
 التفكري اخلرايف لدى طلبة كلية الرتبية الرايضية

  أمحد قاسم دمحم محي 

 :ملخص  
مستوى التفكَت اخلرايف لدى طلبة كلية الًتبية الرايضية ؟ وكذلك  يهدؼ البحث احلارل إذل التعرؼ على 

وادلرحلة الدراسية  (ذكور ، إانث)اجلنس : الكشف عن داللة الفروؽ يف مستوى التفكَت اخلرايف لديهم تبعاً دلتغَتي 
.. (أوؿ ، اثين ، اثلث ، رابع)

طالباً وطالبة مت اختيارىم بصورة قصدية من بُت طلبة كلية الًتبية الرايضية  (167)وأتلفت عينة البحث من 
بعد ترمجتو اذل اللغة  (1982العيسوي ، )واعتمد البحث على مقياس التفكَت اخلرايف الذي أعده . جبامعة دىوؾ 

. الكوردية والتحقق من صدقو وثباتو 
فأظهرت النتائج . وسبت معاجلة البياانت إحصائياً ابستخداـ معامل ارتباط بَتسوف واالختبار التائي وربليل التباين 

أف مستوى التفكَت اخلرايف لدى أفراد العينة من طلبة الًتبية الرايضية منخفض ، ودل تظهر النتائج فروؽ دالة إحصائياً يف 
.  التفكَت اخلرايف لديهم تبعاً دلتغَتي اجلنس وادلرحلة الدراسية 

. ويف ضوء نتائج البحث قدـ الباحث مجلة توصيات ومقًتحات 
 

 .التفكري اخلرايف ، الرتبية الرايضية ، الطلبة الرايضيني منط التفكري ، : الكلمات الدالة 

                                                
  العراؽ –إقليم كوردستاف العراؽ - جامعة دىوؾ- تربية كلية اؿ-قسم الًتبية وعلم النفس . 
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 التعريف ابلبحث
: مقدمة - 1-1

يعد التفكَت من النشاطات العقلية ادلعقدة ، ولكي يتمكن الفرد من مواجهة ادلشكالت اليت تواجهو يف 
مواقف احلياة اليومية ويستطيع حلها عليو ابستخداـ الرموز وادلفاىيم ادلوجودة لديو يف بنيتو ادلعرفية ، وىذا النشاط 

.  العقلي الذي يقـو بو الفرد ىو ما شنثلو التفكَت
 أف اعتبار التفكَت من أعقد العمليات ادلعرفية يرجع إذل كونو يعتمد على استخداـ الرموز ، فعملية التفكَت 

تتصل ابحلوادث اليت نتذكرىا أو ادلنسية ابلنسبة لنا أو اليت نتخيلها ابإلضافة إذل تلك اليت تؤثر على حواسنا يف الوقت 
ذلذا فإف استخداـ الرموز ىو الذي يدخل يف عملية التفكَت بشكل كبَت فبعض الرموز أشياء زلسوسة ، . احلاضر 

وعمليات التفكَت تًتاوح . (204ص : 1988عدس ، )وذلك مثل إشارة الوقوؼ ، كما شنكن اعتبار الكلمات رموز 
من مستوى بسيط جداً كالداللة على أمساء بعض األشياء إذل مستوايت معقدة جداً كالنشاط ادلعريف الالـز حلل مسائل 

.  رايضية ذات مستوى عارل من التجريد والتعقيد
وسبارس أساليب التنشئة االجتماعية دوراً كبَتاً ومهماً يف تبٍت الفرد ألدناط تفكَت زلددة ، كذلك فإف الثقافة 

السائدة يف اجملتمع ذلا أتثَت كبَت يف ىذا اجلانب حيث أف معظم األفراد يقوموف بسلوكات معتمدة على ما ىو سائد يف 
أف ىناؾ أدناطاً للتفكَت استناداً للعمليات  (1995السيد، )فًتض إذ ي. (10ص : 1990السامرائي ، )ثقافاهتم 

التفكَت ابحملاولة اخلطأ ، والتفكَت اخلرايف والتفكَت بعقوؿ الغَت ، : الذىنية ادلستخدمة اترة ، واذل النتائج اترة أخرى منها
( .  16-13ص : 2004قطامي ، )والتفكَت العلمي

ودبا أف الفرد يعيش يف وسط مؤثرات بيئية عديدة سواء كانت ىذه البيئة ىي األسرة أـ ادلدرسة أـ النادي 
الرايضي أو أية مؤسسة أخرى ، فإف ىذا الفرد البد وأنو سوؼ ينمو على أدناط من التفكَت وشنارس دبوجبها أغلب 

.  سلوكياتو ، وقد يكوف دنط التفكَت لدى بعض األفراد من النمط اخلرايف 
 : مشكلة البحث - 1-2

إذا كاف انتشار اخلرافات شنثل ضرراً على اجملتمع بوجو عاـ ، فإف انتشارىا بُت الشباب شنثل الضرر األكرب ، ألف 
السيما وأف مرحلة الشباب ىي مرحلة انتقالية بُت ادلراىقة والرشد وتتميز ابلنزوع . الشباب ىم حاضر األمة ومستقبلها 

اذل االستقاللية وأتكيد الذات ، وتتأثر ىذه ادلرحلة العمرية ابلعادات والتقاليد وادلمارسات السلوكية ادلتضمنة يف ثقافة 
فإذا كانت الثقافة تتضمن عوامل تسهم يف بناء الشخصية وتكاملها فإهنا يف الوقت نفسو قد تتضمن جوانب . اجملتمع 

ادلوسوي ، )تعرقل النمو اإلنساين ، وسبثل السلوكيات اخلرافية إحدى تلك العوامل السلبية ادلؤثرة يف النمو اإلنساين 
 واألشخاص الذين يؤمنوف ابخلرافة رندوف يف ادلصادفة إثبااتً قاطعاً لتدخل القوى الغيبية (.196-195 ، ص2002

(. 170، ص1990احلمداين)كأرواح األجداد واألشباح يف أحداث الكوف 
وعليو فإف الكشف العلمي عن حقيقة وجود تفكَت خرايف لدى بعض األفراد يشكل ضرورة حيوية ومطلباً علمياً 

وحضارايً ، ذلك ألف البحث يف مدى انتشار األفكار اخلرافية لدى طلبة كلية الًتبية الرايضية من شأهنا أف يدفع 
الباحثُت حلشد طاقاهتم من أجل احلد من تلك األفكار من خالؿ وضع برامج إرشادية وتربوية شنكن أف سبهد الطريق 
.  أماـ حركة التغيَت من أجل بناء تفكَت علمي شنكن اإلنساف من العيش ابنسجاـ مع اجملتمع واإلسهاـ يف بناء احلضارة 

ومما الشك فيو أف عملية استبداؿ التفكَت اخلرايف ابلتفكَت العلمي تعد من أصعب التحدايت اليت تواجو رلتمعنا 
وىنا تربز دور . الذي يتطلع اذل النهوض واالرتقاء من أجل مواكبة العصر والتقدـ احلضاري الذي يشهده العادل اليـو 
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كلية الًتبية الرايضية يف إعداد الكوادر البشرية وأتىيلهم للعمل يف اجملاؿ الرايضي من خالؿ تنمية التفكَت العلمي لديهم 
وإزالة كل ادلعتقدات واألفكار اخلرافية إف وجدت ، ويف ىذا السياؽ أييت البحث احلارل الذي شنثل زلاولة متواضعة من 

أجل الكشف عن مستوى األفكار اخلرافية لدى طلبة كلية الًتبية الرايضية ابعتبارىم قادة ادلستقبل يف اجملاؿ الرايضي يف 
ذلك أف ادلالحظة ادلنهجية ادلستمرة تبُت لنا أف كثَتاً من أدناط السلوؾ والتفكَت لدى بعض الطلبة . اجملتمع الكوردي 

وأف انتشار األفكار اخلرافية لدى الطلبة يف اجلامعات . زاؿ تترتبط دبفاىيم وتصورات خرافية كانت سائدة يف اجملتمع وال 
 . يعد مؤشراً على اختالالت ثقافية واجتماعية من شأهنا أف تؤثر يف حاضرىم ومستقبلهم 

وقد الحظ الباحث من خالؿ عملو يف اجملاؿ الرايضي أف البعض من الرايضيُت أثناء دخوذلم ادلنافسات الرايضية 
 ، ومن خالؿ خربة الباحث يف رلاؿ التعليم الحظ اىتماـ شنارسوف بعض السلوكيات الدالة على دنط التفكَت اخلرايف

بعض الطالب والطالبات بقراءة األبراج يف الصحف ، وكذلك وجود بعض األفكار اخلرافية أثناء احلديث معهم ، ومن 
ومن ىنا برز مشكلة البحث احلارل واليت . خالؿ تصرفاهتم داخل أروقة اجلامعة اليت تعد منرباً للعلم ومكاانً لتنمية العقل 

 :شنكن صياغتها ابلتساؤؿ اآليت 
ما مدى شيوع ادلفاىيم واألفكار اخلرافية لدى الطلبة الرايضيُت ؟ وىل سنتلف التفكَت اخلرايف لدى ىؤالء 

الرايضيُت تبعاً دلتغَتات اجلنس وادلرحلة الدراسية ؟  
 
: أمهية البحث - 1-3
وعلى ىذا األساس . يعد التفكَت من أىم الفعاليات اليت يتميز هبا الكائن اإلنساين عن غَته من الكائنات 

وتدخل يف . أخذ االىتماـ دبوضوع التفكَت يزداد بشكل كبَت حيث شنكن وصفو أبنو أعلى مستوايت النشاط العقلي
عملية التفكَت عمليات متنوعة ومعقدة لكي يصل الفرد إذل القدرة على حل ادلشكلة ، وىذا يعتمد ابألساس على ما 

.  موجود لدى الفرد من خربات ومعارؼ تشكل لديو ما يسمى ابلبنية ادلعرفية
 وصفاً أو دنطاً بدائياً من أدناط التفكَت ال يقـو على الربط بُت (Superstitions Thinking)وشنثل التفكَت اخلرايف

فالتفكَت اخلرايف ىو .  للموضوع ؽالسبب والنتيجة ، ويفسر معظم الظواىر تفسَتات غيبية غَت علمية دوف فهم مسب
الذي يقـو على إنكار العلم ورفض مناىجو ويعد دنطا بدائياً من أدناط التفكَت قد يقف حائالً دوف الفهم ادلوضوعي 

 (.4، ص2000حسن، )الدقيق للبيئة ، مما يؤدي إذل احلد من قدرة الفرد على التكيف مع زليطو والبيئة من حولو 
ومن ىنا أتيت ضرورة التخلي عن التفكَت اخلرايف وأذنية استخداـ ادلنهج العلمي من أجل التأسيس جملتمع انمي 

ومتطور ، وأف البداية احلقيقية لكل حداثة تكمن يف تفكيك أسس ومناىج تفكَتان ، والكشف عن العوائق 
 لذا أصبح التعرؼ على دنط (.36ص : 1999اخلضور ، )اإلبستيمولوجية اليت ربجب عنا عيوبنا ادلنهجية والنظرية 

رايف مهم جداً لكوف التفكَت بشكل عاـ يعد من أرقى العمليات العقلية اليت يتميز هبا اإلنساف ، وأف اخلالتفكَت 
استخدامو انبع من كوف ىذا الفرد أصبح قادراً على االستفادة من خرباتو ادلعرفية السابقة واليت سبق وأف مت خزهنا يف 

 (.4، ص2000حسن، )بنيتو ادلعرفية 
: وتتجلى أذنية البحث احلارل يف النقاط اآلتية 

  يوفر البحث أداة ابللغة الكوردية لقياس األفكار اخلرافية لدى الطلبة. 

  ًيعد البحث زلاولة متواضعة يف رلاؿ الكشف عن مدى انتشار األفكار اخلرافية لدى طلبة اجلامعة وربديدا
 .أولئك الدارسُت يف كلية الًتبية الرايضية ممن سيتولوف مهاـ التدريس والتدريب يف اجملاؿ الرايضي 
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  شنكن االستفادة من نتائج البحث كمؤشرات الزباذ بعض التدابَت اخلاصة ابإلعداد العلمي القائم على وضع
 .برامج إرشادية وتربوية حلث الطلبة على التفكَت العلمي بدالً من دنط التفكَت اخلرايف إف وجد 

  فضالً عما تقدـ فإف البحث شنكن أف يقدـ إضافة معرفية من خالؿ مقارنة النتائج مع نتائج الدراسات
. السابقة اليت أجريت يف ثقافات أخرى 

:  أهداف البحث - 1-4
: يهدؼ البحث اذل التعرؼ على 

مستوى التفكَت اخلرايف لدى طلبة كلية الًتبية الرايضية ؟  . 1
ذكور ، )اجلنس . أ:داللة الفروؽ يف مستوى التفكَت اخلرايف لدى طلبة كلية الًتبية الرايضية تبعاً دلتغَتي . 2

(. أوؿ ، اثين ، اثلث ، رابع)ادلرحلة الدراسية . ب . (إانث
: جماالت البحث - 1-5
. يقتصر البحث احلارل على الطلبة ادلتخصصُت يف العلـو الرايضية : اجملاؿ البشري .أ

. ـ 2008/2009العاـ الدراسي : اجملاؿ الزمٍت .ب
. كلية الًتبية الرايضية جبامعة دىوؾ : اجملاؿ ادلكاين .جػ
 :حتديد املصطلحات - 1-6

 :(Thinking)التفكري 

فقد عرؼ . لقد أدى التعقيد يف التفكَت اذل تعدد تعريفاتو حسب ما ىو متوفر يف األدبيات النفسية والًتبوية 
مفهـو افًتاضي يشَت اذل عملية داخلية تعزى اذل نشاط ذىٍت معريف تفاعلي : التفكَت أبنو (1996عبد احلليم ، )

استقصائي قصدي موجو حنو حل مشكلة ما او ازباذ قرار معُت او إشباع رغبة يف الفهم أو إرناد معٌت أو إجابة لسؤاؿ 
(.  18-17ص : 2004غباين ، )ما

القدرة على ازباذ القرار وحل )والذي يعد أشهر وأىم من كتب عن التفكَت أبنو   (إدوارد دي بونو )عرفو و
أبنػو ( كوستا)، بينما يرى ( القدرة على إصدار األحكاـ )أبنو ( ىيماف )وعرفو  . (ادلشكالت واحلكم على شيء معُت

 (. 16ىػ ، ص1428دمحم نور ، ) (معاجلة عقلية للمدخالت احلسية  تؤدي إذل التعرؼ على األمور واحلكم عليها): 
 (:Superstitions)اخلرافة 

ىي أي اعتقاد أو : فَتى أف اخلرافة  (Webster)ورد تعريف اخلرافة يف عدة قواميس ، منها قاموس ويبسًت
 . (ادليتافيزيقيا)اذباه غَت متفق مع قوانُت العلم ادلعروفة وخاصة ادلعتقدات ادلتعلقة ابلسحر والتشاـؤ وما ىو وراء الطبيعة 

(. Webster, 1993 : P.1830)أو أي عمل أو ممارسة مبنية على مثل ىذا االعتقاد أو االذباه
: أف للخرافة عدة معاِف منها  (1971مجيل صليبا ، )ويرى 

. ىي اعتقاد أف بعض األفعاؿ أو بعض األلفاظ أو بعض األعداد ذبلب السعادة أو الشقاء : األوؿ 
. ىو إطالؽ ىذا اللفظ على كل اعتقاد ابطل أو ضعيف : الثاين

(.  527ص : 1971صليبا ، )ىو إطالقو على كل مبدأ أو مذىب مبالغ فيو بغَت نظر وال قياس : الثالث
ىي االعتقاد فيما ال يعقل وتصور عالقات غَت علمية : اخلرافة أبهنا  (1978عبد ادلنعم احلفٍت ، ) وعرؼ 

(. 361ص : 1978احلفٍت ، )والتصرؼ بناءاً على ىذا االعتقاد 
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اذل القوؿ أبف ما نعتربه  (D. Krech & R. Crutchfild)ويذىب كل من دافيد كرتش وريتشارد كراتشفيلد  
ىو تلك ادلعتقدات اليت برىنت أهنا على خالؼ مع احلقائق ادلوضوعية  (superstition beliefs)معتقدات خرافية 

(objective facts)  واليت زنتمل أف يشارؾ يف االعتقاد هبا عدد كبَت من أبناء اجملتمع واليت تتضمن قضااي تصف ظواىر
أو احلظ  (fate)مثل القضاء والقدر  (supernatural causes)تسمح بتنسيب بعض الظواىر اذل أسباب فوؽ طبيعية 

(luck)  أو الشيطاف(devil)(  ، 11ص : 1983عيسوي.)  
ىي ادليل اذل نسب الوقائع اذل أسباب غَت عادية وال واقعية أو ىي : اخلرافة أبهنا  (1988فاخر عاقل ، )وعرؼ 

النزوع اذل نسب العالقات السببية اذل حوادث وقعت يف زمن واحد أو يف مكاف واحد دوف أف يكوف بينها عالقة 
 ( .378ص : 1988عاقل ، )سببية حقيقية 

وعلى العمـو ، فإف تعريفات اخلرافة تكاد تتفق على أهنا اعتقاد أو فكر يتناقض مع الواقع ادلوضوعي ، يؤمن بو 
 .بعض الناس دلواجهة مشكلة ، أو دفع ضرر ، أو جلب منفعة أو تفسَت ما يعجز اإلنساف عن تفسَته وإدراكو 

 
خلفية نظرية ودراسات سابقة  

:  خلفية نظرية - 2-1
لقد حاوؿ علماء النفس وضع أطر عامة لتفسَت عملية التفكَت ، حيث يرى أصحاب االذباه االرتباطي أبف 
التفكَت يقـو على االرتباط يف أساسو ، بينما يرى علماء النفس اجلشتالت أبف التفكَت نوع من التنظيم اإلدراكي للعادل 

فالعضوية ال سبارس عمليات احملاولة واخلطأ كما يدعى االرتباطيوف ، وإدنا هتتدي إذل احلل فجأة وذلك . احمليط ابلفرد 
وينطلق أصحاب . يف إدراؾ العالقات ادلختلفة اليت شنكن أف تقـو بُت مثَتات أو مكوانت ىذا الوضع" التبصر"نتيجة 

معاجلة ادلعلومات من االفًتاض القائل بوجود تشابو بُت النشاط ادلعريف اإلنساين وطرؽ بررلة احلاسبات االلكًتونية 
ادلتضمنة يف أي نشاط تفكَتي وجدولة ىذه اخلطوات يف تسلسل مناسب وذلك من خالؿ ربديد اخلطوات . وعملها

 : 1984نشوايت ، )يتفق مع تسلسل العمليات التفكَتية اليت شنكن أف يستخدمها ادلتعلم لدى مواجهة مشكلة معينة
.  (ص

والتفكَت مفهـو رلرد كالعدالة والظلم والكـر والشجاعة ، الف النشاطات اليت يقـو هبا الدماغ عن التفكَت ىي 
نشاطات غَت مرئية وغَت ملموسة ، وما نشاىده ونلمسو يف الواقع ليس إال نواتج فعل التفكَت سواء أكانت بصورة 

أبف التفكَت ليس إال رلرد " Feldmanفيلدماف "ويفًتض (. 38ص: 2005جرواف ، )مكتوبة أو منطوقة أـ حركية
 .(Feldman, 2000, p.241)توضيح لسؤاؿ أو ىو مسة مميزة طبيعية لقدرة اإلنساف على التفكَت 

وشنكن القوؿ أف التفكَت لو عدة مستوايت وىذه ادلستوايت تندرج من احلسي إذل اجملرد ، وكما يرى بياجيو 
أبف الفرد يولد وىو مزود أبفعاؿ منعكسة ذبعلو قادرا على التعامل مع البيئة اخلارجية ، إذ يكوف تعامل الفرد يف البداية 

. (Woolf, 1993, p.26)حسياً مع البيئة اخلارجية 
 فهو الطريقة اليت يتمثل هبا الفرد ادلعرفة واخلربة وادلعلومات مث يتم بعد Thinking Pattern أما دنط التفكَت 

ذلك تسجيلها وترميزىا وخزهنا يف البنية ادلعرفية، وىو شنثل رلموعة من األداءات اليت سبيز الفرد واليت تعد دليالً على 
(. 105، ص1990قطامي، )كيفية استقبالو للخربات اليت شنر هبا واستعماذلا للتكيف مع البيئة احمليطة 

ويؤكد أصحاب ادلدرسة ادلعرفية أف دنط التفكَت زلكـو بعوامل دنائية وال شنكن تسريعو وإدنا ادلرحلة النمائية ىي اليت 
ومن ىذه االذباىات شنكن . ربدد دنط تفكَت الفرد ، لذلك يكوف تفكَت الفرد حسياً حركياً ويكوف عملياً ويكوف رلرداً 
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ويرى بياجيو (. 172، ص1989قطامي ، )فهم أساليب التفكَت وأدناطو وما ىو سائد لدى الطلبة من أدناط تفكَت 
 :ابف ىناؾ عدة أدناط للتفكَت وىي

أيخذ يف اعتباره العالقات يف ضوء الظروؼ النظرية التجريبية . Combination Reasoningالتفكَت التوافقي  . أ
. وبشكل منهجي

وىنا يتعرؼ على العالقات ويفسرىا يف ادلواقف  ادلوصوفة . Proportional Reasoningالتفكَت التناسيب  . ب
 .دبتغَتات نظرية رلردة أو قابلة للمالحظة ولو أذنية يف فهم القوانُت

يعرؼ حقيقة أف الظواىر الطبيعية نفسها احتمالية وأف أية . Probabilistic Reasoningالتفكَت االحتمارل . ج
. رلمالت يتم التوصل إليها أو أي صيغة تفسَتية رنب أف تتضمن اعتبارات احتمالية

يستطيع الفرد أف يقرر ما إذا كانت الظواىر أو األحداث متصلة . Correlation Reasoningالتفكَت االرتباطي . د
أو أهنا سبيل إذل السَت معاً فعندما يعرؼ الطفل أف السحب ادلظلمة وادلطر يسَتاف معاً ولكن قد زندث أحياانً 

. أحدذنا دوف اآلخر فإنو يفكر هبذا النمط
يستطيع أف أيخذ ابالعتبار مجيع االفًتاضات ويعرؼ ضرورة أف . Proposition Reasoningالتفكَت االفًتاضي . ىػ

أيخذ ابعتباره مجيع ادلتغَتات ادلعروفة ويصمم اختباراً نضبط فيو كل ادلتغَتات ما عدا ادلتغَت الذي رنري حبثو، وىو يفكر 
عبد اذلادي، )ابدلفاىيم والعالقات واخلصائص النظرية اجملردة وادلسلمات ويستخدـ الرموز لشرح وتوضيح احلقائق اجملردة 

(. 182ص : 2000
وىناؾ َمْن يرى إمكانية تقسيم التفكَت اذل عدة أدناط اعتماداً على العمليات العقلية ادلوصلة إذل نتيجة وىذه  

، والتفكَت االستقرائي ، " سلوؾ حل ادلشكالت"التفكَت ابحملاولة واخلطأ ، والتفكَت إبعادة بناء ادلوقف : األدناط ىي
. والتفكَت االستنباطي

 :  بينما يرى آخروف إمكانية تصنيف أدناط التفكَت اعتماداً على أساس األزواج ادلتناظرة وعلى النحو اآليت
. Convergent Thinking ، والتفكَت التقاريب Divergent Thinkingالتفكَت التباعدي  .1
 .Deductive Thinking ، والتفكَت االستنباطي Inductive Thinkingالتفكَت االستقرائي .2

 .Critical Thinking ، والتفكَت الناقد  Creative Thinkingالتفكَت اإلبداعي .3

،  والتفكَت ادلرتكز على اجلانب األشنن من Left Handed Thinkingالتفكَت ادلرتكز على اجلانب األيسر من الدماغ .4
 .Right Handed Thinkingالدماغ 

، والتفكَت من خالؿ اختبار الفروض Hypothesis Formula Thinking  التفكَت من خالؿ تكوين الفروض .5
Hypothesis Testing Thinking. 

 .Informal Thinking، والتفكَت غَت اجملرد  Formal Thinkingالتفكَت اجملرد .6

 .Analytic Thinking، والتفكَت التحليلي  Exploratory Thinkingالتفكَت االستكشايف .7

 .Closed System Thinking، والتفكَت ذو النظاـ ادلغلق Open System Thinkingالتفكَت ذو النظاـ ادلفتوح .8

 .Tactic Thinking ، والتفكَت التكتيكي Strategic Thinkingالتفكَت االسًتاتيجي .9

 .Imagine Thinking، والتفكَت التخيلي Realistic Thinkingالتفكَت الواقعي .10

 .التفكَت السليم، والتفكَت ادلنطقي.11

 .Abstract Thinking، والتفكَت اجملرد Concert Thinkingالتفكَت احملسوس .12
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: وكذلك شنكن تصنيف أدناط التفكَت على أساس ادلوضوعية والعقالنية وعلى النحو اآليت
. ويتضمن التفكَت اخلرايف، والتفكَت ادليتافيزيقي: األسلوب غَت العلمي حلل ادلشكالت .1
الذي يعتمد على ادلوضوعية وعرب العلية والسببية ويتضمن التفكَت التأملي، والتفكَت : األسلوب العلمي  .2

 (.6-5، ص2000محودة، )احلدسي، والتفكَت االستدالرل، والتفكَت اإلبداعي  

والحظ الباحثوف اف مستوى التعقيد يف التفكَت يعتمد بصورة أساسية على مستوى الصعوبة والتجريد يف 
فعندما يسأؿ الفرد عن امسو أو رقم ىاتفو ، فانو رنيب بصورة آلية ودوف أف يشعر ابحلاجة اذل . ادلهمة ادلطلوبة أو ادلثَت 

ولكن إذا طلب إليو أف يعطي تصوراً للعادل بدوف كهرابء أو بدوف أجهزة كمبيوتر ، فانو بال شك . أي جهد عقلي 
واستناداً اذل ذلك فقد ميز . سيجد نفسو أماـ مهمة أكثر صعوبة ، وتستدعي القياـ بنشاط عقلي أكثر تعقيداً 

:  الباحثوف يف رلاؿ التفكَت بُت مستويُت للتفكَت ذنا
. Basic\ Lower – level Thinkingتفكَت من مستوى أدىن أو أساسي . 1
( 40ص : 2005جرواف ، ) Complex\ Higher – Level Thinkingتفكَت من مستوى أعلى أو مركب . 2

: وكذلك شنكن تصنيف التفكَت من حيث الفاعلية اذل
إتباع أساليب ومنهجية سليمة بشكل معقوؿ ، واستخداـ أفضل : وىو الذي يتحقق فيو شرطاف ذنا : تفكَت فعاؿ. أ

 .ادلعلومات ادلتوافرة من حيث دقتها وكفايتها

وىو التفكَت الذي ال يتبع منهجية واضحة دقيقة ويبٌت على مغالطات أو افًتاضات ابطلة أو : تفكَت غَت فعاؿ. ب
ص  : 2004غباين ، )متناقضة أو ادعاءات وحجج غَت متصلة ابدلوضوع أو التوصل اذل استنتاجات ليست مربرة 

19 .)
وإف احلديث عن التفكَت اخلرايف يتطلب التمييز أو التفريق بُت ىذا ادلصطلح ومفاىيم أخرى مثل التفكَت 

أبف اخلرافة تشَت اذل ظاىرة أو حادثة جزئية واحدة مليئة : بُت اخلرافة واألسطورة يف قولو  (زكراي)إذ شنيز . األسطوري 
ابلتفاصيل اليت قد تتعارض مع بعضها البعض ، بينما األسطورة سبثل نظاماً كامالً لتفسَت العادل أو رلموعة من الظواىر ، 

وىذا النظاـ ادلتكامل يتسم ابالتساؽ والتماسك الداخلي ومع ذلك فمن الواجب أف نعًتؼ أبف اللفظُت يستخدماف 
( .  62-61ص : 1978زكراي ، )يف كثَت من األحياف دبعٌت واحد أو دبعنيُت متقاربُت 

وزناوؿ الفرد من خالؿ استخدامو لنمط التفكَت اخلرايف أف يفسر احلوادث والظواىر وفق ما يؤمن بو وما 
وىذا النوع من التفكَت خارل من العلم والعقل وادلنطق ، . اكتسبو ، وما توارثو من عادات مستمدة من اترسنو الطويل

ويفسر التفكَت اخلرايف احلوادث تفسَتات ال ترتبط حبقائق واقعية ملموسة بل يعزوىا إذل أسباب فوؽ طبيعية، والتفكَت 
وذلذا شنكن القوؿ أف من أسباب انتشار الفكر . اخلرايف ىو عبارة عن ربط للمعاين قائم على أساس التشابو واالتصاؿ

األسطوري أنو كاف يقدـ تفسَتاً متكامالً عن العادل، فاألساطَت القدشنة تعرب عن نظرة الشعوب اليت اعتنقتها إذل احلياة 
ذلذا فإف مطلب األسطورة تقـو . وتقدـ تفسَتاً يتالئم مع مستوى ىذه الشعوب ويرضيها إرضاءاً اتماً . والطبيعة والعادل

على تفسَت غَت احلي عن طريق احلي لكن العلم زناوؿ أف رند لظواىر احلياة تفسَتات من خالؿ عمليات فيزايئية 
 (. 68، ص1989زكراي، )وذلذا فالعلم يسعى إذل تفسَت احلي عن طريق غَت احلي . وكيميائية

اذل الفرؽ بُت مفهـو اخلرافة ومفهـو األسطورة ، لكنو يربط ادلفهومُت مع مفهـو آخر ىو الدين  (إجنلش )ويشَت 
البدائي ، إذ يرى أف ىناؾ تشاهباً بُت ىذه ادلفاىيم الثالثة من حيث البداية والوظيفة ، وىو يرى أف اإلنساف جلأ إذل 

. اخل ... كل منهم يف ظروؼ زلنة عاطفية ، أو كوارث احلياة ، أو ادلوت ، أو حب تعيس ، أو كراىية غَت مشبعة 
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ففي مثل ىذه الظروؼ دل يكن أماـ الفرد أية طريقة عملية للخروج من ادلأزؽ أو الظرؼ الصعب إال ابللجوء اذل 
ذلك ألف كل من اخلرافة واألسطورة . الطقوس اخلرافية واالعتقاد يف الشيء اخلارؽ للطبيعة ، ويف إطار الدين البدائي 

تقوماف على تراث ميثولوجي ، ويوجداف يف جو ادلعجزات واإلزناء ادلستمر ، وزناطاف ابحملرمات والطقوس اليت سبيز 
( . 73-72ص : 1995مالينوفسكي ، )أفعاذلما عن أفعاؿ العادل الدنيوي احلقيقي 

كاف يعد من األسلحة الفتاكة يف  قد أوغل اإلنساف قدشناً يف اإلشناف ابخلرافة لدرجة أف التطَت أو الزجر مثالً ؿ
وذلذا جاء القرآف الكرًن ليؤكد على التفكَت ادلنطقي يف العديد من اآلايت ، ويف الوقت نفسو زنذر من  . إيذاء اخلصـو

اخلرافة واألسطورة ذنا من ضرورات التوازف للنفس البشرية ويرى البعض أف . بعض األمور ادلتعلقة ابلتفكَت اخلرايف 
وال تقتصر اخلرافة على فًتات ادلاضي السحيق ، بل إف لكل عصر خرافات ، وحىت يف عصران ( . 2006 ، حامد)

احلارل ىناؾ الكثَت من اخلرافات رغم التقدـ العلمي ، إذ تستمر بعض وسائل اإلعالـ يف ترسيخ اخلرافات من أجل 
حظك ىذا اليـو ، أو قراءة الطالع من األبراج ، أو غَت ذلك من : كسب اجلماىَت فتخصص أعمدة صحفية مثل 

التشاـؤ من : ادلواد الصحفية البعيدة عن التوجو العقالين ، كذلك جند مظاىر أخرى من اخلرافات يرددىا البعض مثل 
اذل آخر ىذه ادلظاىر اليت تدؿ على أف "  امسك اخلشب "  ، أو انتشار تعبَتات ربمل معٌت خرافياً مثل 13الرقم 

 (.72-71ص : 1978زكراي ، )التفكَت اخلرايف مازاؿ منتشراً يف بعض األوساط االجتماعية 
فاخلرافة ىي فكرة من غَت أساس واقعي على اإلطالؽ ، وابلتارل ىي تصور ذىٍت غَت عقالين ، وىي صورة 
دلا نطلق عليو الالمعقوؿ ، ذلك ألف الالمعقوؿ ىو تصور غييب ال يؤسسو العقل ، وال يقبل التحقيق واقعياً ، لكونو 

( . 134ص : 2002وطفة ، )يقدـ نفسو بديالً عن كل واقع
اخلرافة على أساس األفكار وادلخاوؼ والرغبات ادلوجودة يف الالشعور ، وبقاؤىا يف الالشعور " فرويد"ويفسر 

متأت من كوهنا غَت مقبولة للذات اليت يتعامل  مع احلياة اليومية ، وذلك أما لكوهنا مرعبة أو مؤدلة أو عدوانية أو 
فقد رفض أف يضع حداً قاطعاً بُت ادلعتقدات الصحيحة وادلعتقدات ادلخطوءة فهو يرى " يونج"أما . مرفوضة اجتماعياً 

ابف اخلرافة تقـو بوظائف معينة يف احلياة اليومية ، ويرى أبف ىناؾ ثالث مصادر لإلشناف ابألشباح ويف رؤية األرواح 
ويفسرىا على أساس مفهـو العقد ادلستقلة وظيفياً ويف أجزاء من النفس منفصلة عن . واألحالـ، واحلاالت ادلرضية

ولكن ادلرء يسقطها على العادل اخلارجي فتظهر كأشباح ، أي أف . الذات وال تبلغ مستوى الوعي بل تبقى يف الالشعور
اجلن ال وجود لو حسب رأي يونج بل ىو إسقاط ما يف الالوعي إذل اخلارج وىذا يعٍت أنو عنصر ذايت موجود يف 

(. 172، ص1990احلمداين، )اإلنساف إال أف اإلنساف سنرجو إذل اخلارج كقوى مستقلة عنو 
والتفكَت اخلرايف سنتلف عن التفكَت العلمي أو ادلنطقي ذلك ألنو ال يقـو على أساس إدراؾ عالقة العلية أو 

فالتفكَت اخلرايف يرجع الظواىر الطبيعية اذل . السببية العلمية ، وإف كاف يقـو على أساس علية أخرى غَت العلية العلمية 
( . 26ص : 1983عيسوي ، )أسباب غَت طبيعية 

على أف العقلية اخلرافية ال تقتصر فقط على البسطاء من الناس بل ىي يف األعماؽ تغطي قطاعاً  (بدراف)ويؤكد 
واسعاً من اجملتمع دبا يف ذلك القادة والوزراء وأساتذة اجلامعات وكبار ادلوظفُت ابإلضافة اذل الشرائح الدنيا من اذلـر 

(. 303ص : 1987بدراف ، )االجتماعي 
أف ىناؾ نوعاف من اخلرافة ، فإذل جانب اخلرافة الواضحة توجد اخلرافة ادلغطاة بقشور من التعليم  (حجازي)ويرى 

، أو بقشور من التقدـ واحلداثة السطحية ، واخلرافة الثانية ىي أشد وأخطر من اخلرافة األوذل ، ألهنا تشكل عقبة يف 
وادلشكلة ىي يف استفحاؿ اخلرافة يف أوقات . وجو التغيَت والتجديد واإلبداع ، عقبة يف وجو العقالنية وادلوضوعية 
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حجازي ، )األزمات واألوضاع العصيبة اليت تتطلب أعلى درجات العقالنية وادلوضوعية والتخطيط للتصدي ذلا 
( .  73ص : 1989

:  ويف ضوء ما تقدـ ، شنكننا القوؿ أبف التفكَت اخلرايف يقـو على ما أييت
 .تفسَت الظواىر تفسَتاً غَت علمي ال يستند إذل حقائق موجودة يف الطبيعة -

 .االفًتاض بوجود صلة وذنية بُت األشياء واألحداث تستند إذل اخلياؿ -

 .التناقض مع التفكَت العلمي واحلقائق الواقعية -

 .يقف ىذا النوع من التفكَت حائالً دوف الفهم ادلوضوعي الدقيق للبيئة -

 .إطالؽ األحكاـ على األشياء هنائياً بدوف إمكاف الرجوع عن ىذه األحكاـ -

. السطحية يف التفكَت -
: دراسات سابقة - 2-2
العيسوي )دراسة تناولت ىناؾ العديد من الدراسات اليت تناولت أدناط التفكَت ومنها التفكَت اخلرايف ، فقد   

بسيكولوجية اخلرافة من خالؿ ادلقارنة بُت عينة من الشباب اللبناين وعينة من الشباب ادلصري ، فبلغت  (1982، 
طالباً وطالبة ، وأظهرت النتائج أف ىناؾ تفاواتً كبَتاً يف مستوى االشناف ابخلرافات ادلختلفة  (435) قواـ العينة اللبنانية

وكذلك تبُت أف . فهناؾ خرافات شائعة كاالشناف ابحلسد ، وتبُت أف التفوؽ الدراسي ال يؤثر على اإلشناف ابخلرافة 
وتبُت أف الذكور أكثر اشناانً ابخلرافات من اإلانث ، وأف األفراد األكثر تقدماً يف مراحل . ادلتزوجُت أقل اشناانً ابخلرافات 

من الذكور  (940)فرداً منها  (2210)أما الدراسة ادلصرية فكانت عينتها كبَتة بلغ عددىا . التعليم أقل اشناانً ابخلرافة 
وأظهرت نتائجها زايدة ميل اإلانث اذل النزعات اخلرافية وأف الفرؽ بُت اجلنسُت يف اإلشناف . من اإلانث  (1270)و

. ابخلرافة ال يصل اذل حد الداللة اإلحصائية 
. إذل التعرؼ على أدناط التفكَت السائدة بُت طلبة كليات الًتبية (1990)دراسة السامرائي وىدفت 

وأظهرت نتائج البحث أف . طالباً وطالبة ممن طبق عليهم مقياس ألدناط التفكَت (255)فتكونت عينة الدراسة من
التفكَت العلمي، التفكَت اإلبداعي، التفكَت ): أدناط التفكَت السائدة لدى طلبة كليات الًتبية مرتبة على التوارل

وجاء دنط التفكَت اخلرايف يف ادلرتبة الرابعة لدى الذكور يف حُت احتل . (التوفيقي، التفكَت اخلرايف، التفكَت التسلطي
   .ادلرتبة اخلامسة لدى اإلانث ، ودل تظهر فروؽ يف ترتيب أدناط التفكَت تبعاً دلتغَت االختصاص 

إذل التعرؼ على العالقة بُت ادلستوايت التعليمية ادلختلفة والتفكَت ااخلرايف ،  (1996)وىدفت دراسة مسعاف 
وأشارت النتائج . فرداً  (800)وكذلك التعرؼ على الفروؽ بُت اجلنسُت يف دنط التفكَت اخلرايف ، فتكونت العينة من 

. إذل أثر اجلنس يف ىذا النمط من التفكَت ، وأف التفكَت اخلرايف يقل كلما تقدـ الفرد بدراستو
فتألفت العينة . التعرؼ على الفروؽ يف التفكَت اخلرايف تبعاً دلتغَت اجلنس  (2000)وحاولت دراسة حسن 

. طالباً وطالبة ، ودل تظهر النتائج فروقاً يف التفكَت اخلرايف وفقاً دلتغَت التخصص الدراسي أو اجلنس (400)من 
( العلمي ، اخلرايف ، اإلبداعي ،  الناقد ، التسلطي ، التوفيقي)أدناط التفكَت (2000)وتناولت دراسة محودة 

يسود -السنة الثانية-وأشارت النتائج اذل أف طلبة التخصص اإلنساين. طالب وطالبة (583)، وتكونت العينة من 
 (.2000محودة، ). لديهم التفكَت اخلرايف أكثر من غَتىم

اذل ربليل ظاىرة التفكَت اخلرايف وأبعاده يف اجملتمع الكوييت ادلعاصر ، وقد  (2002وطفة ، )واذبهت دراسة 
وأشارت النتائج اذل أف شرزنة كبَتة من أفراد العينة تؤمن . من ادلثقفُت (1003)أجريت الدراسة على عينة مشلت 



 10 

ابخلرافات والسحر وأف اإلشناف بفكرة احلسد تتصدر سلم االعتقاد اخلرايف ، ويلي ىذه الفكرة فكرة اخلوؼ من األماكن 
وتبُت وجود فروؽ دالة إحصائياً بُت اجلنسُت . ادلهجورة مث اإلشناف ابلسحر ، وأخَتاً استحضار األرواح وقراءة الطالع 

تؤكد أبف اإلانث أكثر إشناانً ابدلعتقدات اخلرافية من الذكور ، وتبُت أيضاً وجود فروؽ دالة إحصائياً وفقاً دلتغَت احملافظات 
(. 179-129ص : 2002وطفة ، )

معرفة السلوكيات اخلرافية لدى الطالب الكويتيُت يف ادلرحلة اجلامعية  (2002ادلوسوي ، ) واستهدفت دراسة 
 فأظهرت النتائج أف حوارل ثلث عينة الدراسة .طالباً وطالبة  (953)، وقد أجريت الدراسة على عينة عشوائية قوامها 

أفادوا بوجود السلوكيات اخلرافية يف الوسط الطاليب ، وأييت يف مقدمة ىذه السلوكيات أعماؿ السحر ، األحجبة ، 
ويتمثل أىم ىذه األسباب يف سوء . التمائم ، قراءة الكف واألبراج ، قراءة الطالع والفنجاف ، لعب األرقاـ الكوتشينة 

فهم الدين ، تقليد اآلخرين ، عدـ االقتناع ابلطرؽ التقليدية يف التعامل مع مواقف األزمات ، كما تبُت أف التقبل 
من أفراد % 25وأف حوارل . النفسي للخرافة ، وممارسات وسائل اإلعالـ من أىم عوامل نشر السلوكيات اخلرافية 

ادلوسوي ، )منهم أهنم شنارسوف بعضها ابلفعل % 7.4العينة أفادوا أبف لديهم االستعداد دلمارسة  اخلرافات ، كما أفاد 
( . 231-191ص : 2002

 ونستنتج من نتائج ىذه الدراسات أف التفكَت اخلرايف موجود لدى الطلبة يف الوسط اجلامعي ، وأف ىناؾ 
. تباين بُت الدراسات فيما يتعلق ابلفروؽ بُت اجلنسُت يف التفكَت اخلرايف

 
منهجية البحث وإجراءاته  

اعتمد البحث على ادلنهج الوصفي ادلسحي يف إجراءاتو ، وفيما يلي وصف لتلك اإلجراءات ادلعتمدة يف اختيار 
. العينة واألداة ادلستخدمة يف القياس وإجراءات تطبيقها ومن مث معاجلة البياانت إحصائياً 

: جمتمع البحث - 3-1
 أتلف رلتمع البحث من الطلبة الدارسُت يف كلية الًتبية الرايضية جبامعة دىوؾ للعاـ الدراسي 

( 222)طالبة و (52)طالباً وطالبة ، يتوزعوف حبسب متغَت اجلنس بواقع  (274)ـ ، والبالغ عددىم 2008/2009
طالباً وطالبة يف الصف الثاين  (73)طالباً وطالبة يف الصف األوؿ و (75)طالباً ، ووفق ادلراحل الدراسية بواقع 

.  يوضح ذلك  (1)طالباً وطالبة يف الصف الرابع ، واجلدوؿ  (63)طالباً وطالبة يف الصف الثالث و (63)و
( 1)اجلدوؿ 

توزيع أفراد رلتمع البحث تبعاً دلتغَتات البحث 
اجملموع اجلنس ادلرحلة الدراسية 

إانث ذكور 
 75 18 57األوذل 
 73 10 63الثانية 
 63 20 43الثالثة 
 63 4 59الرابعة 
 274 52 222اجملموع 
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:  عينة البحث - 3-2

بعد استبعاد الطلبة الذين طُِبَق عليهم أداة البحث ألغراض الثبات وأولئك األفراد الذين عرض عليهم األداة 
طالباً وطالبة مت اختيارىم بصورة قصدية من كلية  (167)للتأكد من وضوح الفقرات ، وعليو أتلفت عينة البحث من 

سنة  (35-18)من رلتمع البحث ، تراوحت أعمارىم بُت  (%61)الًتبية الرايضية جبامعة دىوؾ وشنثلوف نسبة 
( 138)سنة ، ويتوزعوف وفق متغَت اجلنس بواقع  (2.821)سنة وابحنراؼ معياري قدره  (23.102)دبتوسط قدره 
طالباً وطالبة  (46)طالبة ، أما حسب ادلراحل الدراسية فقد بلغ عدد أفراد العينة يف الصف األوؿ  (29)طالباً مقابل 

طالباً وطالبة ،  (38)طالباً وطالبة ويف الصف الرابع  (38)طالباً وطالبة ويف الصف الثالث  (45)ويف الصف الثاين 
. يوضح ذلك  (2)واجلدوؿ 

( 2)اجلدوؿ 
توزيع أفراد العينة تبعاً دلتغَتات البحث 

اجملموع اجلنس ادلرحلة الدراسية 

إانث ذكور 
 46 11 35األوذل 
 45 6 39الثانية 
 38 12 26الثالثة 
 38 2 36الرابعة 
 167 31 136اجملموع 

 
 
: أداة البحث - 3-3

عبد ) ألجل قياس األفكار اخلرافية لدى أفراد العينة ، اعتمد الباحث على مقياس األفكار اخلرافية الذي أعده 
فقرة كل منها  (45)ويتكوف ادلقياس من . وطبقو على طلبة اجلامعات يف مصر ولبناف  (1983الرمحن عيسوي ، 

حيث قاـ الباحث بًتمجة  . (موافق ، غَت موافق)تعرب عن فكرة من األفكار اخلرافية ، وأماـ كل فقرة بديلُت لإلجابة ذنا 
(.   1ادللحق )ادلقياس اذل اللغة الكوردية 

: صدق األداة - 3-4
 يتمتع مقياس األفكار اخلرافية خباصية الصدؽ ، فقد ربقق معد ادلقياس من ذلك من خالؿ استشارة عدد 

من ادلتخصصُت ، وأدخل التعديالت والتنقيحات اليت أشاروا هبا على مفردات ادلقياس ، فضالً عن تطبيقو على عينة 
فرداً يف دراسة أولية استكشافية دلعرفة استفساراهتم وتعليقاهتم على ادلفردات من أجل إزالة الغموض  (90)تكونت من 

. واالهباـ منها حبيث أصبحت األلفاظ واضحة وزلددة ادلعٌت سهلة األسلوب 
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 ويف البحث احلارل ربقق الباحث من صدؽ األداة ابستخداـ الصدؽ الظاىري فبعد أف انتهى من ترمجتها اذل 
 ، وطلب منهم ()اللغة الكوردية ، قاـ بعرض األداة على رلموعة من ادلتخصصُت يف العلـو الًتبوية والنفسية واللغة

إبداء آرائهم يف صالحية الفقرات الواردة فيها ومالءمتها لقياس التفكَت اخلرايف لدى طلبة كلية الًتبية الرايضية ، وعند 
، وعليو مت قبوؿ  (%100%-85)حساب نسب االتفاؽ بُت اخلرباء على كل فقرة ، تبُت أف النسب تًتاوح بُت 

.  مجيع الفقرات واعتبارىا صاحلة لقياس الغرض الذي أعدت من أجلو 
 
: ثبات األداة - 3-5

ربقق معد ادلقياس من ثبات مقياس اخلرافة وذلك ابستخداـ طريقة إعادة االختبار بفاصل زمٍت قدره ثالثة 
.  مما يؤشر ثبات ادلقياس  (0.76)أسابيع ، فتم حساب معامل االرتباط بُت درجات األفراد يف التطبيقُت وبلغ 

، (Split-Half Method)أما يف البحث احلارل فقد مت حساب ثبات األداة ابستخداـ طريقة التجزئة النصفية 
طالباً وطالبة مت اختيارىم عشوائياً من كلية الًتبية الرايضية  (80)إذ قاـ الباحث بتطبيق ادلقياس على عينة أتلفت من 

 درجاتو على الفقرات الفردية ، والثانية سبثل رلموع درجاتو سبثل األوذل رلموعجبامعة دىوؾ ، وأوجد درجتُت لكل فرد 
على الفقرات الزوجية ، ومن مث أوجد معامل االرتباط بُت درجات النصف األوؿ ودرجات النصف الثاين من األداة 

ابستخداـ معامل ارتباط بَتسوف ، وبعد تصحيح معامل االرتباط ابستخداـ معادلة سبَتماف ػ براوف تبُت أف قيمة معامل 
. مما يدؿ على ثبات عاٍؿ للمقياس (0.01)وىي دالة إحصائياً عند مستوى داللة  (0.81)الثبات تساوي 

 
: املعاجلة اإلحصائية - 3-6

 سبت معاجلة البياانت الواردة يف البحث إحصائياً ابالستعانة بربانمج احلقيبة اإلحصائية للعلـو االجتماعية 
معامل ارتباط بَتسوف ، االختبار التائي لعينة واحدة :  ، وابستخداـ الوسائل اآلتية  (SPSS )الذي يرمز لو ابختصار بػ

. ، االختبار التائي لعينتُت مستقلتُت ، وربليل التباين األحادي 
 

نتائج البحث ومناقشتها  
 بعد أف مت مجع البياانت ادلطلوبة من خالؿ تطبيق مقياس التفكَت اخلرايف على عينة البحث ادلكونة من 

. طالباً وطالبة ، ، عوجلت تلك البياانت إحصائياً ، وسيتم عرض النتائج على وفق أىداؼ البحث  (167)
:  اهلدف األول - 4-1

التعرؼ على مستوى التفكَت اخلرايف لدى طلبة كلية الًتبية الرايضية ؟  

                                                
()  تألفت لجنة الخبراء من السادة المدرجة أسماؤهم أدناه :
. جامعة دهوك / كلية التربية األساسية / صابر عبدهللا الزيباري . د.أ.1
. جامعة دهوك / كلية التربية األساسية / جاجان جمعة دمحم  . د.م.أ.2
. جامعة دهوك / كلية التربية / دمحم سعيد دمحم . د.م.3
. جامعة دهوك / كلية التربية / نوزت أحمد عثمان .د.م.4
.. جامعة دهوك / كلية التربية / صباح حسين دمحم  .د.م.5
 . جامعة دهوك / كلية التربية / نزار خورشيد .د.م.6
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ألجل ربديد مستوى التفكَت اخلرايف لدى أفراد العينة سبت معاجلة البياانت الواردة يف البحث من خالؿ حساب 
درجة ، ومن مث مقارنة  (6.336)درجة ابحنراؼ معياري قدرُه  (13.407)ادلتوسط ادلتحقق للدرجات والذي بلغ 

فتبُت أف . درجة ، وابستخداـ االختبار التائي لعينة واحدة  (22.5)ادلتوسط ادلتحقق مع الوسط النظري لألداة البالغ 
بُت ادلتوسط ادلتحقق والوسط الفرضي ، وكاف الفرؽ دلصلحة الوسط  (0.001)ىناؾ فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى 

. يوضح ذلك (2)الفرضي ، واجلدوؿ 
( 2)اجلدوؿ 

نتائج االختبار التائي لداللة الفرؽ بُت الوسط ادلتحقق  
( 167=ف)والوسط النظري للتفكَت اخلرايف

قيمة ت الوسط النظري االحنراؼ ادلعياري الوسط ادلتحقق ادلتغَت 
احملسوبة 

مستوى الداللة 

 0.001 18.545- 22.5 6.336 13.407التفكَت اخلرايف 

وتشَت ىذه النتيجة اذل أف مستوى التفكَت اخلرايف لدى أفراد العينة من طلبة كلية الًتبية الرايضية بصورة عامة 
منخفض بشكل داؿ ، وىذا شيء جيد وردبا يعود السبب يف ذلك اذل االنفتاح الثقايف وتطور وسائل االتصاؿ وتوافر 

التقنيات احلديثة وما شهدىا اجملتمع الكوردي من تطور ثقايف يف السنوات األخَتة ، واليت كاف ذلا انعكاس على 
مستوى ودنط تفكَت األفراد بشكل عاـ وادلتخصصُت يف اجملاؿ الرايضي بشكل خاص نتيجة متابعتهم لألنشطة الرايضية 
يف العادل من خالؿ القنوات الرايضية ووسائل اإلعالـ ، ذلك ألف دنط التفكَت يتأثر ابلعوامل البيئية ودنط الثقافة السائدة 

. يف اجملتمع 

:  اهلدف الثاين - 4-2

ودلا كاف ىذا اذلدؼ يرمي اذل الكشف عن داللة الفروؽ يف مستوى التفكَت اخلرايف لدى طلبة كلية الًتبية 
:  الرايضية  تبعاً دلتغَتات اجلنس وادلرحلة الدراسية ، عليو مت ربليل البياانت ومعاجلتها إحصائياً ، وتبُت اآليت 

دلعرفة فيما إذا كاف ىناؾ فرؽ داؿ بُت الذكور واإلانث من طلبة كلية الًتبية الرايضية يف مستوى التفكَت اخلرايف . أ
درجة ابحنراؼ معياري قدره  (112.971)، مت إرناد متوسط درجات كل رلموعة حيث بلغ متوسط درجات الذكور 

درجة ابحنراؼ معياري قدره  (15.483)، يف حُت بلغ متوسط درجات اإلانث يف التفكَت اخلرايف  (6.195)
، وعند إجراء ادلقارنة بُت الوسطُت ابستخداـ االختبار التائي لعينتُت مستقلتُت تبُت أف الفرؽ غَت داؿ  (6.695)

. يوضح ذلك  (3)، واجلدوؿ  (1.957-)إحصائياً ، حيث بلغت القيمة التائية احملسوبة 
( 3)اجلدوؿ 

نتائج االختبار التائي لداللة الفرؽ يف التفكَت اخلرايف تبعاً دلتغَت اجلنس 
االحنراؼ  متوسط الدرجات العدد اجملموعة 

ادلعياري 
القيمة التائية 

 احملسوبة 
مستوى  
الداللة 

غَت داؿ  1.957- 6.195 12.971 138ذكور 
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 6.695 15.483 29إانث 

 
وتدؿ ىذه النتيجة على عدـ وجود فرؽ داؿ يف التفكَت اخلرايف لدى طلبة كلية الًتبية الرايضية يعزى اذل متغَت 

اجلنس ، وشنكن تفسَت ىذه النتيجة أبف كال اجلنسُت يستخدماف دنطاً مماثالً يف التفكَت وذلك ألف كالذنا يتعرضاف اذل 
وزبتلف ىذه النتيجة مع ما توصلت إليو بعض الدراسات السابقة مثل دراسة . نفس ادلؤثرات االجتماعية الثقافية

اليت أشارت اذل انتشار األفكار اخلرافية  (2002وطفة ، )ودراسة  (1996مسعاف ، )دراسة و (1982العيسوي ، )
 . لدى اإلانث أكثر من الذكور 

فروؽ دالة إحصائياً يف مستوى التفكَت اخلرايف لدى طلبة كلية الًتبية الرايضية  تبعاً دلتغَت ودلعرفة فيما إذا كاف ىناؾ . ب
 مت إجراء ادلقارنة بُت ادلراحل األربعة اليت مشلها البحث احلارل وذلك ابستخداـ ربليل التباين ادلرحلة الدراسية ، 

فأظهرت نتائج التحليل أف القيمة الفائية احملسوبة غَت دالة ، ويتضح . األحادي وسيلة إحصائية يف معاجلة البياانت 
( . 4)ذلك يف اجلدوؿ 

 
( 4)اجلدوؿ 

نتائج ربليل التباين األحادي لداللة الفرؽ يف التفكَت اخلرايف تبعاً للمرحلة الدراسية 
رلموع مصدر التباين 

ادلربعات 
درجات 
احلرية 

مستوى الداللة القيمة الفائية متوسط ادلربعات 

غَت داؿ  1.347 53.721 3 161.163بُت اجملموعات 
 39.897 163 6503.148داخل اجملموعات 

  166 6664.311الكلي 
 

 وتشَت ىذه النتيجة ادلعروضة يف اجلدوؿ أعاله اذل عدـ وجود فروؽ دالة يف مستوى التفكَت اخلرايف يعزى اذل 
متغَت ادلرحلة الدراسية ، وىذا يعٍت أف متغَت ادلرحلة الدراسية ال يؤثر يف ربديد مستوى التفكَت اخلرايف لدى طلبة كلية 

ويرى الباحث أف السبب يف ذلك يعود اذل أف الطلبة يف ادلراحل ادلختلفة سنضعوف اذل ثقافة مشًتكة . الًتبية الرايضية 
. ويعيشوف يف نفس البيئة االجتماعية واألكادشنية وابلتارل فإف أفكارىم متقاربة اذل حد بعيد 

محودة ، )ودراسة  (1996مسعاف ، )ودراسة  (1982العيسوي ) وزبتلف ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 
. أف األفراد األكثر تقدماً يف مراحل التعليم أقل إشناانً ابخلرافة اليت أشارت اذل  (2000

 
االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات  

:  االستنتاجات - 5-1
:  يف ضوء النتائج اليت أسفر عنها البحث احلارل شنكننا أف نستنتج اآليت 

. تدين مستوى التفكَت اخلرايف لدى طلبة كلية الًتبية الرايضية جبامعة دىوؾ وىذا مؤشر إرنايب . 1
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أف ادلتغَتات اليت تناوذلا البحث احلارل وادلتمثلة يف اجلنس وادلرحلة الدراسية ليس ذلا دور يف ربديد مستوى التفكَت . 2
. اخلرايف لدى طلبة كلية الًتبية الرايضية 

أف اخنفاض مستوى التفكَت اخلرايف بشكل عاـ ال يعٍت أف ىذا النمط من التفكَت غَت موجود لدى البعض من . 3
.  الطالب والطالبات 

: التوصيات - 5-2
: وأخَتاً ، استكماالً للفائدة من البحث يوصي الباحث ابآليت 

ضرورة العمل على تنمية مهارات التفكَت العلمي لدى الطلبة من خالؿ استخداـ طرائق التدريس احلديثة اليت . 1
. تعتمد على إاثرة التفكَت 

وضع برامج إرشادية إلزالة التفكَت اخلرايف لدى الطلبة الذين لديهم مثل ىذا النمط من التفكَت واستبداذلا ابلتفكَت . 2
. العقالين وادلنطقي القائم على ربط النتائج ابألسباب

. توضيح اآلاثر السلبية للتفكَت اخلرايف على سلوؾ الفرد ومعتقداتو واذباىاتو من خالؿ اجللسات اإلرشادية  . 3
: املقرتحات - 5-3

  وأخَتاً يقًتح الباحث إجراء ادلزيد من البحوث والدراسات يف ىذا اجملاؿ ، منها إجراء حبث حوؿ التفكَت 
اخلرايف لدى عينات أخرى مثل ادلدربُت ومعلمي الرايضة يف ادلدارس ، ودراسة العالقة بُت التفكَت اخلرايف ومتغَتات 

 .  (علمي ، أديب)أخرى مثل مستوى تعليم األبوين واخللفية الدراسية 
 

 املصادر
، حبوث ادلؤسبر الفلسفي العريب األوؿ ، بَتوت ، مركز دراسات " حوؿ العقلية العربية  : " (1987)بدراف ، ابراىيم. 1
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 كوزتى

               مةبةضت ب ظَى ليكولييَى ئةظ ئاضتَى ٍصزا ئاشوثىََ بَيتة ىياضني ل دةف قوتابيني 
و ٍةز وةضا ئاشكسا كسىا شاىيازيَيت ذ ئَيك جودا ٍيَى ل ئاضتَى . كوليجا ثةزوةزدا وةزششى 

ئَيكةمَيً )ودقوىاغا خواىدىَى  (ىَيس ، مَى )ٍصزا ئاشوثى ل دةف واٌ ل ديف طوزاىكازيا زةطةش 
 . (ضازةمني, ضيةمَيً , دووةمَيً , 

قوتابيَيت كوز وكض ٍاتية ٍةلبرازتً ب شيََوةكَى  (167)برازتيَيت ظةكولييَى يا ثَيكَاتى بو ذ 
ظةكولييَى . دةضتييشاٌ كسى ذ قوتابيَيت كوليجا ثةزوةزدا وةزششى ل شاىكو يا دٍوك 

ئامادةكسى ثشتى ٍاتية  (1982,العيطوي )ثالجشتى كس ل ضةز ثيظةزَى ٍصزا ئاشوثى يا 
وشاىيازى ٍاتية جازةضةزكسٌ ب .وةزطرياٌ بو كوزدى وزذدى كسى ذ زاضتى وبية جَيَى 

وتاقيكسىا دوويَى وذئَيك وظاظازتيا  (ثَيسضوٌ)ذمَيسيازى ب كازئيياىا ثةيوةىديا ثَيطظة طسيداٌ 
. ذ ئَيك جودا ٍيا 

ئةجنا ما دةزئَيدطنت كو ئاضتَى ٍصزكيا ئاشوثى ل دةظ كةضَيت ٍةلبرازتى ل قوتابيَيت ثةزوةزدا 
وئةجناما ض ذ ئَيك ضوداٍيَيت دةضتييشاىكسى دٍرمازتيَى دا . وةزشش يَى ل ئاضتةكَى ىصو بو 

ىة ديازكسٌ د ٍصزكسىا ئاشوثى دا ل دةف واٌ ل ديظ زَيك جودا ٍيا زةطةشى وقوىاغا 
. خاىدىَى

. ل بةز زوىاٍيا ئةجنامَيت ظوكولييَى ظةكولةزى كومةلةكا ثَيشييازا بةزضاظ كسٌ
Abstract 

 
      The aim of the present study is to know the level of  the superstitious thinking of the students in 

the College of Physical Education and to discover the variations of the superstitious thinking of such 

students according to sex  (males and females) and stages ( first year ,second year ,third year, and 

fourth year). 

      The sample of the research had been selected intentionally from the College of Physical Education/ 

University of Duhok . They were (167) male and female students. 

    The research depended on the superstitious thinking scale which was prepared by Al _ Iswi 1982 
after translated it to Kurdish and making sure of its validity and reliability . 

     The data were treated statistically by using Pearson Correlation Coefficient , T test and analysis of 

variance. So the finding of the research revealed that the level of superstitious thinking of the students 

of College of Physical Education is low. The results have not showed any  significant statistical 

differences in superstitious thinking according to sex and stage variables . 

    In the light of the present study , the researcher has put forward a number of  recommendations and 

suggestions.  
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( 1)ادللحق 
أدنوذج أداة البحث 

زاوةزطستً 
 

( : الجنس)ىفش

 : (العمر)تةمةٌ

 :  (المرحلة)ثول

 :  (عزيزى الطالب)قوتابيَى خوشتفى

 :  (عزيزتى الطالبة)قوتابيا خوشتفى

مة ل بةزة ليكولييةكَى بكةيً  ل دوز ٍصزَيت بةزبةالف ل دةظ قوتابيَيً كوليرا ثةزوةزدةا وةزششى 
لةوما ٍيظية ظاٌ ثسضيازَيً دظَى فوزما زاوةزطستيَى دا ٍاتني ئةظَيت ل خوازَى .ل شاىكويا دٍوكَى 

ل بً يا زاشةمةىيَى ئةطةز تويَى زاشى بى ل ضةز ىاظةزوكَى ياىرى  (  /  )خبويية و ىيشاىا دزوضت 
. ل بً يَى دوزبَى كو تو ىةيَى زاشى ئةطةز ٍصزاتة  زاشيبوٌ بيت ل ضةز ىاظةزوكَى  (×    )ىيشاىا 

ضوثاضيا ٍةوة  دكةيً بو ٍازيكازيا ٍةوة ذ بو خصمةتا ليكولييا شاىطتى ٍةول بدة يَى زاضت طو بى 
. ل بةزضظَيت خو 

 
                                                                                                 ظةكولةز 

 امحد قاضه حمند                                                                                                  
                                                                                                              محي                   
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غير ) 

(موافق  

نةييَ 

 رازى

 (موافق) 

 رازى
 ذ خال

 حةضيداٍى طةلةك كازتَيكسىَى دذياىا خةلكَى دا دكةت   
 اف احلسد يؤثر يف حياة الناس يف وقتنا احلاضر

1.  

مً باوةزى ب زاضتيا فاىَل ياٍةى   
. اان اعتقد يف صحة الفأؿ 

2.  

مً باوةزى ب زاضتيا شاىطى يا ٍةى ئةظا ئةو زوذاىة   
دخوييً 

اان اؤمن بصدؽ احلظ الذي اطالعو يف الصحف 

3.  

خواىدىا دةضتى دبيت يا زاضت بيت بو داٍاتيَى   
كةضى 

قراءة الكف قد تصدؽ يف التنبؤ دبستقبل الفرد  

4.  

خواىدىا فيجاىَى دبيت ئاييدةى ئاشكساكةت    
قراءة الفنجاف شنكن اف تكشف عن ادلستقبل  

5.  

ىفشتى دبيت كةضى ببجازَيصيت ذٍيدةك ئاشازا               
اف االحجبة شنكن اف ربمى الفرد من بعض االذى 

6.  

 بةزداىا دوكَيال خبريى بو مسوظى شةىطى باش دئيييت  
اف اطالؽ البخور رنلب حسن احلظ 

7.  

 ضيدبيت تو بةختى خو بصاىى ب زَيكا ذىكَيت فال ظةكةز   
 من ادلمكن اف تعرؼ خبتك عن طريق العرافات وضارابت الودع

8.  

ضحس كازتَيكسىَى دكةت ل بابةتَيً ظياٌ وذٌ ئيياىَى    
اف السحر يؤثر يف امور احلب والزواج 

9.  

دبيت ضحس ببيتة ٍويةكا ضَيبوىا ىةظياىَى و بةزداىَى    
قد يتسبب السحر ىف حدوث الكره والطالؽ 

10.  

 ضحس ياب مفاية بو ضازةضةزيا ٍيدةك ئيشَيت دةزوىى  
يفيد السحر يف عالج بعض االمراض النفسية  

11.  

 ضحس ياب مفاية بو ضازةضةزيا ٍيدةك ئيشَيت ميشكَى  

 يفيد السحر يف عالج  بعض االمراض العقلية 

12.  

ضحس ياب مفاية بو ضازةضةزيا ٍيدةك ئيشَيت    13.  
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تَيكضوىى ياٌ زةقيى 
يفيد السحر يف عالج بعض االمراض العصبية  

ضحس ياب مفاية بو ضازةضةزيا ٍيدةك ئيشَيت لةشى   
 يَيت ب شةمحةت 

يفيد السحر يف عالج بعض االمراض اجلسمية الصعبة  

14.  

ٍيدةك مسوظ دشني ئاييدةى بصاىً ب ضَيبووىا ٍيدةك   
زويداىَيت زاميازى و كومةاليةتى بةزى ضَيبنب ذ 

خواىدىا ضتَيسا و ٍةيظَى 
بعض الناس يستطيعوف اف يتنبأوا بوقوع بعض االحداث 
السياسية واالجتماعية قبل حدوثها من مطالعة النجـو 

والكواكب 

15.  

طةشبييه ياٌ زةشبييه ذ ٍيدةك ذمازا    
اان اتشاءـ  واتفاءؿ من بعض االرقاـ  

16.  

 بَى شك زوح يَيت ٍةيً د ظَى ذياىيدا   

 الشك اف االرواح موجودة يف عادلنا ىذا 

17.  

ٍيدةك مسوظ دشَيً  زوحا حاشز كةٌ   
يستطيع بعض الناس ربضَت االرواح  

18.  

ئةش زة شبني دمب ب طوٍمَيبوىا زةوييا ضةى   
اان اتشاءـ من نباح الكالب  

19.  

 ئةش زة شبني دمب ذ ديتيا قةلةزةشكَى  

 اان اتشاءـ من رؤية الغراب 

20.  

شك تيدا ىيية كو ٍةز كةضى دزَير يَى مةذى ضظكة   
 وٍةز كوزتةك يَى داظدوشة 

 الشك اف كل طويل ىبيل وكل قصَت مكَت 

21.  

مً باوةزى يا ٍةى كو ضحسبةىد ل كومةلَيت   
ثاشكةفتى دشَيت بازاىى بييت 

اعتقد انو يف امكاف الساحر يف اجملتمعات البدائية اف رنعل 
 االمطار تنزؿ 

22.  

 ثساىيا بةٍسةمةىدا ٍيدةك ضظكاتى ياد ميشكَى وادا ٍةى  
معظم العباقرة يعانوف من بعض اذلفات العقلية  

23.  
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ٍةز مسوظةكَى ٍةظالةك يَى ٍةى ذ خةلكَى ئةجيا    
كل شخص لو زميل او زميلة من اىل اجلن  

24.  

ىفشتى ٍازيكازيا ٍيدةك كةضى دكةت بو جىَ بةجَى   
كسىا ٍيدةك ثَيدظيا 

اف االحجبة تساعد الفرد يف قضاء حاجاتو 

25.  

ضَيدبيت مسوظ بَيتة ٍةىطافنت ذ ئةجيا    
من ادلمكن اف يصيب االنساف مس من اجلن  

26.  

 شاز ياب مفاية بو ضازةضةكسىا ٍيدةك ضظكاتيَيت ميشكى   
الزار يفيد يف عالج بعض االمراض ادلستعصية  

27.  

ئاييى داٌ ثَيداىَى دكةت ب ٍةبووىا ضحسَى    
اف الدين يعًتؼ بوجود السحر  

28.  

فالكةز جَىَََََََ تشتَى ٍاتية دشيً ئاشكةزادكةت    
يكشف ادلندؿ عن اماكن االشياء ادلسروقة  

29.  

ضحس ياب مفاية ذ بو دووطياىيا ذ ىطَيت خسش    
يفيد السحر يف حدوث احلمل يف حاالت عقم النساء  

30.  

ئةطةز زوح ٍاتة د طياىَى كةضةكى دا دَى ٍَيميت كو   
شاىيييَيت ىةبةىى بصاىيت  

اف االرواح اذا لبست شخصا ما فاهنا ذبعلو يعرؼ الغيب  

31.  

 ئةش دشيه ضحسَى ب كازبييه بو ئَيشاىدىا  دوذميَيت خو  
شنكٌت استخداـ السحر اليذاء اعدائى  

32.  

مً باوةزى يا ٍةى كو زوحَيت باش يَيت ٍةيً و   
ٍيدةكَيت دى خسابً  

اعتقد اف ىناؾ ارواحا طيبة واخرى شريرة  

33.  

ضحس ٍةبوية دكةظً دا ىَل ىوكة ىيية    
السحر كاف موجودا يف القدًن ولكنو غَت موجود االف  

34.  

زوحا دكةظً دا كازتَيكسٌ ل ضةز مسوظى دكس ىَل ىوكة   
ض كازتَيكسىَى ىَل ىاكةت  

 االرواح كانت قدشنا تؤثر يف االنساف ولكنها التؤثر فيها االف 

35.  

شةىطَى ذ ىشكةكَى ظة كازتَيكسىة كا مةشىرت ٍةية ل   
ذياىا مسوظى ثرت ذ خةباتى  

36.  
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للحظ والصدفة اثر اكرب يف حياة االنساف عن الكفاح  
داىاىا كسى بةىدا و ىفشتيا ل ضةز شازوكَى بضويك دَى   

كازتَيكسىا جاظَى حةضيدى قةدةغةكةت  
 وضح التمائم واالحجبة عن الطفل الصغَت شننع عنو اتثَت عُت احلسود

37.  

ٍيدةك مسوظ دشَيً زوحا ب كازبييً بو جَى بة جى   
َكسىا مةبةضتَيت خو  

يستطيع بعض الناس استخداـ االرواح لتحقيق اغراضهم  

38.  

 ذىكا خسش ئةطةز دضةز خوييَى زا ضو دَى شازوكا ئيييت   
اذا خطت ادلراة العاقر فوؽ الدـ فاهنا تنجب االطفاؿ  

39.  

ضووىا شةالمةكَى زيُ تساش بو ىك ذىكةكا ذ ىوى   
 بضيك بوى دَى بيتة  ٍويَى خسشبوىَى

اف دخوؿ شخص حليق الذقن على امراة وضعت طفلها 
حديثا يسبب اصابتها ابلعقم 

40.  

ٍيدةك جََيت ٍةيً كو شةيتاٌ ىَل د ئاكيجى ىة    
ىناؾ بعض االماكن اليت يسكنها الشياطُت  

41.  

زوذ ئةييى يا فةزة دة مرمَيسةكا ثيظ  تَيداٍةبيت     
يـو اجلمعة فيو ضروري ساعة حنس  

42.  

يَى طةلةك بكة ىيت  يا فةزة تشتةكى خساب بيتة زَيكا وى    
الواحد دلا يضحك كثَت الـز ربصلو حاجة وحشة 

43.  

يَى ل تازى بضيتة دةضت ئاظىََ ظة دَى ئةجية كةفية د لةشى دا    
  اللى يدخل ادلرحاض ىف الضلمة تلبسو االسياد

44.  

ٍةضجى ل ضةز دةزَى خاىى دَى   (ىالَيت)داىاىا ضولَيت   
  خسابيَى ذَى الدةت

وضع حدوة حصاف على ادلنزؿ سبنع الشر  

45.  

 

 


