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مستخلص البحث
أٌ األفكاابا انافاف ٛاخ انزااٚ ٙؾًهٓااب انتااف رًهاا ٙػهااٗ انتااف اٌ ٚؼًااإ ىنااٗ ااهٕي لفافاا ٙنؾاام انً ااك د انزااٙ
رؼزفظّ ف ٙؽٛبرّ يًاب ٚؾاإٔ ثاّ ىناٗ ااثزؼاب ػاٍ انٕااؼٛاخ ٔانؼال َٛاخ ل فاب نًزعهجابد انًؼففاخ انفاُْاخ انزاٙ
رالزعًَ ٙعب ػهًٛب يٍ انزتكٛف .و الصحة النفسٌة تمكن اإلنسانن مان مواة اة متاكلح الحٌانة ،وهااا مان ٌا
علٌه التطور التكنولوةً المتسنرع والم نٌة الح ٌثة
ٌ ف البحث الحنلً التعرف على األتً -:
 -1مستوى التفكٌر الخرافً ل ى طلبة مع

الفنون الةمٌلة فً قضنء خننقٌن .

 -2معرفة الفروق فً التفكٌر الخرافً تبعن للنوع (اكور  -اننث) ل ى طلبة مع
 -3مستوى الصحة النفسٌة ل ى طلبة مع

الفنون الةمٌلة فً قضنء خننقٌن .

 -4معرفة الفروق فً الصحة النفسٌة تبعن للنوع (اكور – اننث) ل ى طلبة مع
 -5معرفة العلقة منبٌن التفكٌر الخرافً والصحة النفسٌة ل ى طلبة مع
ٌتح البحث الحنلً بطلبة مع

الفنون الةمٌلة .
الفنون الةمٌلة .

الفنون الةمٌلة .

الفنون الةمٌلة فً قضنء خننقٌن ومن كل الةنسٌن (،اكور – إننث) للعنم

ال راسً  2112- 2116م .وعٌنة البحث الحنلً بلغح( )111طنلب وطنلبة وعن تحلٌ البٌنننح احصنئٌن
بنستخ ام االختبنرالتنئً لعٌنة واح ة واالختبنر التنئً لعٌنتٌن مستقلتٌن اظ رح النتنئج بنن عٌنة البحاث لاٌ
ل ٌ ن تفكٌر خرافً ول ٌ ن صحة نفسٌة ةٌ ة والتوة فروق فر ٌة فً المتغٌر تبعن للنوع.

مشكلة البحث The problem of research
ٌمكن القو ان السلوك الة التفكٌر  ،بمعنى أن طبٌعة أو نوعٌة التفكٌر تؤثر فً السلوك  ،وان هاا
التنثٌر ق ٌكون له ال ور االسن

ل ى بعض االفرا فً تح ٌ نوعٌة سلوك م  .والتفكٌر على انواع  :عقلنً

وغٌر عقلنً  ،موضوعً وااتً  ،واقعً وخٌنلً  ،ومن الى الك من مسمٌنح (. .صنلح،2111،ص)1
من بٌن ن التفكٌر الخرافً  .وهاه األفكنر الخرافٌة تحتم على الفر التمسك بمعتق اح غٌر صنئبة تنت ً به
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إلى ف م بٌئته على نحو خرافً ،وأن ٌفسر ك من ٌعترضه فً حٌنته على نحو غٌر واقعً ،بعٌ ا عن العق ،
والمنطق وتةعله ٌفسر ك األح اث  ،من حوله تفسٌراح غٌر صحٌحة،ممن ٌنعك

على ق رته فً تفسٌر

الظواهر الموةو ة ،وٌب و أن من أفرزته الحٌنة المعنصرة من سلبٌنح وفً مق مت ن الضغوط التً ٌتعرض
ل ن مةتمعنن ،ق ٌكون ل ن األثر فً تكوٌن أسنلٌب عزو معٌنة ل ى األفرا  ،فنن م ٌفسرون أسبنب األح اث
بعوام خنرةٌة مث (الق ر) فضل عن توقع اح اث سلبٌة نتٌةة استقرارٌة األسبنب  .وٌفسرون األح اث
االٌةنبٌة بعوام خنرةٌة أٌضن" مث

(الحظ،،الص فة)( .عب الحسن،2111،ص )3غٛف أٌ األفكبا

انافافٛخ انزٚ ٙؾًهٓب انتف رًه ٙػه ّٛأٌ ٚتٓى ثٛئزّ ػهٗ َؾٕ لفافٔ ٙاٌ ٚؼًإ ىنٗ هٕي لفاف ٙنؾم
انً ك د انز ٙرؼزفظّ ف ٙؽٛبرّ يًب ٚؾإٔ ثّ ىنٗ ااثزؼب ػٍ انٕااؼٛخ ٔانؼال َٛخ ل فب نًزعهجبد انًؼففخ
انفاُْخ انز ٙرالزعًَ ٙعب ػهًٛب يٍ انزتكٛف (ػه،0222،ٙص )0ممن له االثر البنلغ فً الصحة النفسٌة للفر
الاي ٌمتلك تفكٌرا خرافٌن من حٌث الصراعنح النفسٌة واالةتمنعٌة التً ٌمر ل ن وهو غٌرقن ر على ان
ٌتةنوزهن بطرائق موضوعٌة .أن من بٌن من تعنٌه الصحة النفسٌة هً الق رة على تحقٌق التوافق والتكنم
بٌن طنقنح الفر المختلفة العقلٌة واالنفعنلٌة وال افعٌة وتوةٌ ن نحو تحقٌق أه اف معٌنة فً أوقنح معٌنة
وبمن ٌحقق الوةو االٌةنبً للفر ( .حمن ي وفنهم حسٌن الطرٌحً ،2111 ،ص.)115
ومن خل من الحظته البنحثة  ،أننن نعٌش فً زمن تنوعح فٌه مفر اح الحٌنة وتعق ح مطنلب ن األمر الاي
فع ن إلى محنولة الكتف عن م ى سٌطرة هاه األفكنر ،وم ى أنتتنرهن ل ى طلبة مع

الفنون الةمٌلة،

وم ى من ٌعزو إلٌه الطلبة إلى أسبنب نةنح م وفتل م ،وه هاه المظنهر موةو ة بتك كبٌر ومنتترة بٌن
الطلبة  ،ومن هنن ةنء هاا البحث كمحنولة لمعرفة وتقصً مث هاه الظواهر وم ى ارتبنط ن مع بعض ن
البعض  ،لاا ففً هاه ال راسة تروم البنحثة االةنبة عن السؤالٌن األتٌٌن _1 -:ه ل ى طلبة مع

الفنون

الةمٌلة تفكٌر خرافً وصحة نفسٌة ؟ أم ال ؟ وه هننك علقة من بٌن التفكٌر الخرافً والصحة النفسٌة
ل ى طلبة مع

الفنون الةمٌلة ؟ تلك هً متكلة البحث التً ٌنبغً الوقوف عن هن وتتخٌص ن من خل هاه

ال راسة.
أهمٌة البحث

The Importance Of Research

التفكٌر هو لٌ لوةو اإلنسنن وتفنعله مع بٌئته  ،ونتٌةة الستةنبة اإلنسنن ،وتفنعله ال ائم مع بٌئته ظ رح
األ فكنر والتصوراح ،لتفسٌر الظاواهر الطبٌعٌاة  ،ومعرفاة أسابنب ن ،وغنلبان مان تكاون هااه التفساٌراح خٌنلٌاة
وغٌر واقعٌة ألن ن ظ رح فً العصر الاي لم ٌكن العلم ق ظ ر بع وأن اإلنسنن آنااك لم ٌكن ٌعرف العلوم
 ،وفً محنوالح اإلنسنن لف م الحٌنة لكً ٌص إلى الحقٌقة فق فسح المةن لخٌنله لكاً ٌصا باه إلاى حلاو
المتنك التً كننح تعترضه ،والتنبؤ بنلمستقب  ،أو لمعرفة الغٌب  ،وكتف إسراره ،للتص ي لألحا اث قبا
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وقوع ن ،وق ظ رح تلك التصاوراح واالعتقان اح عنا من كنناح الحضانرة البتارٌة غٌرقان رة علاى مواة اة
وح المتكلح المختلفة التً ٌواة ن األفرا فً حٌنت م الٌومٌة ( ألنوري ،1891،ص )193
وهكاا نتأح الخرافة وهً عبنرة عن اعتقن ،أو فكرة ال تتفق مع الواقاع  ،وإنمان هاً موقاف ثنباح فاً حٌانة
من ٌؤمنون ب نٌ ،فسرون األح اث تبعن ل ن ،وٌحلاون متانك الحٌانة التاً تةانب م  ،وقا ٌلةاأ الفار لتفساٌر
بعض المواقف عن من ال ٌة إسلوبن ً اخر أفض منه كأن ٌفسر من ٌصٌبه من مرض بنلرةوع إلى تأثٌر الةن
أو التٌنطٌن.ومعنى الك أن للخرافة وظٌفة هً تفسٌر الظواهر الغنمضة والسٌطرة علٌ ان ،وٌاؤ ي الاك إلاى
التعور بنالمنن واالطمئننن عن من ٌؤمنون ب اه األفكنر والممنرسنح والعن اح التً ال تساتن إلاى أي تبرٌار
عقلً وال تخضع الي مف وم علمً سواء من حٌث النظرٌة أو التطبٌق  ،ومن هنن ةنء اهتمنمنن فاً ال راساة
الحنلٌاة بمتغٌار التفكٌار الخرافاً والساٌمن مان أتانرح الٌاه الع ٌا مان ال راسانح باأن هنانك فاروق ااح اللااة
إحصنئٌة فً مساتوى التفكٌار الخرافاً من ان راساة (علاً .)2111،و راساة (وطفاه  .)2112 ،و راسانح
أخرى تتاٌر إلاى عا م وةاو مساتوى عان ٍ للتفكٌار الخرافاً لا ى طلباة الةنمعاة ك راساة (عزٌاز.)2119،
ونستسقً أهمٌة راسة التفكٌر الخرافً ،من كون التفكٌر من أهم الفعنلٌانح التاً ٌتمٌاز ب ان الكانئن اإلنساننً
عن غٌره من الكنئننح .ومنزا ٌمنر

تأثٌرهٌ على عقو النن

حتى ٌومنن هاا (علاً،2111،ص )1أال أن

الصحة النفسٌة ٌةب النظر إلٌ ن على إن ن منت ى من ٌسعى إلٌه الفر عن طرٌق سلوكه وتفنعله مع الحٌنة من
حوله ،وعلى هاا ف ً منت اى طرٌاق طرفاه ا خار هاو المارض النفساً (التارقنوي ،1893 ،ص .)22وأن
الصحة النفسٌ ة تكسب اإلنسنن األمنن والطمأنٌنة إا ال تك فً أن اإلنسنن المتمتع بصاحة نفساٌة ةٌا ة ٌكاون
متزنن مطمئنن بعٌ ا عن هموم الحٌنة ومتنكل ن وال ٌصنب بنلتوتر والقلاق وٌااكر (باولبً) أن الصاحة النفساٌة
االٌةنبٌة هً األسن

فً بننء الطمأنٌنة النفسٌة التً هً منطلق االنفتنح على ال نٌن والثقاة بنلاااح بعٌا ا عان

االنعاازا والوح ا ة (ةنساام،2113،ص ،)16وفااً نتاانئج ل راسااة (عطاان  )1892،التااً أةرٌااح علااى طلبااة
المرحلة اإلع ا ٌة بغرض الكتف عن علقة مف وم الاااح بنلطمأنٌناة االنفعنلٌاة ،وةا أن هنانك علقاة قوٌاة
و الة بٌن مف وم الااح ومستوٌنح األمن النفسً وان ك من من ٌعتما علاى ا خار (ةنسام ،2113 ،ص)21
و الصحة النفسٌة تمكن اإلنسنن من مواة ة متكلح الحٌنة ،وهاا من ٌ

علٌه التطور التكنولوةً المتسنرع

والم نٌة الح ٌثة ق عبأح اإلنسنن بنلع ٌ من ال وافع التً ٌنبغً إتبنع ن وفً حن ع م إتبنع ن ٌترتب على
الك احبنطنح متع ة وتعوره بنلقلق المستمر ،واإلنسنن المتمتع بنلصحة النفسٌة ٌسعى ائمن إلى البحث عن
الحلو الب ٌلة (عب الغفنر وآخرون،1866 ،ص .)94وتسنهم الصحة النفسٌة فً اختفنء الظاواهر المرضاٌة
من المةتمع فعنا من ٌتمتاع أفارا المةتماع بنلصاحة النفساٌة فانن الظاواهر السالوكٌة المرضاٌة كنإل مانن علاى
المخ راح والتفكٌر الخرافً والخمور والسرقة والقت تختفً (التنبن ر،1869 ،ص.)156
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وتكمن اىمية الدراسة الحالية في تناوليا طمبة معيد الفنون الجميمة  ,آذ أن ىذه المرحمة العمرية التي يعيشيا
الطمبة ليا تأثيراتيا في بمورة شخصيتيم الطمبة لتأخذ مالمحيا الثابتة النسبية وتظير في السمات والييم
واالتجاىات وفييا يتم األعداد لخوض الطمبة المسؤوليات الحياتية واعتمادىم عمى أنفسيم (كاظم 4991 ,ص

 . ) 41وفي ىذه المرحمة نالحظ حدوث تغيرات نفسية وفسيولوجية يجب االنتباه ليا من قبل المعنيين فيي

مرحمة مراىية فضالً عن كونيا مرحمة أعداد لممرحمة الجامعية .كما تعد ىذه المرحمة من أىم مراحل األعداد

لمحياة العممية لمفرد وتحمل المسؤولية والمشاركة الفعمية في المجتمع (ابو عطية , 2002,ص  . )90من ىنا
تأتي أىمية ىذا البحث  ,في أننا ال نمتمك مؤشرات عن التفكير الخرافي والصحة النفسية  ,فال توجد ىنالك

دراسة محمية آو عربية عمى حد عمم الباحثة تناولت ىاتين المتغيرين معاً ,وانو يسعى إلى الكشف لدى أوسع

فئة شبابية مثيفة في المجتمع ممثمة بطمبة معيد الفنون الجميمة ,كما أن ىذا البحث ,يساعد المختصين في
عمم النفس التربوي ومراكز البحوث النفسية واالستشارية في أمور التشخيص واإلرشاد والعالج  ,وانو سيفتح

باباً جديداً لبحوث مستيبمية تزيد من المعرفة عمى مستوى التنظير  ,وتحيق فوائد عممية عمى مستوى التطبيق

.

أهداف البحث The Objectiv of Research :

ٌ ف البحث الحنلً التعرف على األتً -:
 -6مستوى التفكٌر الخرافً ل ى طلبة مع

الفنون الةمٌلة

 -2معرفة الفروق فً التفكٌر الخرافً تبعن للنوع (اكور  -اننث)
 -9مستوى الصحة النفسٌة ل ى طلبة مع

الفنون الةمٌلة

 -8معرفة الفروق فً الصحة النفسٌة تبعن للنوع (اكور – اننث)
-11

معرفة العلقة منبٌن التفكٌر الخرافً والصحة النفسٌة

حدود البحث The Limits of Research -:
ٌتح البحث الحنلً بطلبة مع

الفنون الةمٌلة فً قضنء خننقٌن ومن كل الةنسٌن (،اكور – إننث)

للعنم ال راسً  2112- 2116م .
تحدٌد المصطلحات Definition of term -:
أوال :التفكٌر الخرافً :Superstition Thinking
 تعرٌف العتابً :4006الك التفكٌر الاي ٌقوم على إنكنر العلم ورفض مننهةه وٌقوم على تفسٌر الظواهر تفسٌراً غٌر علمً
ال ٌستن إلى حقنئق موةو ة فً الطبٌعة  ،واالفتراض بوةو صلة وهمٌة بٌن األتاٌنء واإلحا اث تساتن إلاى
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الخٌاان وإطاالق األحكاانم علااى األتااٌنء ن نئٌاان ب ا ون إمكننٌ ا ة الرةااوع عاان هاااه األحكاانم وٌتساام بنلسااطحٌة
(ألعتنبً ،2114 ،ص.)18
 تعرٌف عبد الحسن :4000, :نمااط ماان التفكٌاار البا ائً ٌسااتن إلااى تفسااٌراح غٌاار علمٌااة وغٌاار موةااو ة فااً الواقااع فااً تفسااٌر الظااواهر
واإلح اث وٌلةأ إلٌ ن الفر عن من ال ٌة تفسٌرا منطقٌن لألح اث ( .عبد الحسن , 4000,ص)07
التعرٌف النظري للتفكٌر الخرافً
قد تبنت الباحة تعرٌف (عبد الحسن )4000,ألنها تبنت مقٌاسه فً البحث الحالً
إما التعرٌف اإلجرائً فإنه:
ال رةة التً ٌحص علٌ ن المستةٌب عن إةنبته على فقاراح المقٌان

الخانص بانلتفكٌر الخرافاً المعا ل ااه

ال راسة.
ثانيا :انصحة اننفسية Mental Health

 تعرٌف (نمر,4002,ص )67أن ن ( حنلة من االتزان النفسً تتةلى فً تخصٌة الطنلبوالتخطٌط لمستقبله وح متكلته والتعور بنلرضن والسعن ة والق رة على موازنة أمور حٌنته
وإتبنع حنةنته وتحقٌق طموحنته واعٌن بإمكننٌنته الحقٌقٌة وٌتعر بنالرتٌنح واالبتعن عن توهم
المرض والتوافق مع الواقع ومن فٌه من معنٌٌر اةتمنعٌة واإلس نم فً بننء المةتمع وتق مه التعرٌف
النظري للصحة النفسٌة
قد تبنت الباحة تعرٌف (نمر )4002,للصحة النفسٌة ألنها تبنت مقٌاسه فً البحث الحالً

اما التعرٌف اإلجرائً فإنه:
ال رةة التً ٌحص علٌ ن المستةٌب عن إةنبته على فقراح المقٌن

الخنص بنلصحة النفساٌة المعا ل ااه

ال راسة.
أطار نظري ودراسات سابقة
أوال – التفكٌر الخرافً
تبنى البنحث (عب الحسن  2111،النظرٌة المعرفٌة فً بننء مقٌن

التفكٌر الخرافاً والمتبنانة فاً البحاث

الحنلً.
وترى النظرٌة المعرفٌة أن نمط التفكٌر محكوم بعوام نمنئٌة وال ٌمكن تسرٌعه  ،وإنمن المرحلة النمنئٌة هً
التً تح نمط تفكٌر الفر فً المرحلة النمنئٌاة التاً ٌمار ب ان لاالك ٌكاون تفكٌار الفار حساٌن حركٌان وٌكاون
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عملٌن من ٌن وٌكون مةر ا  ،ومن هاه االتةنهنح ٌمكن ف م أسنلٌب التفكٌر وانمنطه ومن هو سنئ ل ى الطلبة
من انمنط تفكٌر ( قطنمً  ، 1898،ص.) 123
و ٌنظر بٌنةٌه إلى التمركز حو الااح ،كسبب لإل راك باأن التصاوراح واالحكانم الخنطئاة التاً ٌتصاف
ب ن نتنط الطف

اثننء التةربة ،وفً الظروف الحٌنتٌة العن ٌة ،وٌعتبره خنصٌة أسنساٌة للانمط الرمازي  ،أو

االةتراري من النتنط العقلً الااي ٌقنبلاه نماط آخار هاو الانمط الاواعً  ،أو الموةاه ومان النماو العقلاً عنا
اإلنسانن فااً اعتقاان ه اال عملٌااة انتقاان مان الاانمط االو إلااى الاانمط الثااننً ،أي مان حنلااة اللوعااً إلااى حنلااة
التمنٌز والوعً ،ولع هاا االنتقن ٌعكا

موقاف بٌنةٌاه مان التغٌاراح التاً تعرف ان علقاة الطفا بمةتمعاه

خل حٌنته ،فق نظر إلى الطف من السنواح االولى من العمار ككانئن غٌار اةتمانعً ٌتةاه تا رٌةٌن" وماع
تق م السن نحو المةتمع للن منج فٌه ( عنمو ، 2111،ص . ) 621
ثانيا -:انصحة اننفسية
نظريات انصحة اننفسية
تبنى البنحث (نمر  )2118،ق تبنى النظرٌة التكنملٌة فً بننء مقٌن
الحنلً ..فسوف نتٌر إلى هاه النظرٌات

الصحة النفسٌة والمتبننة فً البحث

أ .مدرسة انتحهيم اننفسي :
أشبا (ففٔٚإ) ىن ٗ أٌ رؾالٛق انصؾخ انُتسٛخ نألففا رؾإس ػُإيب ٚكٌٕ ُْبي رٕازٌ ف ٙيُظٕيبد
ان اصٛخ انض صخ ( انٕٓ ،األَب ،األَب انؼهٛب ) ( صجؾ ، 0220 ، ٙصٔ ) 02أكإ أ نف أٌ ان ؼٕا ثبنُالص
ٔاإلًْبل ٔانففط ٔانزإنٛم انزائإ ٚؤ ٘ ىنٗ ظٕٓا اإلظعفاثبد انُتسٛخ يًب ٚؤ ٘ ىنٗ ىػز ل انصؾخ
انُتسٛخ نهتف  (.كتبف ، 0222 ، ٙصٔ ) 120كًب ٛ ٚف اٚعب انٗ أٌ اإلَسبٌ ٚسزعٛغ أٌ ٚزغهت ػهٗ ي بػف
انُالص نإٚٔ ّٚؾالق انصؾخ انُتسٛخ ث كم كبيم ٔشبيم ػٍ غفٚق انًٛم اإلعزًبػٔ ٙانؼٛش يغ اٜلفٍٚ
ٔانزُ ئخ اإلعزًبػٛخ انصؾٛؾخ ٔثٓذا فالإ رؼباض أ نف يغ ففٔٚإ ف ٙيالإاح اإلَسبٌ يٍ رؾالٛق ػبو ٔشبيم
نهصؾخ انُتسٛخ ( انؼُبَ ،0222 ، ٙصٛ ٚٔ. ) 01ف(َٕٚك) أٌ ان اصٛخ انسٕٚخ رزعهت انًٕازَخ ثٍٛ
انًٕٛل األَعٕائٛخ ٔانًٕٛل األَجسبغٛخ  ،ىذ أٌ انتف األَجسبغٚ ٙزغّ ثتؼبنٛخ ىنٗ اٜلفٚٔ ٍٚكٌٕ أكضف أَزجبْب ً
نًب ٚؾإس ف ٙانؼبنى اناباع ، ٙأيب ان اص األَعٕائ ٙفٛزغّ ثتؼبنٛخ ىنٗ انذاد ْٕٔ أكضف ي ً ٛنهزأيم
ٔاأل زجعبٌ ٔٓٚزى ثبناجفاد ان اصٛخ ٔرأصٛفْب ثبنؼبنى اناباع ( . ٙصجؾ ، 0220 ، ٙصٔ ) 02اإ أػعذ
ْٕاَب٘ انجٛئخ اإلعزًبػٛخ ٔااً أ ب ٛب ً ف ٙر كٛم ان اصٛخ اإلَسبَٛخ ٔانصؾخ انُتسٛخ يٍ ل ل ػ اخ انتف
يغ ذارّ ٔػ ازّ ثبٜلف) Horney , 1945 ,P. 82 ( ٍٚ
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ب  -انمدرسة انسهوكية Behavioral Perspective:
ٚفٖ "واطسون" ) (Watsonاائإ انًإا خ انسهٕكٛخ أٌ اإلظعفاة ف ٙانصؾخ انُتسٛخ َبرظ يٍ رؼهى
لبغئ ٔأٌ انجٛئخ ْ ٙانًسؤٔنخ ػٍ أكزسبة انسهٕي انسٕ٘ ٔان بذ ( يؾًإ  ، 0221 ،ص ) 20أيب "بافهوف"
 Pavloveفالإ أشبا أٌ األػز ل ف ٙانصؾخ انُتسٛخ َزٛغخ أظعفاة ف ٙػًهٛبد انزعجغ ان فغٔ ٙلهم فٙ
ػًهٛخ انزإاٚت ف ٙانصغف يًب ٚؼع ٙأٚؼبزاد لبغئخ نهإيبؽ ( كًبل  ، 0222 ،ص .) 012أيب "سكنر"
 Skinerفالإ أكإ أٌ ؽبنخ انًفض انُتسٔ ٙاألظعفاثبد انُتسٛخ َبرغخ يٍ انزؼزٚز انسهج ( ٙانؼالبة ) ( انفؽٕ ،
 ،0221ص) 812
ج .انمدرسة اإلنسانية Ahumanistic Perspective
اشبا ماسهو(  ) Maslowانٗ أٌ رؾالٛق انصؾخ انُتسٛخ نإٖ األففا رزًضم ف ٙىشجبع انؾبعبد انزٙ
صُتذ فْ ٙفو يزإاط ؽست األًْٛخ ْٔ ٙثبأل بس ؽبعبد أ ب ٛخ ف ٙابػإح انٓفو ٔانؾبعبد انؼهٛب نزؾالٛق
انذاد ٔأٌ انتف انصؾٛؼ ْٕ انذ٘  ٚجغ ؽبعبرّ األ ب ٛخ ٔؽبعبرّ انُتسٛخ ٔؽبعبد رؾالٛق انذاد .
(.Maslow,1982,P.48أيب "كارل روجرز" فالإ أكإ اٌ اإلَسبٌ يإفٕع فعفٚب ً نزؾالٛق انذاد ٔأٌ انُغبػ فٙ
رؾالٛق انذاد رسبػإ نهٕصٕل ىنٗ انصؾخ انُتسٛخ (انؼزح ٔػجإ انٓب ٘ ، 0222 ،ص.) 002
د  .اننظرية انوجودية Existenentialism :
ٚفٖ أصؾبة ْذِ انُظفٚخ أٌ انصؾخ انُتسٛخ رزؾالق ػُإيب ٚؼٛش اإلَسبٌ ٔعٕ ِ يٍ ل ل ىٚغب
يؼُٗ نٓذا انٕعٕ ٔأٌ ٚإاي ىيكبَبرُّ َٕٔاؽ ٙظؼتُّ ٔأٌ ٚإاي غجٛؼخ ْذِ انؾٛبح ثًب فٓٛب يٍ يزُباعبد.
( ػجإ انغتبا ، 0291 ،ص) 11

دراسات سابقة
أوال – التفكٌر الخرافً
دراسةةة (عبةةد الحسةةن ( )4000,التفكٌةةر الخرافةةً وعالقتةةه ب سةةالٌا العةةلو السةةببً لةةدى طلبةةة المرحلةةة
الجامعٌة)
است فح هاه ال راسة التعرف على األتً :
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 -1مستوى التفكٌر الخرافً لا ى طلباة الةنمعاة  -2.أسانلٌب العازو الساببً لا ى طلباة الةنمعاة  -3 .اللاة
الفرق فً مستوى التفكٌر الخرافً ل ى طلبة الةنمعة تبعن لمتغٌري الةن

( اكاور – إنانث ) والتخصاص (

علمً – إنسننً ) .
 -0اللاة الفارق فاً أسانلٌب العاازو الساببً لا ى طلباة الةنمعاة تبعاان لمتغٌاري الةان

(اكاور – إناانث )

والتخصص ( علمً – إنسننً ) .
 -0م ى ق رة العزو السببً بأسنلٌبه المتع ة على التنبؤ بنلتفكٌر الخرافً .
وتحا البحااث الحاانلً فااً طلبااة الةنمعااة المستنصاارٌة ،للعاانم ال راسااً 2118-2119ولكا ماان التخصااص
(علمً – إنسننً ) وللةن

(اكور – إننث ) لل راسة الصبنحٌة ..ومان ثام قنماح البنحثاة بتطبٌاق المقٌنساٌن

على عٌنة تم اختٌنرهن بطرٌقة طبقٌة عتوائٌة بلغح ( )411طنلب وطنلبة .وبع تطبٌق اال اتٌن تم التوصا
إلى النتنئج االتٌة :
-

أن عٌنة البحث لٌ

ل ٌ م تفكٌر خرافً

 أن اسلوب العزو الخنرةً مرتفع ل ى عٌنة البحث اكثر من األسنلٌب االخرى للعزو-

أنه ال توة فروق فً الةن

و التخصص فً التفكٌر الخرافً .

 انه التوة فروق فً أسنلٌب العزو السببً فً الةن-

والتخصص

أن إسلوب العزو الخنرةً من الممكن أن ٌتنبأ بنلتفكٌر الخرافً .

ثانٌا – الصحة النفسٌة

دراسة (نمر( )4002,الصحة النفسٌة وعالقته بسمات الشخصٌة لدى طلبة المرحلة اإلعدادٌة )
ه فح هاه ال راسة الى  -:بننء مقٌن

الصحة النفسٌة ل ى طلبة المرحلة اإلع ا ٌة .وقٌن

سمنح

التخصٌة والكتف عن العلقة االرتبنطٌة بٌن الصحة النفسٌة وبٌن سمنح التخصٌة والك من طرٌق
تعرف نسبة مسنهمة ك من سمنح التخصٌة فً الصحة النفسٌة

وبلغ ع

أفرا عٌنة التطبٌق ()451

طنلبن ً وطنلبة بواقع ( )225من الاكور و( )225من اإلننث و( )225من الفرع العلمً و( )225من الفرع
األ بً .وتوص البحث الى النتنئج ا تٌة :
1ـ إن عٌنة البحث ٌتمتعون بمستوى فوق المتوسط فً الصحة النفسٌة 2.ـ ٌوة فرق ا إحصنئٌن عن
مستوى اللة ( )1015بٌن الاكور واإلننث لصنلح الاكور3 .ـ ٌوة فرق ا إحصنئٌن عن مستوى ()1015
بٌن التخصص العلمً واأل بً لصنلح التخصص العلمً 4.ـ ال ٌوة فرق ا إحصنئٌن عن مستوى
( )1015بٌن الةن والتخصص .فٌمن ٌخص الكتف عن العلقة االرتبنطٌة بٌن الصحة النفسٌة وسمنح
التخصٌة و إن العلقة بٌن المتغٌر التنبع والمتغٌر المستق علقة الة موةبة .
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منهج البحث وإجراءاته
ٌتضمن هاا الفص عرضن ً ألةراءاح البحث المتمثلة بأختٌنر عٌنة البحث وا اتً البحث اا تبنح البنحثة
مقٌنسٌن همن (التفكٌر الخرافً ) و(الصحة النفسٌة ).واستخراج مؤتراح الص ق والثبنح  ،ل من فضلً عن
اِكر الوسنئ األحصنئٌة المستخ مة فً معنلةة بٌنننح البحث.
مجتمع البحث
ٌتح مةتمع البحث الحانلً بطلباة مع ا الفناون الةمٌلاة فاً قضانء خاننقٌن  ،البانلغ عا هم ( )192بواقاع
( )93اكور و( )114اننث .للعنم ال راسً  2112- 2116.والة و ( ٌ )1وضح الك.
جدول ()0
مجتمع الطلبة مولعٌن حسا المرحلة و النوع (ذكور-اناث)
ذكور

اناث

المجموع الكلً

المرحلة

ت
0

االولى

07

40

57

4

الثانٌة

00

47

57

5

الثالثة

40

02

52

6

الرابعة

42

40

62

7

الخامسة

2

01

47

7

المجموع

15

006

017

عٌنة البحث Sample of Research
ٌتطلب البحث الحنلً عٌنة عتوائٌة طبقٌة من طلبة مع

الفنون الةمٌلة  ،فً قضنء خننقٌن اا بلغح عٌنة

البحث الحنلً ( )111طنلب وطنلبة بواقع ( )55و( )45اكور ..وكمن موضح فً الة و (.)2
جدول()4
عٌنة الطلبة حسا النوع (ذكور-اناث)
ذكور

اناث

المرحلة

ت
0

االولى

1

00

4

الثانٌة

7

07

5

الثالثة

00

00
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6

الرابعة

07

00

7

الخامسة

7

00

7

المجموع

67

77

اداتا البحث Tools of Research
أوالً  -:أداة قٌاس (التفكٌر الخرافً)
بع اطلع البنحثة على األ بٌنح وال راسنح السنبقة ااح الصلة بموضوع (التفكٌر الخرافً ).
وة ح من االفض استخ ام مقٌن

(عب الحسن )2111،ألنه اقرب لعٌنة البحث الحنلً و ٌتكون من

( )22فقرة ٌ ،ةنب عن ن بأختٌنر ب ٌ من أح الب ائ الخمسة (تنطبق على كثٌرا) (تنطبق على غنلبن)
(تنطبق على احٌننن) ( التنطبق ) (التنطبق على كثٌرا ) تعطً االوزان (. )1-2-3-4-5
 صالحٌة الفقرات لمقٌاس التفكٌر الخرافً
لغرض التحقق من صلحٌة فقراح مقٌن
اوي األختصنص فً علم النف

التفكٌر الخرافً  ،عرضح فقراته على مةموعه من الخبراء

( ملحق . ) 1/الب اء رأٌ م فً صلحٌت ن وفق الغرض الاي أع ح من

أةله  .تم االبقنء على ةمٌع الفقراح بأتفنق (.)%111
ثانٌا ً  -:مقٌاس الصحة النفسٌة
أستخ مح البنحثة مقٌن

الصحة النفسٌة الاي أع ه (نمر )2118،والك بع االطلع على ال راسنح السنبقة

واال بٌنح ااح الصلة بنلموضوع ،و ٌتكون من (  ) 92فقره ٌةنب عن ن بأختٌنر ب ٌ من أح الب ائ
الخمسة ( ائمن  ،كثٌرا  ،أحٌننن  ،نن را  ،أب ا ) .تعطً رةه الب ائ

( )1-2-3-4-5فً حنلة الفقراح

االٌةنبٌة و( )5-4-3-2-1فً الفقراح السلبٌة  . .وق ح ح عترة مةنالح لمقٌن

الصحة النفسٌة

وهً (:النظرة الواقعٌة للحٌنة  ،مستوى الطموح  ،الثبنح االنفعنلً  ،التفكٌر العلمً  ،مف وم الااح ،
المسؤولٌة االةتمنعٌة ،المرونة  ،القٌم  ،الحنةنح النفسٌة ،اللوهن العصبً ).و ٌتألف المقٌن

من

فقراح ( )42فقرة سلبٌة ،و ( )41فقرة اٌةنبٌة هً-:
510480490460450440430390350220230220180190120160120110110809040201
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سلبٌة

هً

(3803203603403303203103102802902602502402102101501401302060503
)91091028022025024022021062062061059056054053052042042041041
صالحٌة الفقرات لمقٌاس الصحة النفسٌة
لغرض التحقق من صلحٌة فقراح مقٌن
اوي األختصنص فً علم النف

الصحة النفسٌة  ،عرضح فقراته على مةموعه من الخبراء

(ملحق )1/الب اء رأٌ م فً صلحٌت ن وفق الغرض الاي أع ح من

أةله  .وتم االبقنء على ةمٌع الفقراح بنتفنق ( )%111من م .
مؤشرات الصدق و الثبات ألداتً البحث
أ -: -مقٌاس التفكٌر الخرافً  -:قنمح البنحثة بأستخراج الص ق الظنهري ل اا المقٌن
على مةموعه من الخبراء المتخصصٌن فً علم النف

و الك بعرض ُه

(ملحق  . )1/وقنمح اٌضن ً بأٌةن الثبنح عن

طرٌق أعن ة االختبنر و الك بع مرور (ٌ )15ومن ً من ب اٌة التطبٌق االو  ،وق بلغ (. )%91

ا -مقٌاس الصحة النفسٌة  -:قنمح البنحثة بأستخراج الص ق الظنهري ل اا المقٌن
على مةموعه من الخبراء المتخصصٌن فً علم النف

و علم النف

و الك بعرضه

التربوي (ملحق  )3/وقنمح

البنحث بأٌةن الثبنح عن طرٌق أعن ة األختبنر بع مرور (ٌ )15ومن ً من ب ء التطبٌق االو وق بلغ
( )%94وب اا تكون أ اتن البحث المتمثله بمقٌن

التفكٌر الخرافً ( ملحق  )2/ومقٌن

الصحة

النفسٌة( .ملحق  )3/ةنهزه للتطبٌق على عٌنه البحث .
الوسائل االحصائٌة
 – 1األختبنر التنئً ( )Te - testلعٌنه واح ة لقٌن

التفكٌر الخرافً والصحة النفسٌة

 -8االختبنر التنئً لعٌنتٌن لمعرفة الفروق فً متغٌر النوع (اكور – اننث) لمقٌن التفكٌر الخرافً
والصحة النفسٌة  – 3معن لة سبٌرمنن براون لمعرفة الثبنح بطرٌقة اعن ة االختبنر للمقٌنسٌن
.واٌةن العلقة منبٌن المتغٌرٌن .
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عرض النتائج وفقا ألهداف البحث الحالً
أوال  -:مستوى التفكٌر الخرافً
التفكٌر الخرافً ق بلغ ()54

أظ رح نتنئج البحث أن المتوسط الحسنبً ل رةنح عٌنة البحث على مقٌن

رةة وبننحراف معٌنري ق ره ( )11054رةة .وعن مقنرنة هاا المتوسط الحسنبً بنلمتوسط الفرضً
للمقٌن

الاي بلغ)  ) 91رةة ،وبأستعمن معن لة األختبنر التنئً لعٌنة واح ة ،تبٌن أن القٌمة التنئٌة

المحسوبة بلغح (  ) 50,02-رةة ،وهً غٌر الة إحصنئٌة عن مستوى ( )1.15وب رةة حرٌة ()88
رةة كمن موضح فً الة و (. )3
الجدول()5
االختبار التائً لداللة الفرق بٌن المتوسط الفرضً والمتوسط الحسابً على مقٌاس التفكٌر الخرافً
عدد
افراد
العٌنة
000

الوسط

االنحراف

الحسابً المعٌاري
76

00,76

الوسط
الفرضً
للمقٌاس
10

درجة

القٌمة التائٌة

القٌمة التائٌة

الحرٌة

المحسوبة

الجدولٌة

22

-50,02

0,21

مستوى
الداللة
0,07
غٌر دال

ٌتضح من الة و ( )3إن الوسط الحسنبً ل رةنح التفكٌر الخرافً ل ى أفرا البحث أق من المتوسط
الفرضً للمقٌن  ,وهاا ٌعنً ان أفرا عٌنة البحث لٌ

ل ٌ م تفكٌر خرافً .

ثانٌا- -:التعرف على الفروق فً التفكٌر الخرافً لدى أفراد عٌنة البحث وفق متغٌر النوع (ذكور,أُناث)
ولغرض تحقٌق هاا ال ف قنمح البنحثة بنألةراءاح ا تٌة:
 .1حسنب المتوسط الحسنبً ل رةنح عٌنة الاكور البنلغ ع هم ( )45اا بلغ المتوسط الحسنبً ل م ()5308
وبننحراف معٌنري ()8045
 .2حسنب المتوسط الحسنبً ل رةنح عٌنة األُننث البنلغ ع هم ()55حٌث بلغ المتوسط الحسنبً ل م
( )11043وبننحراف معٌنري ()11043
ُ
حٌث بلغح القٌمة التنئٌة المحسوبة ( )0,027-والة و
 .3تطبٌق معن لة األختبنر التنئً لعٌنتٌن مستقلتٌن
(ٌ )4وضح الك
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الجدول()6
االختبار التائً لعٌنتٌن مستقلتٌن لتعرف داللة الفروق فً مقٌاس التفكٌر الخرافً
وفق متغٌر النوع (ذكور – اناث)
النوع

العدد

ذكور

67

اناث

77

المتوسط

اإلنحراف

درجة

الحسابً

المعٌاري

الحرٌة

75, 2
76,1

2,67
00,65

21

القٌمة

القٌمة

مستوى

التائٌة

التائٌة

الداللة

المحسوبة

الجدولٌة

0,07

0,027-

0,21

غٌر دال

وٌتضح من الة و أعله أنه ال توة فروق ااح اللة إحصنئٌة فً التفكٌر الخرافً تبعن ً لمتغٌر النوع
(اكور،أُننث) حٌث بلغ المتوسط الحسنبً ل رةنح عٌنة الاكور ( )5308رةة وبننحراف معٌنري ق ره
( )8045رةة ،بٌنمن كنن المتوسط الحسنبً ل رةنح عٌنة األننث ( )55وبننحراف معٌنري ق ره ()11043
رةة .وبأستعمن معن لة األختبنر التنئً لعٌنتٌن مستقلتٌن تبٌن ان القٌمة التنئٌة المحسوبة ق بلغح (-
 )0,027رةة اق من القٌمة التنئٌة الة ولٌة البنلغة ( )1089عن مستوى اللة ( )1.15و رةة حرٌة
(.)89

ثالثا - -:مستوى الصحة النفسٌة لدى أفراد عٌنة البحث
بلغ المتوسط الحسنبً ل رةنح عٌنة البحث على مقٌن

الصحة النفسٌة ( )292رةة وبننحراف معٌنري

ق ره ( )11058رةة .وعن مقنرنة هاا المتوسط الحسنبً بنلمتوسط الفرضً للمقٌن

الاي بلغ ()246

رةة ،وبأستعمن معن لة األختبنر التنئً لعٌنة واح ة ،تبٌن أن القٌمة التنئٌة المحسوبة بلغح()350325
رةة ،وهً الة إحصنئٌة عن مستوى ( )1015وب رةة حرٌة ( )88رةة كمن موضح فً الة و (. )5
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الجدول ()7
األختبار التائً لداللة الفرق بٌن المتوسط الفرضً والمتوسط الحسابً على مقٌاس الصحة

عددا فراد
العٌنة
111

الوسط

االنحراف

الحسابً

المعٌاري

292

11058

الوسط
الفرضً
للمقٌاس

درجة

القٌمة التائٌة

الحرٌة

المحسوبة

88

246

350325

القٌمة

مستوى

التائٌة

الداللة

الجدولٌة

0.07

1089

الة

ٌتضح من الة و ( )5توة فرق اي اللة إحصنئٌة ،إا إن الوسط الحسنبً ل رةنح الصحة النفسٌة ل ى
أفرا البحث والبنلغة ( )292أعلى من المتوسط الفرضً للمقٌن

البنلغ (, )246كمن إن القٌمة التنئٌة

المحسوبة البنلغة ) )350329واعلى من القٌمة التنئٌة الة ولٌة البنلغة ( )1086وهاا ٌعنً أن أفرا عٌنة
البحث الحنلً ٌتمتعون بصحة نفسٌة ةٌ ة .
رابعا - -:التعرف على الفروق فً الصحة النفسٌة

لدى أفراد عٌنة البحث وفق متغٌر النوع

(ذكور,إناث).
ولغرض تحقٌق هاا ال ف قنمح البنحثة بنإلةراءاح ا تٌة:
 .1حسنب المتوسط الحسنبً ل رةنح عٌنة الاكور البنلغ ع هم ( )45حٌث بلغ المتوسط الحسنبً ل م
( )14305وبننحراف معٌنري بلغ ()12042
 .2حسنب المتوسط الحسنبً ل رةنح عٌنة اإلننث البنلغ ع هم ()55حٌث بلغ المتوسط الحسنبً()144
وبننحراف معٌنري بلغ ()13035
ُ
حٌث بلغح القٌمة التنئٌة المحسوبة(. )10132-
 .3تطبٌق معن لة االختبنر التنئً لعٌنتٌن مستقلتٌن

وهً أصغر من القٌمة التنئٌة الة ولٌة البنلغة( )1089عن مستوى اللاة ( )1015و رةاة حرٌاة )  )89ممان
ٌتٌر الى انه لٌ هننك فرقن بٌن الاكور واالننث فً مستوى الصحة النفسٌة والة و (ٌ )6وضح الك
جدول ()8
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االختبار التائً لعٌنتٌن مستقلتٌن لتعرف داللة الفروق فً مقٌاس الصحة النفسٌة
وفق متغٌر النوع (ذكور – اناث).

النوع

العدد

مسةةةةةةتوى
القٌمةةةةةةةةةةةةةةةة
ةة
ة
التائٌ
ةة
ة
القٌم
المتوسةةةط اإلنحةةةةةةةراف درجةةةةةةة
الداللة
التائٌةةةةةةةةةةةةةةةة
الجدولٌة
الحرٌة
الحسابً المعٌاري
المحسوبة
0,07

ذكور

67

065,7

04,64

اناث

55

144

13035

10132-

21

0,21

خامسا -التعرف على نوع العالقة األرتباطٌة بٌن التفكٌر الخرافً و الصحة النفسٌة

غٌر داله
لدى أفراد عٌنة

البحث.
أتنرح المعنلةة األحصنئٌة بخصوص هاا ال ف الى وةو علقة أرتبنطٌة ضعٌفة منبٌن التفكٌر الخرافً
والصحة النفسٌة  ،اا بلغ معنم أرتبنط بٌرسون بٌن المتغٌرٌن( )1021والة و (ٌ )2وضح الك.
الجدول()7
العالقة االرتباطٌة مابٌن التفكٌر الخرافً والصحة النفسٌة
عدد أفراد

معامل ارتباط

العٌنة

بٌرسون

000

0,40

درجة الحرٌة

مستوى
الداللة0,07

21

غٌر دالة

مناقشة النتائج
وفقن أله اف البحث أظ رح النتنئج أن عٌناة البحاث الحنلٌاة المتمثلاة (بطلباة مع ا الفناون الةمٌلاة ) لاٌ
ل ا ٌ م تفكٌاار خرافااً  .وال اك ٌعنااً ان اام الٌفكاارون علااى نحااو خرافااً والااك ربماان ٌعااو إلااى أن الخبااراح
والمواقف التً ٌتعرض ل ن الطلبة وأثننء مسٌرت م ال راسٌة تفارض علاٌ م نمطان" ماتعقل" وموضاوعٌن" مان
التفكٌر ٌستن إلى البحث والتةرٌاب ورباط نتانئج األحا اث ماع مساببنت ن وتارى الم رساة المعرفٌاة أن نماط
ال تفكٌر الاي ٌتبننه الفر ٌتضمن المعلومنح والمعنرف المكتسبة اثننء مراح النماو والتفنعا ماع الخباراح ،
وترى أن نمط التفكٌر محكوم بعوام نمنئٌه وان مراح النمو تح طرٌقة ونمط التفكٌر وبالك ٌكاون نماط
التفكٌر مةر ا" ل ى طلبة الةنمعة بحكم المرحلاة العمرٌاة التاً هام علٌ ان (.قطانمً ، 1898،ص . ) 123
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وهاه النتٌةة تتفق مع النتنئج التً توصلح إلٌ ن راسة (عب الحسن  . )2111،كمن إا ٌمكن القو ان تا نً
مستوى التفكٌر الخرافً ل ى عٌنة البحث الحنلً مؤتر اٌةنبً ألن ام ةٌا المساتقب اا ٌعا انتتانر وارتفانع
نسبة األفكنر الخرافٌة ل ى الطلبة مؤتراً على اختل المستوى الثقنفً واالةتمنعً ممان ٌاؤثر با وره علاى
الحنضر والمستقب ل ٌ م .
-

أظ اارح النتاانئج انااه التوةا فااروق الااة إحصاانئٌن بنلنساابة لمتغٌاار الةاان

(اكااور – إناانث ) فااً التفكٌاار

الخرافً أن هاة النتٌةة تفسر فً ضوء االطنر النظري للبحث الحنلً ،اا تتٌر نظرٌة( بٌنةٌة)إن لاٌ
هننك اثر لةن

الفر فً حا وث التفكٌار الخرافاً أنمان هاو نتٌةاة خنطئاة للعلقانح الساببٌة باٌن األتاٌنء

(.علً ،2111،ص.)81
-

كمن أظ رح نتنئج البحث الحنلً بنن عٌنة البحث تتمتع بصحة نفساٌة ةٌا ة ،ويمكن فسينيه هنال تيجفي ن
م خالل فأكيد علماء تيجسس في أ تيشخص تيمفمفع بايصح تيجسيني هنو تيشنخص تيرناده علني فو ين
قدهتفه ومهاهتفه وخبهتفه في عمل منا يينهدل ويينهد تيجناسا كمنا ويكنو مينفرال عن تنخنهي ومجسفحنا
عليهم ويديه فج يم مو ه في تيحياة وقدهة علي تيفحمل ا وقناده علني بشنباا حا افنه تيبيويو ين وفحرين
عالقات ت فماعي جا ح مع تنخهي  ،والتوة فروقن او الله إحصنئٌة فً متغٌر النوع للصحة النفسٌة
 .،كمن أظ رح النتنئج التوة علقة ارتبنطٌه منبٌن التفكٌر الخرافً والصحة النفسٌة .

التوصٌات :

ف ٙظٕء َزبئظ انجؾش رٕص ٙانجبؽضخ ثبٜر:ٙ

 -0ر ااغٛغ األفاافا فاا ٙانجؾااش ػااٍ يصااب ا انًؼففااخ ثااإا يااٍ انزااأصف ثبنالصااص اناٛبنٛااخ ٔاٜااء ٔانًؼزالااإاد
انافافٛخ.
 -0ػهٗ انًٓزً ٍٛثبإلػ و انزاه ٙػٍ األفكبا ٔ ،انًٕظٕػبد انز ٙرإػٕ ىنٗ انافافخ ٔراإػى انساؾف ٔانزُغاٛى
ٔيعبنؼخ انُغٕو ٔيب ىنٗ ذنك يٍ األفكبا غٛف انًُعالٛخ.
انمقترحات:
رالزفػ انجبؽضخ ىعفاء اا بد ا زكًباً نهغٕاَت ذاد انؼ اخ ثًٕظٕع انجؾش ٔكبار:ٙ
 -0ىعفاء اا خ يًبصهخ ػهٗ ػُٛخ يٍ رإاٚس ٙانًإااس انضبَٕٚخ .
 -0ىعفاء اا خ نهزتكٛف انافافٔ ٙػ ازّ ثجؼط انًزغٛفاد كبنالهق ٔااكزئبة.
-8ىعفاء اا خ نهزتكٛف انافافٔ ٙػ ازّ ثأ بنٛت انًؼبيهخ انٕانإٚخ.
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انًصب ا
 ابٛعٝط , ١ضٗاّ ذلُد (َ : )2002بادئ االزغاد ايٓؿط , ٞط, ,2عُإ  ,االزدٕ.
 محاد,ٟسطني زبٝعٚ,ؾاِٖ,سطني ايطسحي")2001(ٞاإلزغاد ٚايؿش ١ايٓؿط"١ٝبػداد,املهتب ١ايٛطٓ.١ٝ
 داضِ ,محٛد ٟعبد احلطٔ(")0229ايػعٛز باألَٔ ٚاحلاد ١اىل األَإ ٚاالضتكساز ٚايطُأْ "١ٓٝغبه١
املعًَٛات ايدٚي.١ٝ
 ايسس,ٛدٓإ ضعٝد(")2005أضاضٝات يف عًِ ايٓؿظ"يبٓإ ,بريٚت ,ايداز ايعسب ١ٝيًعً,ّٛط.1
 ايػسقا , ٟٚخً . )1983( . ٌٝعًِ ايؿش ١ايٓؿط , ١ٝداز ايٓٗك ١ايعسب , ١ٝبريٚت.
 ايػابٓدزَ,عُسخايد(")1968األَساض ايٓؿط ١ٝايػا٥ع "١بػدادَ ,طبع ١املعازف.
 ؾبش ,ٞضٝد ( ,)2002االزغاد ايٓؿط ٞايٛاقع ٚاملأَ ,ٍٛاملهتب ١ايتذاز ١ٜاحلدٜج ,١ايكاٖس.٠
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(ًَشل )1/
أمسا ٤احملهُني اير ٜٔعسض عً ِٗٝأداتا ايبشح يػسض احلهِ عًَ ٢د ٣ؾدم ؾكسات٘
ت

اضِ اخلبري

ايًكب ايعًُٞ

اجلاَعٚ ١ايهًٚ ١ٝايتدؿـ

1

د.بجَٓ ١ٓٝؿٛز احلًٛ

أضتاذ

داَع ١بػداد – نً ١ٝاآلداب – قطِ عًِ ايٓؿظ –عًِ ايٓؿظ

2

د.ضٓا ٤ذلُد عٝط٢

أضتاذ

3

د.ؾاسب اجلٓابٞ

أضتاذ

4

د.عدْإ ذلُٛد املٗداٟٚ

أضتاذ

ايعاّ
داَع ١بػداد – نً ١ٝاآلداب – قطِ عًِ ايٓؿظ –عًِ ايٓؿظ
ايعاّ
داَع ١تهسٜت – نً ١ٝايرتب - ١ٝقطِ اإلزغاد ايٓؿطٚ ٞايتٛد٘ٝ
ايرتب – ٟٛإزغاد
داَع ١دٜاىل – نً ١ٝايرتب ١ٝيًعً ّٛاإلْطاْ - ١ٝقطِ ايعًّٛ
ايرتب ١ٜٛايٓؿط – ١ٝإزغاد
5

د.عبد ايعباع دلٝد ايالَٞ

أضتاذ َطاعد

6

د..اسالّ دباز ايػُسٟ

أضتاذ َطاعد

7

د.غُٝا ٤ؾالح ايعبٝدٟ

أضتاذ َطاعد

8

د.بػس ٣عٓاد َبازى

أضتاذ

9

دٖٝ.جِ امحد عًٞ

أضتاذ

10

د.شٖسَٛ ٠ض ٢دعؿس

أضتاذ َطاعد

11

د.يطٝؿَ ١ادد ذلُٛد

أضتاذ َطاعد

12

د.مسٝع ١عً ٞسطٔ

أضتاذ َطاعد

اجلاَع ١املطتٓؿس – ١ٜنً ١ٝايرتب - ١ٝقطِ اإلزغاد ايٓؿطٞ
ٚايتٛد ٘ٝايرتب – ٟٛإزغاد
داَع ١بػدا – نً ١ٝايرتب ١ٝابٔ ايسغد  -قطِ عً ّٛتسب١ٜٛ
ْٚؿط – ١ٝتسبٟٛ
داَع ١بػداد – نً ١ٝايرتب- ١ٝبٓات  -قطِ عًُ ّٛتسب١ٜٛ
ْٚؿط– ١ٝقٝاع ٚتكِٜٛ
داَع ١دٜاىل  -نً ١ٝايرتب ١ٝاألضاض - ١ٝقطِ اإلزغاد ايٓؿط– ٞ
عًِ ايٓؿظ ايعاّ
داَع ١دٜاىل – نً ١ٝايرتب ١ٝيًعً ّٛاالْطاْ –١ٝقطِ عًّٛ
تسبْٚ ١ٜٛؿط١ٝ
داَع ١دٜاىل – نً ١ٝايرتب ١ٝيًعً ّٛاإلْطاْ – ١ٝقطِ ايعًّٛ
ايرتب ١ٜٛايٓؿط ( ١ٝتسب – ٟٛمن) ٛ
داَع ١دٜاىل -نً ١ٝايرتب ١ٝيًعً ّٛاإلْطاْ - ١ٝقطِ ايعًّٛ
ايرتبٚ ١ٜٛايٓؿط - ١ٝعًِ ايٓؿظ ايعاّ
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( ًَشل)2/
َكٝاع ايتؿهري اخلسايف
عصٜص ٟايطايب ....

عصٜصت ٞايطايب.... ١
حت ١ٝطٝب:١

بني ٜدٜو مجٌ تدٍ عً ٢اؾعاٍ ْٛد َعسؾَٛ ١قؿو َٓٗا ٚ ,املطًٛب قسا٥تٗا بدق ١ثِ اختٝاز االداب ١اييت تعرب عٔ زأٜوٚ ,ذيو بٛقع اغا٠
( ) حتت ايبد ٌٜاملٓاضب عًُاً اْ٘ التٛدد اداب ١ؾشٝشٚ ١اخس ٣خاطٚ ١٦إ االداب ١تطتددّ الغساض ايبشح ايعًُ ٞؾكط ٚالداع ٞيرنس
االضِ .
ذنس  .................اْج..............٢

ت
ايؿكـــــــــــــــــــــــــــــسات

.1

تٓطبل

تٓطبل

تٓطبل

ال تٓطبل

ال تٓطبل عًٞ

عً ٞنجرياً

عًٞ

عًٞ

عًّٞ

نجرياً

غايباً

اسٝاْاً

اعتكد إ قطع غذس ٠ايطدز (ايٓبه َٔ )١سدٜك ١املٓصٍ قد
ًٜشل ايكسز ٚاالذ ٣باؾساد املٓصٍ ا ٚاالضس. ٠

.2

أٚقد ايبدٛز يف املٓصٍ ألدًب احلغ ٚاخلري.

.3

اعتكد إٔ يبظ األسذاز أ ٚاخلسش أ ٚمحًٗا حيُ َٔ ٞاالذ. ٣

.4

اعتكد إٔ زؤ ١ٜايػساب جتًب ايػؤّ .

.5

اعتكد إٔ ؾٛت ايبْ ّٛرٜس غؤّ .

.6

أزد عني احلاضد باخلسش ٙايصزقا. ٤

.7

اعتكد إٔ ٖٓاى بٛٝت عتبتٗا خري ؾتذًب ايسشم ٚاخلري
الؾشابٗا ٖٓٚاى بٛٝت جتًب ايػس ٚايٓشظ الؾشابٗا .

.8

امح ٞايطٝاز َٔ ٠احلٛادخ عٓد ٚقع سرا ٤قد ِٜعًٗٝا .

.9

اعتكد إٔ زؤ ١ٜأغداف َعٓٝني جتًب ايٓشظ

.10

اعتكد إ زؽ املا ٤خًـ ايػدـ املطاؾس ٜعٝد ٙبايطالَ٘ .

.11

اعتكد إٔ ٖٓاى أغداف يد ِٜٗايكدز ٠عًَ ٢عسؾ ١ايػٝب
ٚنػـ االضساز .

.12

اعتكد إٔ ٖٓاى أغداف قادز ٜٔعً ٢اضتدعا ٤األزٚاح يف
دًطات حتكس األزٚاح .

.13

اعتكد دًٛع ايؿتا ٠غري املتصٚد ١يف سكٔ ايعسٚع ضٝشكل
شٚادٗا ضسٜعاً .
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.14

أز ٣إٔ سو ايٝد ايٝطسٜ ٣دٍ عً ٢نطب املاٍ .

.15

اعتكد إٔ زؽ َٛاد غراَ ١ٝ٥ع ّٜٛ ٘ٓٝايصؾاف
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ٜبعد احلطد .
.16

أجتٓب ايكشو ايهجري ابتعاداً عٔ املؿٝب. ١

.17

اضتبػس بدخ ٍٛايعؿؿٛز اىل ايبٝت.

.18

اعتكد إٔ َطو اخلػب ٜطسد احلطد .

.19

أؾكٌ ازتداَ ٤البظ َع ١ٓٝقبٌ ايرٖاب اىل االَتشإ.

.20

اتؿا ٌ٥بسؤ ١ٜايطؿٌ املبتطِ ٚايٛد٘ احلطٔ ؾباساً.

.21

أز ٣إٔ اجلٜٓٓ ٕٛتر بؿعٌ االزٚاح ايػسٜس.٠

.22

اعتكد بإٔ زؤ ١ٜضكٛط ايػٗب َٔ ايطُاٜ ٤عين حتكٝل أَٓ. ٘ٝ
اعتكد إٔ ٖٓاى أغداف قادز ٜٔعً ٢تطًٝط االزٚاح ايػسٜس٠

23

عً ٢االخس ٜٔالٜرا. ِٖ٤
24

أز ٣إٔ ٖٓاى أغداف ميًه ٕٛقدزات خاؾ ١متهِٓٗ َٔ غؿا٤
املسق. ٢

25

أجتٓب اٜرا ٤ايكط٘ ايطٛدا ٤الٕ ٖٓاى زٚح تطهٓٗا .

26

أتؿاٚ ٍ٤أتػا َٔ ّ٤بعض األزقاّ.

27

أز ٣بإٔ احلغ ميهٔ إٔ ٜؤد ٟدٚزاً يف َطتكبٌ ايؿسد.

( ًَشل)3/
َكٝاع ايؿش ١ايٓؿط١ٝ
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ايؿكسات
اْعس اىل املطتكبٌ بتؿاؤٍ
ازغب يف تطٜٛس سٝاتٞ
اغعس بايٝأع عٓدَا اؾػٌ يف أدا ٤عًُٞ
أز ٣إٔ احلٝاَ ٠تذدد٠
اغعس إٔ احلٝا ٠ال تطتشل ايعٝؼ
اغعس أْ ٞال اسؿٌ عًَ ٢ا أمتٓاٙ
أز ٣إٔ املػهالت اييت تٛادٗين ال سٌ هلا
اضتطٝع إٕ اسٌ َػهالت ٞبٗد٤ٚ
أؾهس بأنجس َٔ ضبب ملػهالتٞ
اْصعر عٓدَا اسؿٌ عً ٢دزدات اقٌ مما أتٛقع
اضتطٝع إٔ أٚاد٘ ايؿعٛبات
أضع ٢إٔ أنَ ٕٛجابسا يف دزاضيت
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اغعس باخلُ ٍٛداخٌ ايؿـ
أتجاقٌ َٔ حتكري ايٛادبات املدزض١ٝ
أز ٣إٔ بعض ايدزٚع ممً١
أتٛقع إسساش دزدات عاي ١ٝيف مجٝع ايدزٚع
اغعس بأمل يكعـ حتكٝل بعض أٖدايف
أؾكٌ املٛقٛعات ايؿعب ١عً ٢ايطًٗ١
أمتٓ ٢إٔ أن ٕٛغدؿا بازشا يف اجملتُع
أؾكٌ ايعٌُ ٚتسى املدزض١
أزد بطسع ١عًٜ َٔ ٢تذاٚش عًٞ
أتكبٌ ايٓكد َٔ شَالٚ ٞ٥أتعاٌَ َع َؿدز ٙبٗد٤ٚ
انسز احملاٚالت د ًٌَ ٕٚإلدساَ ٤هاملَُ٘ٗ ١
اْطشب َٔ شَال ٞ٥عٓدَا ٜٓاقػَٛ ٕٛقٛعا َا
أتػادس َع شَالٚ ٞ٥أقاطعِٗ عٓدَا ال ٜعري ْٞٚاسد
ايهتب
ٜطتؿصْ ٞشَال ٞ٥ألتؿ٘ األضباب
اختاز َٔ ميجًين يف ايؿـ ممٔ يد ٜ٘نؿا ٠٤عًُ١ٝ
أز ٣إٔ ايٓذاح ٜعتُد عً ٢احلغ
اجلأ اىل قسا ٠٤ايطايع قبٌ إٕ أقدّ عً ٢أ ٟعٌُ
أز ٣إٔ احلاضٛب اخرتع يككاٚ ٤قت ايؿساؽ ٚايتطً١ٝ
اعتكد إٔ ايً ٕٛاألشزم ٜبعد ايػس
أتػا َٔ ّ٤زؤ ١ٜايكط األضٛد
جتربين نتب ايطشس
اجلأ اىل قسا ٠٤ايؿٓذإ أ ٚايهـ يًتعسف عًَ ٢طتكبًٞ
ٜجري اٖتُاَ ٞنٌ ددٜد يف ايعامل
أز ٣قسٚز ٠محٌ سذاب قد احلطد
أز ٣إٔ طٛيٚٚ ٞشْ ٞغري َتٓاضبني
اغعس إٔ عًُ ٞاملدزض ٞؾٛم املطت ٣ٛاملطًٛب
ازتبو عٓدَا أحتدخ َع شَالٞ٥
اغعس إٔ شَال ٞ٥ال حيبْٛين
أمتٓ ٢ي ٛأن ٕٛغدؿا آخس
ٜٓتابين إسطاع باْ ٞضأؾػٌ َطتكبال
أز ٣إٔ غهً ٞدراب
أز ٣أْ ٞغدـ َِٗ يف ايؿـ
اضتطٝع ايتعبري عٔ ْؿطٞ
يد ٟثك ١عاي ١ٝبٓؿطٞ
اغعس أْ ٞعد ِٜايؿا٥د٠
اغعس بايؿسح عٓدَا أز ٣احله ١َٛتٗتِ باملٓاطل ٚاآلثاز
أتٓاشٍ عٔ بعض سكٛق ٞيف ضب ٌٝضعاد ٠اآلخسٜٔ
اعترز َٔ شَال ٞ٥عٓدَا اتاخس عٔ املٛعد احملدد
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دلً ١داَع ١نسَٝإ

أتكاٜل َٔ قعـ اسرتاّ شَال ٞ٥يًٓعاّ
اعتكد إٔ َععِ شَالٜ ٞ٥هسٖ ٕٛيف قساز أْؿطِٗ تكدِٜ
املطاعد ٠يآلخسٜٔ
اعتكد إٔ تكدٜظ ايٛادب َطايَ ١بايؼ بٗا
ابتعد عٔ َٛادَٗ ١ػانٌ أضستٞ
أنٌُ ٚادبات ٞبٗد ٤ٚعً ٢ايسغِ َٔ ؾعٛبتٗا
ٜؿعب عً ٞايتعاٌَ بًطـ َع َٔ ٜكاٜكين
اضتؿطس عٔ أضباب َكاطع ١شَ ٌٝي ٞتسبطين ب٘ عالق١
مح١ُٝ
ٜؿعب عً ٞطًب غ َٔ ٤ٞشَ ٌٝال اعسؾ٘
اٖتِ بٓؿا٥ح َٔ ِٖ انرب َين ضٓا
اضتطًِ يًٓكد بطٗٛي١
ميهٓين نطب ثك ١شَال ٞ٥بطٗٛي١
أدد ؾعٛب ١ايتهًِ َع شَال ٤ال اعسؾِٗ ست ٢ي ٛتطًب
األَس ايهالّ
أمتهٔ َٔ ايتؿاعٌ َع شَال ٞ٥بطٗٛي١
تٓتابين ايطعاد ٠عٓد زؤ ١ٜايطُاَ ٤ص ١ٜٓبايٓذ ّٛيٝال
ازغب إٔ ته ٕٛيف غسؾيت اخلاؾ ١يٛسات مج١ًٝ
أٚد إٔ أز ٣ايػٛازع تعًٖٛا األغذاز املدكس٠
أز ٣إٔ ايصٜازات ٚاالتؿاالت َٖ ٞكٝع ١يًٛقت
ٜعذبين تٓطٝل سدٜك ١املٓصٍ
أز ٣إٔ أضستَ ٞتُاضهَٚ ١تؿاُٖ١
اَتًو سس ١ٜايتعبري عٔ آزاٚ ٞ٥أؾهاز ٟد ٕٚخٛف
اغعس بايكًل َٔ ايتًٛخ ايبٞ٦ٝ
اغعس إٔ أضست ٞال تعطٝين املؿسٚف ايهايف
اغعس إٔ قً ي ًَ ٤ٞباحلب يعاً٥يت ٚشَالٞ٥
اغعس بؿداع
اغعس بازتؿاع دزد ١سسازت ٞبني سني ٚآخس
أز ٣إْ ٞيف ناٌَ طاقيت
أسالََ ٞصعذ١
يٝاقيت ايبدْ ١ٝعاي١ٝ
غٗٝيت يًطعاّ قعٝؿ١
أدد ؾعٛب ١ايرتنٝص أثٓا ٤ايدزاض١
َعدت ٞتؤملين
اغعس أْ ٞممًْ ٤ٛػاطا
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Abstract

The superstition thinking held by the individual leads him or her to reside to and
behave in a mythical way to solve the problems he/ she faces in his/ her life, which
leads him to move away from realism and rationality, contrary to the requirements
of current knowledge that require a scientific pattern of thinking. Mental health
enables people to face the problems of life, and this is evidenced by the rapid
technological development and civil modern The current research aims to identify
the following 1. The level of superstitious thinking holds by the students at Institute
of Fine Arts in Khanaqin. 2. Identify the gender differences in the level of
superstitious thinking by the students of Fine Arts in Khanaqin. 3. Find out the
level of mental health for students at the Institute of Fine Arts 4. Find out the
gender differences in terms of their mental health 5 – Find out the relationship
between mental thinking and mental health. The current research is conducted on
100 students of the Institute of Fine Arts in the district of Khanaqin and of both
gender (male and female) for the academic year 2016 - 2017. The result of
statistical analysis of the data showed that the research sample has no superstitious
thinking, they have good mental health, and there is no individual difference for the
variable type.
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