعاالت املسارشدد ومدن هدذ  

األسدددددداليب أسددددددلوب التقبدددددد  الغيددددددر مشددددددروط، أسددددددلوب تم يدددددد  األدوار، وكددددددذلك 

أسددلوب املددرس وأسددلوب مهاجمددة الشددعور بددالخزي والدونيددة وغيرهددا مددن أسدداليب 

 اجهة ال   تساعد املسارشد علي إظهار نفسه.املو 
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السلوكيةا العالج العقالندي االنفعدالي هدو ندوع مدن العدالج السدلوكي  األساليب -3

املعرفدددددي ويسدددددتخد، األسددددداليب السدددددلوكية الرئيسدددددية فدددددي حددددددود اإلطدددددار الن دددددري 

 للعالج العقالني، ومن بين هذ  األساليب السلوكية املستخدمةا

  الواجبدددات املي ليدددة النشدددطة ال ددد  يكلددد  اهدددا املسارشدددد ملواجهدددة املواقددد  ال ددد -أ

 يخاف أو يخج  منها.

 [.3أساليب اإلشراط اإلجرائي م   التنفير والعقاب والتشكي  ] -ب

 األفكار الرئيسية ال   تعتمد علهها األفكار العقالنيةا

التفصدديالت املرنددةا اددي األفكددار ال دد  تتسددم باملرونددة وال دد  تبددين الكيفيددة ال دد   -1

نددددددا  تشدددددددد أو تطددددددرف فددددددي يريددددددد اهددددددا الفددددددرد أداء األمددددددور ولكددددددن دون أن يكددددددون ه

املطالدددب وهدددذ  الفكدددرة تجعددد  الفدددرد اعدددرف مددداذا يريدددد أن يفعددد  ومددداال يريدددد أن 

 يفع .

األفكار غير الفزعةا اي نقيض األفكار املفزعة ألنها أفكار غير متطرفة فهنا  -2

تعامددددددد  الفدددددددرد العقالندددددددي واسدددددددتجابته للموقددددددد  عكدددددددس ال دددددددخا ذو األفكدددددددار 

 الالعقالنية.

علددددي تحمدددد  اإلحبدددداطا واددددي أفكددددار غيددددر متطرفددددة فعندددددما ال يتحقددددق  القدددددرة -3

السواء النفس   في األفكار السابقة فهنا هذ  الفكرة مكمله عندما ال يتم تلبية 

 متطلبات الفرد.

تقبدد  األفكدددار اإليجابيدددة أو السدددلبيةا ادددي أفكدددار غيدددر متطرفدددة فعنددددما ال تدددتم  -4

 ار أيا كانت.متطلباتهم كما يريدون فهنا يتقبلون األفك

 األفكار األساسية ال   تعتمد علهها األفكار الالعقالنيةا

املطالبا ادي األفكدار الجامددة أو غيدر املرندة ال د  ال تقبد  الوسد  عدن كيفيده  -1

 تسير األمور مطلقا يوع الفرد هنا مطالب على نفسه يجب أو ال يجب.

  تتكددون بسددنب وتددع األفكددار الفزعددةا اددي األفكددار املتطرفددة أو الصددارمة ال دد -2

األفددددراد مطالددددب سددددواء علددددههم أو علددددي ا خددددرين واددددي تتكددددون عندددددما ال تددددتم هددددذ  

 املطالب.

فكدددددرة االنخفددددداا فدددددي القددددددرة علدددددى تحمددددد  اإلحبددددداطا وتتكدددددون هدددددذ  األفكدددددار  -3

الالعقالنيددددة املتطرفددددة بسددددب أن قدددددرة الفددددرد علددددي تحمدددد  اإلحبدددداط منخفوددددة، 

 و يحددونها على أنفسهم ال تتحقق.وذلك بسب أن املطالب ال   يريدونها أ

فكددددر  انخفدددداا القيمددددةا واددددي األفكددددار املتطرفددددة فددددي تقدددديم الددددذات، حيددددع أن  -4

الفدرد الددذي لديدده أفكدار ال عقالنيددة يددري عدد، تحقددق مطددال هم تدؤدي إلددى انعدددا، 

 [.4ال قة بالنفس أو انخفاا لدتهم في تقدير الذات ]

 مشكلة الدراسة. 2

اعتبدر األفكددار العقالنيددة مددن أهددم العوامدد  املددؤثرة فددي السددلو  اإلنسدداني وهددو      

مفهددو، مددتعلم ومكتسددب مددن انمدداط التنشددئة االجتماعيددة والتفاعدد  االجتمددافي 

 [. 9ومواق  وخبرات ادراكية واجتماعية وانفعالية يمر اها الفرد ]

الخدداطف فددي وتنشدا املشددكالت واالتدرابات النفسددية لدددى الفدرد نتيجددة لألسدلوب 

عمليددددة التفكيدددددر تجدددددا  االحدددددداث او االشدددددياء فحددددددوث التفكيدددددر الخددددداطف او غيدددددر 

املنطقددددددي بددددددين حدددددددوث امل يددددددرات او الخبددددددرات او املواقدددددد  او االحددددددداث و ظهددددددور 

 [.10االستجابات وردود افعاله خاطئة ايوا ]

ومددددن هنددددا يبددددرز الجانددددب األول ملشددددكلة الدراسددددة واددددي اهميددددة التفكيددددر العقالنددددي 

فدددددددددي تشدددددددددكي  السدددددددددلو  لألفدددددددددراد وعالقتددددددددده بالعديدددددددددد مدددددددددن االتدددددددددطرابات  ودور 

النفسية، والجانب ال اني من املشكلة حيع ان تصور وافكار الفدرد حدول ذاتده 

تحددددددددد مددددددددى انجددددددداز  وتدددددددرتب  بقدرتددددددده علدددددددى االنجددددددداز والتحصدددددددي  ارتفاعدددددددا او 

انخفاتددا. لددذا جدداءت الدراسددة الحاليددة للكشدد  عنهددا لدددى الطددالب املوهددوبين، 

يمكن تحديد مشكلة الدراسة بانهدا تددور حدول التفكيدر بنوعيدة العقالندي  حيع

وغيدددر العقالندددي لددددى الطلبدددة املتفدددوقين بمديندددة مكدددة املكرمدددة، وتكمدددن مشدددكلة 

 الدراسة في محاولة االجابة عن التساؤالت التاليةا

 ما درجة األفكار العقالنية والالعقالنية لدى الطلبة املوهوبين؟ -1

 راسةأ. أسئلة الد

هددد  توجدددد فدددروق ذات داللددده إحصدددائية بدددين األفكدددار العقالنيدددة والالعقالنيدددة  -2

 ملتغير الجنس )ذكور، اناث(؟
ً
 لدى الطلبة املوهوبين تبعا

هدددد  توجددددد فددددروق ذات داللدددده احصددددائية فددددي االفكددددار العقالنيددددة والالعقالنيددددة  -3

 ملتغير املرحلة التعليمية؟
ً
 لدى الطلبة املوهوبين تبعا

 ف الدراسةاهداب. 

 الكش  عن درجة األفكار العقالنية والالعقالنية لدى الطلبة املوهوبين. -1

التعددددددرف علددددددى الفددددددروق بددددددين األفكددددددار العقالنيددددددة والالعقالنيددددددة لدددددددى الطلبددددددة  -2

 ملتغير الجنس )ذكور، اناث(.
ً
 املوهوبين تبعا

الطلبدددددددة التعدددددددرف علدددددددى الفدددددددروق فدددددددي االفكدددددددار العقالنيدددددددة والالعقالنيدددددددة لددددددددى  -3

 ملتغير املرحلة التعليمية.
ً
 املوهوبين تبعا

 اهمية الدراسةج. 

 اأوالا االهمية الن رية

االهتمددا، املا ايددد بددالتفكير ودور  فددي التددأثير علددى ال خصددية فددي كدد  الجوانددب  -1

ممدددا يجعدددد  الدراسددددة الحاليدددة دورا ايجابيددددا فددددي ابددددراز اهميدددة التفكيددددر فددددي ا جددددال 

سددة عالقددة االفكددار العقالنيددة والالعقالنيددة بددالتفوق النفسدد  ، عمومددا اهميددة درا

 االكادي   واثر  على مرتفعي التحصي  ونوع االفكار ال   يتبانها الطالب.

اهميددددة دراسددددة موتددددوع االفكددددار الالعقالنيددددة خاصددددة فددددي ا جتمددددع السددددعودي  -2

ملعرفة اسباب املعتقدات ال د  يتنناهدا االفدراد ونوعهدا وال د  تدؤدي الدى مشدكالت 

 فشت مؤخرا في ا جتمع م   )العن  بين املراهقين(.ت

 ثانياا االهمية التطبيقيةا

قدددد تسدددهم نتدددائج هدددذ  الدراسدددة فدددي تقدددديم بعدددض املؤشدددرات ال ددد  يمكدددن عدددن  -1

طريقهدددددددددا مسددددددددداعدة ا ختصدددددددددين والاربدددددددددويين فدددددددددي الت دددددددددخيا ووتدددددددددع الخطددددددددد  

عقالنيدة اإلرشدادية والعالجيدة ملدن تسديطر علدههم بعدض االفكدار واملعتقددات الال 

 من الطالب املوهوبين.

االسدددتفادة مدددن نتدددائج الدراسدددة بعمددد  دراسدددات وقائيدددة للكشددد  عدددن االفكدددار  -2

الالعقالنيدددة وسدددب  تعدددديلها لتحقيدددق اللدددحة النفسدددة للمدددراهقين مدددن الطدددالب 

 املوهوبين.

 مصطلحات الدراسةد. 

فددي املطيدددري األفكددار العقالنيددة والالعقالنيددةا ألدديس اعددرف ألدديس املشددار إليدده  -1

[ األفكددددددار الالعقالنيددددددة بأنهددددددا أفكددددددار غيددددددر منطقيدددددده تتميدددددد  باملبالغددددددة والتهويدددددد  4]

والتهددوين فدددي تفسددديرها للحددددث وال دد  تعيدددق الفدددرد فدددي حياتدده اليوميدددة وتسدددنب لددده 

اتددددددطرابا نفسدددددديا، أمددددددا األفكددددددار العقالنيددددددةا ف دددددد  مجموعددددددة االفكددددددار املنطقيددددددة 

ج والبدراهين والتسدمية باملوتدوعية املتعقلة والقابلة للتحقيدق مدن خدالل ال  د

 وال   تعود الى التفاع  املالئم والى الشعور بالسعادة النفسية.

ويعرفها الباحع إجرائيا بأنها الدرجة ال   سيحص  علهها الطالب على مقيداس 

 االفكار العقالنية والالعقالنية عند املوهوبين.

الطالددددب املوهددددوبا حيددددع اعددددرف مارالنددددد املوهددددوب علددددى اندددده مددددن لديددددة قدددددرة  -2

 عقلية عامه فوق املتوس  أو استعداد أكادي   خاص او تفكير إبدافي أو 

  .[11] منتج أو قدرة قيادية أو فنون بصرية وأدائية أو قدرة نفس حركية
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 بأنددده الطالدددب املصدددن  علدددى أنددده موهدددوب وفدددق اجدددراءات و 
ً
زارة ويعدددرف اجرائيدددا

 التعليم.

 حدود الدراسةه. 

 الحدود املكانيةا تم تطبيق الدراسة في مكة املكرمة. -

 .1437-1438الحدود الزمانيةا تم تطبيق الدراسة في مكة املكرمة عا،  -

 284الحددددددود النشدددددريةا عينددددده مدددددن طلبدددددة املرحلدددددة املتوسدددددطة وال انويدددددة ذكدددددور  -

 ( بمكة املكرمة.429)طالبة والبال  عددهم الكلي  145طالب و ناث 

الحددددود املوتدددوعيةا يقتصدددر البحدددع علدددى دراسدددة التفكيدددر بنوعيددده العقالنددددي  -

 والالعقالني لدى عينة من املتفوقين.

 الدراسات السابقة. 3

 فيما يلي عرا للدراسات السابقة وفق تسلسلها الزمن ا

[ وال دد  هدددفت الددى الكشدد  عددن عالقددة األفكددار 12] دراسددة مدداريوس سددتان      

الالعقالنيددددة والتحصددددي  األكددددادي   والفددددروق بددددين الجنسددددين )ذكددددور و ندددداث( فددددي 

مستوى القلق وأعراا االكتئداب بدين املدراهقين وقدد اسدتخد، الباحدع ن دخه 

ومقيددددددداس أعدددددددراا  IBIمارجمدددددددة ملقيددددددداس األفكدددددددار الالعقالنيدددددددة بدددددددين املدددددددراهقين 

واختددار الباحددع عيندده عشددوائية تتكددون  DASS21الرومدداني  االكتئدداب االصدددار

ذكدور( وأشدارت النتدائج الدى  47انداث و 84طالب من املدارس ال انويدة ) 131من 

وجددود عالقددة بددين االفكددار الالعقالنيددة والقلددق واالكتئدداب وكددذلك وجددود عالقددة 

ار بددين االفكددار الالعقالنيددة والتحصددي  الدراسدد  ، حيددع اشددارت الددى عالقددة األفكدد

الالعقالنيدددددددة بالنتدددددددائج السددددددديئة للطدددددددالب خاصددددددده تجندددددددب مواجهدددددددة املشدددددددكالت، 

 وأشارت النتائج الى عد، وجود فروق بين الجنسين في االفكار الالعقالنية.

[ وال دددددد  هدددددددفت الددددددى التعددددددرف علددددددى العالقددددددة بددددددين االفكددددددار 13دراسددددددة قرمددددددوز ]   

ي املدددددددارس طالبددددددا وطالبددددددة فدددددد 294الالعقالنيددددددة وتقدددددددير الددددددذات وبلغددددددت العينددددددة 

ال انويدددة بمديندددة الناصدددرة، واسدددتخدمت الباح دددة مقيددداس االفكدددار الالعقالنيدددة 

للريحاني ومقياس تقدير الذات ومقياس الهوية النفسية وبينت النتدائج وجدود 

عالقدددة بدددين االفكدددار الالعقالنيدددة وأحدددد أشدددكال الهويدددة وعدددد، وجدددود اخدددتالف فدددي 

 األفكار الالعقالنية حسب متغير الجنس.

[ هددددفت الدراسدددة الدددي معرفدددة العالقدددة بدددين التفكيدددر 3أمدددا دراسدددة الغامددددي ]     

العقالندددي والالعقالندددي ومفهدددو، الدددذات ودافعيدددة االنجددداز وكاندددت عيندددة الدراسدددة 

( مددن طددالب ال انويددة بمكددة املكرمددة وجدددة واسددتخد، الباحددع 400تتكددون مددن )

الددذات ودافعيددة [ ومقياسددين ملفهددو، 14مقيدداس االفكددار الالعقالنيددة للريحدداني ]

االنجدددداز للمددددراهقين مددددن اعددددداد الباحددددع وأشددددارت النتددددائج الددددي انتشددددار التفكيددددر 

العقالني بدين املتفدوقين وانتشدار التفكيدر الالعقالندي بدين العدادين وبيندت وجدود 

فددروق بددين ذوي التفكيددر العقالنددي والالعقالنددي فددي دافعيددة االنجدداز لصددالح ذوي 

 التفكير العقالني. 

[ هددفت الدى التعدرف علدي العالقدة بدين االفكدار 15ة قا، اهدا العيد ي ]وفي دراس    

( مددن األحدددداث املدددودعين 150الالعقالنيددة والقلدددق وتكوندددت عينددة الدراسدددة مدددن )

( من طالب املدارس ال انويدة بالريداا، وطبقدت 150بدار املالح ة بالرياا و)

لالعقالنيددة علددههم مقيدداس القلددق مددن اعددداد الددديلم واخددرون ومقيدداس االفكددار ا

مددن اعددداد الريحدداني، وأواددحت النتددائج وجددود عالقددة بددين االفكددار الالعقالنيددة 

والقلق وانخفاا مستويات االفكدار الالعقالنيدة لددي االحدداث غيدر املنحدرفين 

 ووجود فرق بين االحداث املنحرفين وغير املنحرفين

 في االفكار الالعقالنية لصالح املنحرفين. 

[ بدراسددددة االفكددددار الالعقالنيددددة وعالقتهددددا بدددددالجنس 8شددددي  ]وقددددا، الطيددددب وال     

( طالدددب وطالبدددة بجامعدددة الفيدددو،، واسدددتخد، 400والتخصدددا علدددى عيندددة مدددن )

الباحدددع مقيددداس الريحددداني لألفكدددار الالعقالنيدددة، وأشدددارت النتدددائج الدددى أن هندددا  

أفكددار العقالنيددة تنتشددر لدددى الرجددال أك ددر مددن النسدداء م دد  لددو، األخددرين وعددد، 

مح تجددددا  االحباطددددات ال جدددز بسددددنب املاادددد  ، وبيندددت النتددددائج أن االفكددددار التسدددا

 الالعقالنية ال تتأثر بمتغير الجنس والتخصا.

بدارسددة هدددفت الددى التعددرف علددى العالقددة بددين التفكيددر  [16وقامددت بارتليددت ]    

 59-ذكددددور  119فددددرد ) 278الالعقالنددددي واملعتقدددددات ال خصددددية وكانددددت العينددددة 

لباح ددددة اسددددتنيان تقدددديم الددددذات ومقيدددداس االفكددددار العامددددة اندددداث( واسددددتخدمت ا

الشددددددائعة واشددددددارت النتددددددائج الددددددى عددددددد، وجددددددود عالقددددددة بددددددين االفكددددددار الالعقالنيددددددة 

واملعتقدددات ال خصددية وسددمة القلددق وبينددت وجددود عالقددة احصددائية دالددة بددين 

االفكار الالعقالنية والودغوط النفسدية واملدرا واشدارت الدى وجدود عالقدة بدين 

 لالعقالنية واالعراا الجسمية.األفكار ا

 التعقيب على الدراسات السابقة

لم يتوفر لدى الباحع دراسات سدابقة حدول األفكدار العقالنيدة والالعقالنيدة     

لدددى الطددالب املوهددوبين فددي السددعودية، وقددد تناولددت الدراسددات السددابقة عالقددة 

نواعهددددددا، االفكددددددار الالعقالنيددددددة بالعديددددددد مددددددن متغيددددددرات ال خصددددددية ا ختلفددددددة بأ

وأشدددارت بعدددض النتدددائج إلدددى وجدددود عالقدددة بدددين األفكدددار الالعقالنيدددة والقلدددق م ددد  

[ ودراسدددة رتيدددب، وعارتدددتهم دراسدددة 15[ ودراسدددة العيددد ي ]12دراسدددة مددداريوس ]

[ حيدددددددع أشدددددددارت إلدددددددى عدددددددد، وجدددددددود عالقدددددددة بدددددددين القلدددددددق واألفكدددددددار 16بارتليدددددددت ]

كيدر الالعقالندي الالعقالنية، كذلك بينت بعدض الدراسدات وجدود فدروق فدي التف

تبعددا ملتغيددر التخصددا، وكشددفت أغلددب الدراسددات عددن عددد، وجددود فددي التفكيددر 

 للتخصددا م دد  دراسددة الطيددب والشددي  ]
ً
[ وبالنسددبة لألفكددار 8الالعقالنددي تبعددا

[ 12الالعقالنيددددة ومتغيددددر النددددوع )ذكددددور، اندددداث( فقددددد أشددددارت دراسددددة مددددايورس ]

روق فدي األفكدار الالعقالنيدة [ إلى عد، وجود فد8[ والطيب والشي  ]13وقرموز ]

[إلدددددى انتشدددددار 8تعدددددزى للندددددوع )ذكدددددور، انددددداث( وأشدددددارت دراسدددددة الطيدددددب والشدددددي  ]

األفكدددددار الالعقالنيدددددة بدددددين طدددددالب الجامعدددددة بينمدددددا اشدددددارت دراسدددددات إلدددددى انتشدددددار 

[ 3[ والغامدددددددي ]13األفكددددددار الالعقالنيددددددة بددددددين املددددددراهقين م دددددد  دراسددددددة قرمددددددوز ]

 [. 15والعي ي ]

مددن الدراسددات السددابقةا يمكددن تلخدديا جوانددب االسددتفادة  جوانددب االسددتفادة

 من الدراسات السابقة بالنقاط التالية

 عرا الدراسات وامللخصات والنتائج. -1

 اختيار اداة البحع. -2

 طريقة سرد األدب الن ري والتعقيب على الدراسات -3

 املصادر واملراجع العلمية. -4

 طريقة عرا املقدمة واملشكلة.  -5

 جراءات الطريقة وال . 4

 منهجية الدراسة أ.

تهدددددددف الدراسددددددة الحاليددددددة إلددددددى التعددددددرف إلددددددى مدددددددى تددددددوفر األفكددددددار العقالنيددددددة      

 ملتغيدددرات الجدددنس 
 
والالعقالنيدددة لددددى املوهدددوبين والفدددروق فدددي تلدددك الدرجدددة تبعدددا

ة تدددددددم اتبددددددداع املدددددددنهج واملرحلدددددددة التعليميدددددددة، ولتحقيدددددددق غايدددددددات الدراسدددددددة الحاليددددددد

 الوصفي، ألنه يتناسب مع طبيعة الدراسة وأهدافها.
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مجتمددع الدراسددة مددن جميددع الطدالب املتفددوقين فددي مدينددة مكددة املكرمددة  يتكدون      مجتمع الدراسة ب.

( يبددددددين تددددددوزيعهم حسددددددب متغيددددددري 1املرحلددددددة ال انويددددددة واملتوسددددددطة، والجدددددددول )

 املرحلة والجنس.

 1جدول 

 أعداد الطالب املوهوبين ملجتمع الدراسة حسب املرحلة الدراسية والجنس

 الدراسة عينة ج.

 ايلي مما الحالية الدراسة عينة تتأل 

 ( 30) عددها بل  وال  ا االستطالعية العينة .1
ً
 الطلبة من وطالبة، طالبا

 علههم الدراسة أداة تطبيق وتم العشوائية بالطريقة اختيارهم تم املوهوبين

 .الدراسة أداة وثبات صدق من التحقق اهدف

 بمنطقة املوهوبين الطلبة من( 002) من وتكونتا الرئيسية الدراسة عينة .2

 بواقع الطبقية، العشوائية بالطريقة اختيارهم تم والذين املكرمة، مكة

  توزيعهم يبين( 2) والجدول  موهوبة، طالبة( 100)و موهوب طالب( 100)
ً
 تبعا

 (.الدراسية واملرحلة الطلبة جنس) الدراسة ملتغيرات

 2 جدول 

 الدراسية واملرحلة الجنس حسب الدراسة لعينة املوهوبين الطلبة أعداد

 املجموع التعليمية املرحلة الجنس

 ثانوية متوسطة

 100 50 50 ذكور 

 100 50 50 اناث

 200 50 50 ا جموع

 الدراسة أداة د.

 لدددى والالعقالنيددة العقالنيددة األفكددار مقيدداس مددن الحاليددة الدراسددة أداة تتكددون 

 اإعداد  إلجراءات وص  يلي فيما املوهوبين

 وتدددددعت حيدددددع( الريحددددداني) دراسدددددة فدددددي املسدددددتخد، املقيددددداس مدددددن االسدددددتفادة تدددددم

 وال بدات الصددق لددالالت عدرا يلدي وفيمدا األوليدة، صدورته فدي املقياس فقرات

 .للمقياس استخراجها تم ال  

 االتالية الصدق انواع استخراج تم حيعا املقياس صدق .1

دددة بصدددورته عرتددده تدددم   املقيددداس، صددددق مدددن للتحقدددقا ا حكمدددين صددددق .أ  األولي 

 ( 6) علدى
ً
حِكمدا  الددنفس، وعلدم الخاصدة الاربيددة مجدال فدي االختصدداص ذوي  مدن م 

ها ال دددد  الفقدددرات مالءمددددة مددددى فددددي رأتهدددم إبددددداء مدددنهم طلددددب حيدددع  املقيدددداس تدددم 

 اعتمددداد تدددم وقددد. املتفدددوقين لدددى والالعقالنيدددة العقالنيدددة األفكددار درجدددة لقيدداس

مدددين اتفددداق
 
ة علدددى ا حك  الفقدددرات بعدددض صدددياغة تعددددي  وتدددم   الفقدددرات، صدددالحي 

 
ً
مدددددين،  راء إلدددددى اسدددددتنادا

 
 البعدددددد بحدددددذف املقيددددداس علدددددى التعددددددي  تدددددم حيدددددع ا حك

 بالقودداء اإليمددان وينددافي هللا علددى التوكدد  ينددافي أندده الباحددع يددرى  حيددع السددادس

 هددددذ  فددددي الطلبددددة ألعمددددار مناسددددب غيددددر ألندددده العاشددددر البعددددد حددددذف وتددددم والقدددددر

( 11) تقديس فقدرة( 33) مدن يتكدون  حيدع فقدرة، بعدد كد  من حذف وتم املرحلة

 .العقالنية او عقالنية فكرة

 تطبيدددق تدددم الحدددالي للمقيددداس البندداء صددددق اسدددتخراج ولغايدددات البنددداء صدددق .ب

 ( 30) مدددن املكوندددة االسدددتطالعية العيندددة علدددى املقيددداس
ً
، طالبدددا

ً
 تدددم حيدددع وطالبدددة

 تنت د  ال د  الفكدرة مدع الفقرات من فقرة ك  درجة بين االرتباط معام  حساب

 معددامالت أن   يبددين والددذي( 3) جدددول  فددي كمددا للمقيدداس الكليددة الدرجددة ومددع إليدده

 عنددددد ودالددددة عاليددددة جميعهددددا للمقيدددداس الكليددددة والدرجددددة الفقددددرات بددددين االرتبدددداط

 املقيداس فدي البندائي الصددق معيدار تحقدق إلدى ذلدك ويشدير ،(0.05 = ) مسدتوى 

عطددددددددددي وبالتددددددددددالي  العقالنيددددددددددة األفكددددددددددار درجددددددددددة لقيدددددددددداس اسددددددددددتخدامه فددددددددددي ال قددددددددددة ا 

 .املتفوقين لدى والالعقالنية

 3 جدول 

 (30= ن) للمقياس الكلية الدرجة مع املتفوقين لدى والالعقالنية العقالنية األفكار  مقياس فقرات بين االرتباط معامالت

 املقياس الفقرة املقياس الفقرة

1 **.276 18 0.344** 

2 **.359 19 0.359** 

3 **.258 20 0.308** 

4 .4**04 21 0,254** 

5 **.257 22 0.291** 

6 .3**23 23 0.300** 

7 **.363 24 0.424** 

 املجموع املرحلة التعليمية الجنس

 ثانوية متوسطة

 267 150 117 ذكور 

 242 145 97 اناث

 509 295 214 ا جموع
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8 **.243 25 0.317** 

9 **.259 26 0.452** 

10 .4**33 27 0.241** 

11 .5**74 28 0.321** 

12 **.419 29 0.514** 

13 .4**37 30 0.353** 

14 **.295 31 .3**95 

15 **.268 32 0.140 

16 .145 33 0.279** 

17 .116 
  

 (α≤ 0.01) عند دال(  ** α≤ 0.05) عند دال* 

 املقياس ثبات .2

 العينددددددددددة أفددددددددددراد علددددددددددى املقيدددددددددداس تطبيددددددددددق تددددددددددم الحاليددددددددددة الدراسددددددددددة ولغايددددددددددات     

 ( 30) وعددددها االسددتطالعية
ً
، طالبددا

ً
 باسددتخدا، ال بددات حسدداب تددم حيددع طالبددة

 جتمدددددددان طريقدددددددة وكدددددددذلك لل بدددددددات، ألفدددددددا معامددددددد  السدددددددتخراج كرونبدددددددا  طريقدددددددة

 تطبيددددددق وفددددددق إلههددددددا التوصدددددد  تددددددم ال دددددد  القدددددديم بلغددددددت وقددددددد النصددددددفية، للتجزئددددددة

( 0.80)و( 0.85) القددديم للمقيددداس االسدددتطالعية العيندددة بياندددات علدددى املعدددادلتين

 يمكدددددددن وبالتدددددددالي للمقيددددددداس ال بدددددددات وتحقدددددددق مرتفعدددددددة قددددددديم وادددددددي التدددددددوالي، علدددددددى

 .املقياس استخدا،

 املتفوقين لدى والالعقالنية العقالنية األفكار درجة على الحكم معيار .3

( 3) الدرجددة بجعدد  الباحددع قددا، فقددد( 5) إلددى( 1) مددن مدددرج املقيدداس أن بمددا     

 بحيدع املتفدوقين، لددى والالعقالنيدة العقالنيدة األفكدار علدى للحكدم قطدع نقطة

 اذا أمدا عقالنيدة، ال تعدد عنددها( 3) مدن أقد  للفكدرة الحسا ي املتوس  كان اذا

 .عقالنية فكرة تعد عندها( 3) عن زادت

 
ً
 االدراسة خطواتا خامسا

 االحالية الدراسة إعداد أج  من التالية الخطوات اتباع تم 

 العقالنيدة األفكدار بدرجدة املتعلقدة والكتب السابقة الدراسات أدب مراجعة .1

 .وأهدافها الدراسة مشكلة اختيار تم حيع والالعقالنية

 لددى والالعقالنيدة العقالنيدة األفكار درجة مقياس واي الدراسة أداة اختيار .2

 .املوهوبين

 إدارة ومخاطبدددددة الباحدددددة، جامعدددددة فدددددي الخاصدددددة الاربيدددددة قسدددددم موافقدددددة أخدددددذ .3

 .الدراسة أدوات لتطبيق التعليم

 ا حكمدددددددددين علدددددددددى بعرتددددددددده للمقيددددددددداس وال بدددددددددات الصددددددددددق دالالت اسدددددددددتخراج .4

 .االستطالعية العينة على وتطبيقه

 .الرئيسية الدراسة عينة على األداة تطبيق .5

  وتحليلها الحاسوب، على البيانات تفري  .6
ً
 .احصائيا

 .ومراجعته البحع تقرير وكتابة النتائج استخراج .7

 
ً
 ااملستخدمة االحصائية األساليبا سادسا

 .والتكرارات املئوية النسب -

 .االرتباط معامالت -

 .النصفية للتجزئة جيتمان ومعادلة ألفا كرونبا  معادلة -

 .املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات -

 .ت اختبار -

 ومناقشتها النتائج. 5

  يلي وفيما
ً
 .الدراسة في األسئلة ترتيب وفق ومناقشتها للنتائج عرتا

 والالعقالنيدة العقالنيدة األفكدار درجدة ماا ونصه األول  بالسؤال املتعلقة النتائج

 املوهوبين؟ الطلبة لدى

 واالنحرافدات الحسدابية املتوسدطات اسدتخدا، تدم السدؤال هدذا علدى لإلجابدة     

 حيددع املتفددوقين، لدددى والالعقالنيددة العقالنيددة األفكددار مقيدداس ألبعدداد املعياريددة

 باسدتثناء عقالنية مجملها في كانت املتفوقين الطلبة أفكار أن( 4) جدول  ي هر

 مددددددن لهددددددا الحسددددددابية املتوسددددددطات تراوحددددددت وقددددددد. والعاشددددددر السددددددادس البعددددددين

 ال الدددع البعددد فددي العقالنيدددة لألفكددار درجددة أعلدددى كانددت وقددد ،(3.86) إلددى( 2.81)

 ولددذا والنذالددة الخسددة مددن عاليددة درجددة وعلددى وشددريرون سدديئون  الندداس بعددض 

 الرابدع البعدد جداء العقالنية لألفكار األخيرة املرتبة في.  ويعاقبوا يالموا أن يجب

 فددددي كمددددا  الفددددرد يتمندددد  مددددا غيددددر علددددى األمددددور  تددددأتي أن الفادحددددة املصدددديبة ملددددن اندددده 

 انهددددددددم إذ املتفدددددددوقين، الطدددددددالب سدددددددمات إلددددددددى ذلدددددددك الباحدددددددع ويعدددددددزو (. 4) جددددددددول 

  أك ددر بددأنهم يتصددفون 
ً
  وأك ددر نضددجا

ً
 العمريددة الفئددة نفددس مددن أقددرانهم مددن تعقددال

 .اليومي تعاملهم أثناء عالية عقالنية ي هرون وهم

 4 جدول 

افات الحسابية املتوسطات  (200=ن) املوهوبين لدى العقالنية األفكار  وترتيب املعيارية واالنحر

املتوسط  البعد م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الترتي

 ب

 تقييم النتيجة

 عقالنية 5 0.78 3.80 الوروري أن يكون ال خا محبوبا أو مقبوال من ك  فرد من أفراد بيئته ا حلية. من 1

 عقالنية 2 0.64 4.15 يجب أن يكون الفرد فعاال ومنجزا بشك  يتص  بالكمال ح   تكون له قيمه. 2

أن يالموا بعض الناس سيئون وشريرون وعلى درجة عالية من الخسة والنذالة ولذا يجب  3

 ويعاقبوا.

 عقالنية 1 0.68 3.86

 عقالنية 9 0.80 3.94 انه ملن املصيبة الفادحة أن تأتي األمور على غير ما يتمن  الفرد. 4

 عقالنية 3 0.61 3.78 تنشا تعاسة الفرد عن ظروف خارجية، ال استطيع السيطرة علهها أو التحكم اها. 5

 عقالنية 10 0.55 3.46 السه  أن نتجنب بعض الصعوبات واملسئوليات بدال من أن نواجهها. من 6
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يجب أن يكون ال خا معتمدا على ا خرين , ويجب أن يكون هنا  من هو أقوى منه لكي اعتمد  7

 عليه.

 عقالنية 7 0.67 3.74

 عقالنية 4 0.95 3.86 الخبرات واألحداث املاتية تقرر السلو  الحاتر، وان تأثير املاا   ال يمكن تجاهله أو محو . إن 8

 عقالنية 6 0.87 3.79 ينبغي أن يي عج الفرد أو يحزن ملا يصيب ا خرين من مشكالت واتطرابات. 9

1

0 

دائما ح  م الي وصحيح لك  مشكلة وهذا الح  البد من إيجاد  و إال فالنتيجة تكون  هنا 

 مفجعة.

 عقالنية 11 0.65 3.11

1

1 

ينبغي أن يتسم ال خا بالرسمية والجدية في تعامله مع ا خرين ح   تكون له قيمة أو مكانة 

 محارمة بين الناس.

 عقالنية 8 0.70 3.74

 عقالنية  0.72 3.75 املقياس كك 

 [. 3] الغامدي دراسة نتيجة مع النتيجة هذ  وتتفق

 [.8] والشي  الطيب دراسة نتيجة مع النتيجة هذ  وتختل 

 احصددائية داللددة ذات فددروق توجددد هد ا ونصدده ال دداني بالسددؤال املتعلقددة النتدائج

 الجنس؟ ملتغير تبعا املتفوقين الطلبة لدى العقالنية األفكار درجة في

 األفكدددددددار لدرجدددددددة املعياريدددددددة واالنحرافدددددددات الحسدددددددابية املتوسدددددددطات حسددددددداب تدددددددم

 وجددود إلددى اشددير حيددع( 5) جدددول  فددي مواددح هددو كمددا املتفددوقين لدددى العقالنيددة

 لتلدددك إحصدددائية داللدددة وجدددود مدددن وللتأكددد املتوسدددطات، تلدددك فدددي ظاهريدددة فددروق

 .املستقلة للعينات( ت) اختبار استخدا، تم الفروق

 5 جدول 

افات الحسابية املتوسطات   املتفوقين لدى العقالنية األفكار  لدرجة( ت) واختبار  املعيارية واالنحر
 
 الطلبة جنس ملتغير  تبعا

 املحور  اختبار ت االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي ن الجنس

 دح ت الداللة دح ت

 129. 117 1.532 123. 2.436 6.66 114.88 100 ذكور 

 7.67 112.70 100 اناث
 

    

 األفكددار متوسددطات فدي إحصددائية داللدة ذات فددروق وجدود عددد، إلدى اشددير والدذي

 قدد وهدذا(. وانداث ذكدور ) الطلبدة لجنس تعزى  املوهوبين الطالب لدى العقالنية

 والبيئدددددة ال قافدددددة نفدددددس الدددددى ينتميدددددان واالنددددداث الدددددذكور  الطلبدددددة كدددددال بدددددأن يفسدددددر

 مدع النتيجدة هذ  وتتفق افكارهم في فروق وجود عد، الى أدى مما االجتماعية،

 الطيدددب دراسدددة مدددع النتيجدددة هدددذ  وتختلددد [ 13] وقرمدددوز [ 12] مددداريوس دراسدددة

 [.8] والشي 

 احصدائية داللدة ذات فدروق توجدد هد ا ونصده ال الع بالسؤال املتعلقة النتائج

 املرحلددددددددة ملتغيددددددددر تبعددددددددا املتفددددددددوقين الطلبددددددددة لدددددددددى العقالنيددددددددة األفكددددددددار درجددددددددة فدددددددي

 التعليمية؟

 األفكدددددددار لدرجدددددددة املعياريدددددددة واالنحرافدددددددات الحسدددددددابية املتوسدددددددطات حسددددددداب تدددددددم

 وجدددود إلدددى اشدددير حيدددع 6 جددددول  فدددي موادددح هدددو كمدددا املتفدددوقين لددددى العقالنيدددة

 لتلدددك إحصدددائية داللدددة وجدددود مدددن وللتأكددد املتوسدددطات، تلدددك فدددي ظاهريدددة فددروق

 .املستقلة للعينات( ت) اختبار استخدا، تم الفروق

 6 جدول 

افات الحسابية املتوسطات   املتفوقين لدى العقالنية األفكار  لدرجة( ت) واختبار  املعيارية واالنحر
 
 الدراسية املرحلة ملتغير  تبعا

 اختبار ت اختبار ليفين االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي ن املرحلة التعليمية

 دح ت الداللة دح ت

 049. 198 1.989- 497. 464. 8.33 113.38 100 ةطمتوس

 7.13 115.20 100 ثانوية
  

   

 مقيددداس متوسدددطات فدددي إحصدددائية داللدددة ذات فدددروق وجدددود إلدددى اشدددير والدددذي     

(. وثانويدة متوسدطة) الدراسدية للمرحلدة تعدزى  املتفدوقين لدى العقالنية األفكار

 املرحلددة متوسددطات مددن أعلددى ال انويددة للمرحلددة الحسددابية املتوسددطات أن وبمددا

 الدى تشير ال   النمو مبادئ مع يتطابق وهذا لصالحهم الفروق فين املتوسطة،

 .العمر زاد كلما العقالنية واالفكار التعق  زيادة

 مددع النتيجدة هدذ  وتختلد [ 3] الغامددي دراسددة نتيجدة مدع النتيجدة هدذ  وتتفدق

 [16] بارتليت دراسة نتيجة

 التوصيات. 6

 ايلي بما الباحع يوص   الحالية، الدراسة نتائج على بناء

 التفكيددر تطددوير علددى تركددز املوهددوبين، للطلبددة إرشددادية إثرائيدده بددرامج تطددوير .1

 .واملوهوبين املتفوقين الطلبة عند العقالني اإليجا ي

 كدددددال فدددددي العقالندددددي التفكيدددددر فددددي واملتفدددددوقين املوهدددددوبين الطلبدددددة مهدددددارات تنميددددة .2

 .واملتوسطة األساسية املرحلتين

 تطدددوير علدددى للعمددد  التعلددديم وزارة فدددي املسدددؤولين يبدددذلها ال ددد  الجهدددود تعزيدددز .3

 .املوهوبين الطلبة لدى العقالني التفكير

 البح ية املقارحات

 الطلبددددة لدددددي الالعقالنددددي التفكيددددر أسددددباب فددددي أبحدددداث إجددددراء الباحددددع يوصدددد   -

 .واملوهوبين املتفوقين

 عددددن يمكددددن ال دددد  املؤشددددرات بعددددض تقددددديم فددددي الدراسددددة هددددذ  نتددددائج تسددددهم قددددد -

 الخطددددددددد  ووتدددددددددع الت دددددددددخيا فدددددددددي والاربدددددددددويين ا ختصدددددددددين مسددددددددداعد  طريقهدددددددددا

 الالعقالنيدة واملعتقددات االفكدار بعدض علدههم تسديطر ملدن والعالجيدة اإلرشدادية

  التعليمية وامكانياتهم قدراتهم نحو والطالبات الطالب من

 .والتحصيلية

 االفكددددار عددددن للكشدددد  وقائيددددة دراسددددات بعمدددد  الدراسددددة نتددددائج مددددن االسددددتفادة -

 .للمراهقين النفسة اللحة لتحقيق تعديلها وسب  الالعقالنية
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 متغيدددددرات او اخددددرى  فئددددات علددددي بحددددوث بعمدددد  الدراسددددة نتددددائج مددددن االسددددتفادة -

 .الالعقالنية أو العقالنية باألفكار عالقة لها أخرى 

 املراجع

 أ. املراجع العربية

 علدى الرياتية املفاهيم في برنامج اثر(. 1421) يوس  بنت نجالء العمري،[ 1]

 .الرياا بمدينة( 6-5) الفئة األطفال من عينة لدى الذات مفهو، نموا

 واملتفددددددوقين، املتميدددددد ين تربيددددددة إلددددددى مدددددددخ (. 1998) هايدددددد  ناديددددددة السددددددرور،[ 2]
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ABSTRACT_ The current study aims at identifying the availability of rational and irrational ideas 

among the gifted and the differences in that degree according to the gender variables and the 

educational stage. To achieve the objectives of the current study, the descriptive approach has been 

followed because it is appropriate to the nature of the study and its objectives. The sample of the study 

consisted of (120) of the outstanding students in the Makkah Region, who were chosen by the random 

stratified method. The study tool consisted of a measure of rational and irrational ideas after the 

extraction of the signs of sincerity and stability. 
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