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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة م�ستوى التفكري اخلرايف وعالقته بالكفاءة الذاتية
العامة لدى طلبة جامعة الريموك ،يف �ضوء بع�ض املتغريات.تكونت عينة الدرا�سة من
( )218طال ًبا وطالبة )48( ،طال ًبا ،و ( )170طالبة من طلبة تخ�ص�ص الإر�شاد النف�سي
يف كلية الرتبية يف جامعة الريموك.ا�ستخدمت يف الدرا�سة �أداتان هما :مقيا�س التفكري
اخلرايف ،ومقيا�س الكفاءة الذاتية العامة�.أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى التفكري
منخف�ضا ،ومل تكن هناك عالقة دالة �إح�صائ ًيا بني التفكري
اخلرايف لدى الطلبة كان
ً
اخلرايف والكفاءة الذاتية لديهم.كما �أظهرت النتائج �أن م�ستوى التفكري اخلرايف لدى
الذكور �أعلى منه لدى الإناث ،و�أنه كان لدى الطلبة ذوي التح�صيل اجليد ج ًدا �أعلى مما
هو لدى ذوي التح�صيل املقبول.ومل تك�شف النتائج عن وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا يف
م�ستوى التفكري اخلرايف تعزى �إىل م�ستوى الدخل.
الكلمات املفتاحية :التفكري اخلرايف ،الكفاءة الذاتية العامة ،طلبة اجلامعة.
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Superstitious Thinking and its Relationship
with General Self- Efficacy in the Light of some Variables
among Students at Yarmouk University in Jordan

Abstract:
The study aimed at finding out the relationship between Superstitious
thinking and general self- efficacy among undergraduate Students at Yarmouk
University in light of some variables.The sample consisted of (218) students
(48) male, and (170) female who were randomly selected from the faculty of
education.Two instruments were used: The superstitious thinking scale and
general self- efficacy scale.The results showed that the level of Superstitious
thinking among the sample was low, and the level of superstitious thinking
among males was higher than females.No statistical relationship was found
between superstitious thinking and general self- efficacy, and no statistical
significant differences in superstitious thinking level due to income were
detected ; but there were statistically significant differences in superstitious
thinking due to academic achievement in favor of very good level of
achievement.
Keywords: Superstitious Thinking, General Self- efficacy, University
students.
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مقدمة:
وهب اهلل عز وجل الإن�سان قدرة متميزة وعظيمة دون �سائر املخلوقات على االر�ض،
�أال وهي نعمة العقل ،وا�ستخدام هذا العقل بالتفكري يف جميع �أمور احلياة التي تواجهه،
وقد ي�ستخدم الإن�سان هذا التفكري يف النواحي الإيجابية ،حيث الإبداع واالبتكار واملوهبة
والتفوق ،مبا ينعك�س ب�شكل �إيجابي على الفرد وتقدم املجتمعات.ويف الوقت نف�سه قد
ي�ستخدمه يف جوانب �سلبية ،حيث يعطل هذه القدرة� ،أو ي�ستخدمها يف �أمور ال دخل له فيها،
�أو ي�ستخدمها يف تدمري املجتمع و�إف�ساده ،وعرقلة النمو والتطور فيه ،ومن �أنواع التفكري
التي تعمل على عرقلة منو املجتمع ،ما ي�سمى بالتفكري اخلرايف.
فعلى الرغم من التقدم العاملي ال�رسيع يف العلوم والتكنولوجيا� ،إال �أن املعتقدات
اخلرافية فما زالت ُتالحظ يف جميع امل�ستويات االجتماعية واالقت�صادية ،ويف جميع
م�ستويات التعليم يف العديد من املجتمعات (Case, Fitness, Cains & Stevenson,
 )2004مبا فيها املجتمعات العربية ،حيث ي�ؤكد الباحثون والدار�سون يف البيئة العربية
ب�أن الإن�سان العربي املعا�رص يعاين من �سيطرة روا�سب خرافية و�أ�سطورية ال حدود لها يف
أي�ضا (وطفة،
خمتلف �رشائحه االجتماعية ،بني العامة واخلا�صة ،وبني النخبة واجلماهري � ً
. )2002ويرى ع�ساف وزيدان (� )2004أن التفكري اخلرايف من �أخطر امل�شكالت التي يعاين
منها جمتمعنا العربي ب�شكل عام والطلبة ب�شكل خا�ص؛ ملا له من ت�أثريات �سلبية فيهم ،ويف
جمتمعهم ،ويف م�ؤ�س�ساتهم الرتبوية التي ينتمون �إليها.فيما يرى حجازي (�« )76 :1989أن
يع�ش�شان يف �أعماق نف�سية الإن�سان العربي احلائز
هناك
�شعورا ب�أن اخلرافة والتقاليد ما زاال ِّ
ً
على درجة جامعية ،ت�ؤثر يف ممار�سته ونظرته �إىل الأمور امل�صريية على وجه اخل�صو�ص».
وتعرف املعتقدات اخلرافية على �أنها ت�ضارب مع القوانني الطبيعية ومع املعتقدات
العقلية ( ، )Karmer & Blok, 2008والعودة �إىل اخللف �آالف ال�سنني (، )Johada, 1969
فيما يعرف املو�سوي ( )197 :2002اخلرافة على �أنها�“ :أي �سلوك يناق�ض التفكري العلمي،
�أو التفكري املنطقي ،ويعرب عن االعتقاد يف �أمور غري معقولة� ،أو غري مو�ضوعية ،مثل
االعتقاد بت�أثري ال�سحر ،وفائدة التمائم والأحجبة ،وقراءة الكف والأبراج والطالع وقراءة
الفنجان ،وما �شابه ذلك من �سلوكيات يعتقد فيها الفرد ،ويقدم عليها لرفع �رضر �أو جلب
منفعة� ،أو تف�سري غام�ض� ،أو ا�ستطالع جمهول� ،أو تنجيم م�ستقبل.يف حني ترى الزاغة
(� )2007أن اخلرافة عقيدة �أو ن�سق من العقائد قائمة على �أ�سا�س �صلة خيالية وهمية بني
الأحداث وممار�سات تفتقر �إىل الوعي الكامل ،و�أفكارها ومعلوماتها خط�أ غري قابل للتربير
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على �أ�سا�س عقلي ،وال تخ�ضع ملفهوم علمي ،ويقبل وجودها دون نقد ،وتف�رس ظاهرة ما �أو
م�شكلة ما بالرجوع �إىل عوامل غيبية.
وللتفكري اخلرايف �آثار �ضارة وا�سعة حتى على امل�ستوى العاملي ،فمثال يف املجتمعات
الأمريكية– ال�صينية بني عامي ( )1998 -1973لوحظ وجود زيادة مهمة يف توقف
عالج �أمرا�ض القلب ،يف اليوم الرابع من كل �شهر؛ ب�سبب ارتباط و�صمة العار مع رقم ()4
يف الثقافة ال�صينية.وعلى م�ستوى �أكرب ف�إن خ�سائر قطاع الأعمال يف يوم اجلمعة التي
ت�صادف الثالث ع�رش من ال�شهر ،تقدر مبليار دوالر �سنويا يف الواليات املتحدة الأمريكية
وحدها ( ، )Roach, 2004; Palazzolo, 2005ومثال �آخر يف ال�صني ف�إن معدل انتحار
الن�ساء �أكرث من الرجال؛ ب�سبب املعتقدات اخلرافية لدى الن�ساء ال�صينيات� ،إذ ميلن �إىل فهم
التباين اجلن�سي يف املجتمع ال�صيني ،ولذلك ف�إنهن �أكرث حز ًنا ،واملوت بالن�سبة �إليهن ينظر
�إليه على �أنه حياة جديدة؛ ب�سبب املعتقدات اخلرافية ( ، )Zhany & Xu, 2007هذه الأمثلة
تثبت �أن القيمة التقليدية للخرافة لها ت�أثري على امل�ستوى الفردي.
وهناك بع�ض النظريات التي تف�رس �أ�سباب ا�ستمرار وجود اخلرافة حتى يف املجتمعات
املتقدمة� ،إذ ي�شري تورجلر (� ، )Torgler, 2007إىل نظرية احلرمان ()Deprivation Theory
التي ت�شري �إىل �أن النا�س يف الدول النامية يلج�أون �إىل اخلرافات كي يت�أقلموا مع العنا�رص
املادية والنف�سية حلاالت احلرمان االجتماعية االقت�صادية ،كما �أن م�ستوى اخلرافات
العامة لدى ال�سكان يرتبط �إيجاب ًا مع م�ستوى عدم اال�ستقرار احلكومي (، )Torgler, 2007
ونظرية العمر ( ، )Age Theoryالتي ت�شري �إىل �أن الأجيال ال�شابة يبدو �أنهم غري مت�أكدين
من امل�ستقبل ،لذا يقعون يف التفكري اخلرايف.
ويزداد انت�شار اخلرافة يف �أحوال متعددة �إذا كان املحيط االجتماعي ي�سهم يف حدوث
اخلرافة كلما زادت احلياة �صعوبة ،وتفاقمت الأخطار (عثمان ، )1998 ،كما �أن اخللط
بني اخليال واخلرافة يف الأفالم املوجهة للطفل يزيد من ذلك؛ فهي تعر�ض هذه الق�ص�ص
والروايات وك�أن الكون غري حمكوم بنظام اهلل تعاىل وم�شيئته وقدرته� ،إ�ضافة �إىل تركيز
هذه الأفالم على وجود �أعداء وهميني (قطب. )2002 ،ومن العوامل التي �ساعدت يف انت�شار
ال�سلوك اخلرايف �أي�ضا� :سوء فهم الدين ،وتقليد الآخرين ،وعدم االقتناع بالطرق التقليدية
يف التعامل مع املواقف الأزمية ،والتقبل النف�سي للخرافة ،وممار�سات و�سائل الإعالم
(املو�سوي. )2002 ،والتفكري اخلرايف يتطور �أو يزيد عندما يتعر�ض الفرد �إىل م�ستوى عال
من القلق ،واملخاطر ،والظروف الغام�ضة (. )Case, et al.2004ويرى بع�ض الباحثني �أن
املعتقدات اخلرافية ميكن �أن تتطور يف الأفراد القلقني ،والذين لديهم حاجة قوية لل�سيطرة،
يف حماولة للتغلب على ال�شك وعدم الفهم يف حميطهم );Irwin, 2000; Johada, 1969
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� ،أو باعتبارها �آلية للتعامل مع ما بعد ال�صدمة لتجارب الطفولة French & Kerman,
�1996;) Lawerence, Edwards, Barraclough, Church & Hetherington, 1995; Ir

. )win, 1992
ويتباين م�ستوى التفكري اخلرايف لدى �أفراد املجتمع ،فوفقا لتورجلر ()Torgler, 2007
 ،ف�إن الن�ساء يتجهن نحو امليل �إىل عامل التنجيم والروحانية ،لكي يخرجن من قواعد اجلن�س
تعليما �أقل مي ًال
تعليما ،كما �أن الأ�شخا�ص الأكرث
التقليدية ،مقارنة باال�شخا�ص الأقل
ً
ً
لالعتقاد بالتنجيم ،والتقم�ص ،والتنا�سخ� ،أو الأ�شباح ،لكنهم �أكرث مي ًال لالعتقاد بالتخاطر.
كما �أن �أفراد الطبقة االجتماعية واالقت�صادية املتدنية يرت َّددون على العرافني ،وعلى قراءة
الأبراج �أكرث من �أفراد الطبقة االقت�صادية الأعلى ،كما �أن الأ�شخا�ص غري العاملني لديهم
اعتقادات خرافية قوية �أكرث من الأفراد العاملني ،كما �أن الدول الغنية لديها معدل عال من
املعتقدات اخلرافية (. )Torgler, 2007
ويعترب مقيا�س املعتقدات اخلارقة ( )Paranormal Belief Scaleالذي طور يف
منت�صف الثمانينيات �أول مقيا�س لقيا�س اخلوارق واملعتقدات اخلارقة (;Tobacky, 1988
 ، )Tobacky & Milford, 1983ورغم �أن هناك نقا�ش ًا وا�سع ًا حول البناء العاملي لهذا
املقيا�س ( ، )Lawrence, 1995; Tobacky & Thomas, 1997وال�صدق الداخلي (Lange,
�شيوعا للمعتقدات اخلارقة (�Gould
 ، )Irwin & Houran, 20000ف�إنه ما زال املقيا�س الأكرث
ً
. )ing & Parker, 2001
�أما بالن�سبة للمتغري الآخر يف هذه الدرا�سة وهو الكفاءة الذاتية ،فعلى الرغم من �أنه
حديث يف �أ�صوله ،ف�إن ت�أثريه يف املعتقدات حول ال�سيطرة ال�شخ�صية ي�أخذ جما ًال وا�س ًعا
يف :نظريات الدافعية ،ودافعية الإجناز ،والتعلم االجتماعي ،والعج ز (�Abramson, Selig
. )man & Teasdale, 1978
وي�شري جابر (� )1986إىل �أن الكفاءة الذاتية هي توقع الفرد ب�أنه قادر على �أداء
ال�سلوك الذي يحقق نتائج مرغو ًبا فيها.والكفاءة الذاتية هي املعرفة القائمة حول الذات
التي حتتوي على توقعات ذاتية فيما يتعلق بقدرة الفرد يف التغلب على مواقف ومهمات
ب�صورة ناجحة (�. )Bandura,1977أما العتوم والعالونة واجلراح و�أبو غزال ()120 :2005
في�شريون �إىل �أن الكفاءة الذاتية هي“ :معتقدات الفرد حول قدرته على تنفيذ خمططاته،
و�إجناز �أهدافه ،فهي االعتقادات االفرتا�ضية التي ميتلكها الفرد حول قدرته”.
والكفاءة الذاتية لي�س لها جذور وراثية ،وبد ًال من ذلك ف�إن معتقدات الكفاءة الذاتية
تتطور عرب الوقت ،منذ الطفولة وت�ستمر خالل خمتلف مراحل احلياة.ولفهم كيفية تطور
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وفهما وخلفية نظرية وا�سعة.و�أف�ضل فهم
الكفاءة الذاتية ،ف�إن هذا الأمر يتطلب معرفة
ً
للكفاءة الذاتية يكمن يف �سياق النظرية املعرفية االجتماعية ،وهي نهج لفهم املعرفة
الإن�سانية ،والأفعال ،والدافعية ،واالنفعاالت ،التي يبدو �أننا نطورها ب�شكل فعال بد ًال
من انفعاالت �سلبية ب�سيطة مع بيئتنا (& Bandura,1986, 1997; Barone, Maddux
. )Snyder, 1997

وت�شري النظرية املعرفية االجتماعية لباندورا �إىل �أن الكفاءة الذاتية ميكن �أن
تتطور من خالل م�صادر �أ�سا�سية ،هي:
املهمات التي ي�ؤديها ،ف�إن ذلك
 اجتياز اخلربات املتقنة :ف�إذا تكرر جناح الفرد يف
ّ
ي�ؤدي �إىل زيادة الكفاءة الذاتية لديه.
 الإقناع اللفظي :ويتم ذلك من خالل املحيطني بالفرد ،من خالل �إقناعه ب�أنه
ي�ستطيع النجاح ب�أداء مهمة ما� ،إذا بذل جهداً منا�سباً.
 اخلربات الإبدالية :من خالل مالحظة الفرد لأفراد �آخرين مياثلونه بقدراتهم ،وقد
جنحوا يف �أداء مهمة ما.
 احلاالت االنفعالية والف�سيولوجية :فكلما كان االنفعال �شديداً� ،أ ّثر ذلك �سل ًبا
يف �شعور الفرد بالكفاءة الذاتية� ،أما �إذا كان متو�سط ًا ف�إن ذلك يدفعه لأداء املهمة
مب�ستوى عال من النجاح ،وبالتايل ينعك�س ذلك �إيجاب ًيا يف �شعور الفرد بالكفاءة
الذاتية (. )Elliot et al.2000

كما ي�شري مادوك�س (� )Maddux, 2002إىل �أنه ميكن ا�ستنباط افرتا�ضني حول
تطور الكفاءة الذاتية ،من النظرية املعرفية االجتماعية هما:
1 .1تت�أثر الكفاءة الذاتية بتطور القدرة على التفكري املجرد ،وال �سيما القدرة على فهم

العالقات ال�سببية ،والقدرة على الت�أمل الذاتي واملالحظة الذاتية.
2 .2يت�أثر تطور معتقدات الكفاءة الذاتية مبدى ا�ستجابة البيئات املحيطة بالفرد ،ال
�سيما البيئات االجتماعية ،ملحاوالت الطفل معاجلة هذه البيئات والتحكم بها.
يالحظ من الأدب النظري ال�سابق �أن التفكري اخلرايف ظاهرة منت�رشة يف جميع
املجتمعات� ،سواء كانت املتقدمة �أو املتخلفة ،الغنية �أم الفقرية ،كما �أنها تنت�رش لدى الن�ساء
ب�صورة �أكرب من الذكور ،ولدى �أ�صحاب الطبقات االجتماعية املتدنية ب�صورة �أكرب من
�أ�صحاب الطبقات االجتماعية العالية ،كما �أنها تنت�رش لدى �أ�صحاب الدخل املتدين ب�صورة
�أكرب من �أ�صحاب الدخل املرتفع.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
الحظ الباحث من خالل خربته املتوا�ضعة وجود بع�ض مظاهر التفكري غري املنطقي
�أو العقالين ،وبع�ض املعتقدات اخلرافية لدى طلبة اجلامعة ب�شكل عام ،مثل هذا التفكري
يتنافى مع ما يتناولونه داخل اجلامعة من معرفة ،وبالتايل طر�أت يف ذهن الباحث فكرة
�أن يدر�س التفكري اخلرايف وعالقته بالكفاءة الذاتية العامة لدى عينة مهمة ،وهي طلبة
الإر�شاد النف�سي� ،إذ يفرت�ض يف هذه العينة بالذات �أن تقاوم مثل هذا التفكري اخلرايف؛
نظراً لأن جميع م�ساقات تخ�ص�ص الإر�شاد النف�سي تركز على �رضورة الدرا�سة العلمية
لل�سلوك ،واالبتعاد عن التفكري اخلرايف.لذا ،فقد تبلورت م�شكلة الدرا�سة بالإجابة عن

الأ�سئلة الآتية:
1 .1ما م�ستوى �شيوع الأفكار اخلرافية لدى طلبة تخ�ص�ص الإر�شاد النف�سي يف كلية
الرتبية يف جامعة الريموك؟
2 .2ما ترتيب جماالت مقيا�س التفكري اخلرايف ال�شائعة طلبة تخ�ص�ص الإر�شاد النف�سي
يف كلية الرتبية يف جامعة الريموك؟
3 .3هل هناك عالقة دالة �إح�صائي ًا بني درجات الأفكار اخلرافية ودرجات الكفاءة
الذاتية العامة لدى طلبة تخ�ص�ص الإر�شاد النف�سي يف كلية الرتبية يف جامعة الريموك؟
4 .4هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سط درجات الأفكار اخلرافية لدى
طلبة تخ�ص�ص الإر�شاد النف�سي يف كلية الرتبية يف جامعة الريموك تعزى ملتغريات اجلن�س،
وم�ستوى التح�صيل ،وم�ستوى الدخل؟

هدف الدراسة:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل معرفة م�ستوى �شيوع الأفكار اخلرافية لدى طلبة الإر�شاد
النف�سي يف كلية الرتبية يف جامعة الريموك ،ومعرفة م�ستوى الكفاءة الذاتية العامة لديهم.
كما هدفت �إىل تبيان �أثر بع�ض املتغريات الدميوغرافية يف م�ستوى الأفكار اخلرافية ،و�إىل
الك�شف عما �إذا كانت هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات درجات الأفكار
اخلرافية لدى طلبة تخ�ص�ص الإر�شاد النف�سي يف كلية الرتبية يف جامعة الريموك تعزى
ملتغريات ملتغريات الدرا�سة.
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أهمية الدراسة:
تنبع �أهمية الدرا�سة من كونها تتناول مو�ضوع ًا مهماً ،وله ت�أثري يف كافة �رشائح
املجتمع ،ومن كونها تدر�س فئة من املفرت�ض �أن تكون م�ستقب ًال من يحارب مثل هذه
الأفكار ،كما �أن هذه الدرا�سة �ستزود املدر�سني واملهتمني مب�ستوى هذا التفكري ،الأمر الذي
ي�ساعد على و�ضع برامج وخطط ودورات لتوعية الأفراد بالآثار ال�سيئة لهذا التفكري.

التعريفات اإلجرائية:
◄◄التفكري اخلرايف :يعرف املو�سوي ( )197 :2002اخلرافة على �أنها�« :أي �سلوك
يناق�ض التفكري العلمي� ،أو التفكري املنطقي ،ويعرب عن االعتقاد يف �أمور غري معقولة� ،أو غري
مو�ضوعية ،مثل االعتقاد بت�أثري ال�سحر ،وفائدة التمائم والأحجبة ،وقراءة الكف والأبراج
والطالع وقراءة الفنجان ،وما �شابه ذلك من �سلوكيات يعتقد فيها الفرد ،ويقدم عليها لرفع
�رضر �أو جلب متفعة� ،أو تف�سري غام�ض� ،أو ا�ستطالع جمهول� ،أو تنجيم م�ستقبل.ويقا�س
�إجرائ ًيا يف هذه الدرا�سة بالدرجة التي يح�صل عليها كل من �أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س
التفكري اخلرايف».
◄◄الكفاءة الذاتية العامة :هي توقع الفرد ب�أنه قادر على �أداء ال�سلوك الذي يحقق
نتائج مرغو ًبا فيها ،يف �أي موقف معني.ويقا�س �إجرائ ًيا يف هذه الدرا�سة بالعالمة التي
يح�صل عليها كل من �أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س الكفاءة الذاتية العامة (جابر.)1986 ،
◄◄اجلن�س :وهو مب�ستويني :ذكر و�أنثى.
◄◄دخل الأ�رسة :وهو بثالثة م�ستويات :منخف�ض (�أقل من  400دينار)  ،ومتو�سط
(من  400دينار – �أقل من  600دينار)  ،ومرتفع ( 600دينار ف�أكرث) .
◄◄م�ستوى التح�صيل :وهو ب�أربعة م�ستويات :ممتاز ،وجيد ج ًدا ،وجيد ،ومقبول.

حدود الدراسة:
اقت�رصت الدرا�سة على عينة من طلبة البكالوريو�س يف تخ�ص�ص الإر�شاد النف�سي يف
كلية الرتبية يف جامعة الريموك ،امل�سجلني يف الف�صل ال�صيفي 2012 /2011م.

الدراسات السابقة:
با�ستعرا�ض الأدب ال�سابق وجد الباحث العديد من الدرا�سات التي تناولت التفكري
اخلرايف ،والكفاءة الذاتية العامة كل على حدة ،يف حني ال توجد – ح�سب علم الباحث-
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درا�سة در�ست هذين املتغريين م ًعا.فقد �أجرى جنيب ( )1988درا�سة هدفت �إىل معرفة
العالقة بني �سمات ال�شخ�صية بني علم النف�س والتنجيم ومعامل الكف.تكونت عينة الدرا�سة
من ( )144من الطلبة الذكور امللتحقني بالدرا�سات العليا بكلية الرتبية بجامعة املنيا.
�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل عدم وجود عالقة بني �سمات ال�شخ�صية والأبراج الفلكية ومعامل
الكف.
و�أجرى ك�رس ( )1998درا�سة حول التفكري اخلرايف وعالقته ببع�ض متغريات ال�شخ�صية
بني طلبة املدار�س الثانوية الفنية.تكونت عينة الدرا�سة من ( )728طالبا وطالبة من طلبة
املدار�س الثانوية الفنية والثانوية العامة يف حمافظة كفر ال�شيخ يف م�رص�.أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إىل �أن التفكري اخلرايف يرتبط �إيجاب ًا ببع�ض متغريات ال�شخ�صية ،مثل :حالة القلق
و�سمته ،ووجهة ال�ضبط اخلارجية ،ومفهوم الذات لدى عينة من طلبة التعليم الفني.و�أ�شارت
أي�ضا �إىل عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني طلبة �أفراد عينة الدرا�سة يف الأفكار
النتائج � ً
أي�ضا �إىل نتيجة مفادها �أن طلبة التعليم الفني يعانون من
اخلرافية ،وتو�صلت الدرا�سة � ً
التفكري اخلرايف والقلق ،ويتميزون بوجهة �ضبط خارجية ومفهوم ذات منخف�ض.
�أما درا�سة املو�سوي ( )2002فقد هدفت �إىل معرفة ال�سلوكات اخلرافية لدى الطلبة
اجلامعيني الكويتيني على عينة تكونت من ( )953طالب ًا وطالبة من خمتلف كليات جامعة
الكويت�.أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن ثلثي �أفراد العينة لديهم �سلوكات خرافية مثل :ال�سحر،
أي�ضا
والأحجبة ،والتمائم ،وقراءة الكف ،والأبراج ،ولعب الأرقام ،كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة � ً
�إىل �أن ربع عدد �أفراد العينة لديهم ا�ستعداد ملمار�سة اخلرافات.
�أما وطفة ( )2002فقد حلَّلت ظاهرة التفكري اخلرايف و�أبعاده يف املجتمع الكويتي
املعا�رص على عينة تكونت من ( )1003من العمال واملوظفني واملعلمني وطلبة اجلامعات
يف الكويت�.أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن �رشيحة وا�سعة من من �أفراد العينة ت�ؤمن باخلرافات
وال�سحر ،كما �أن م�ستوى الإميان باملعتقدات اخلرافية لدى الإناث �أكرب منه لدى الذكور.
و�أجرى وايزمان ووات ( )Wiseman & Watt, 2004درا�سة حول احلاجة �إىل تطوير
مقيا�س لالعتقادات اخلرافية ،وت�سليط ال�ضوء على احلاجة ملقايي�س م�ستقبلية تت�ضمن بنو ًدا
ت�شري �إىل اخلرافة الإيجابية ،حيث �إن املقيا�س العاملي ( )PBSمقيا�س الإميان باخلوارق،
ي�شري فقط �إىل اجلانب ال�سلبي.تكونت عينة الدرا�سة من ( )4339م�شاركً ا توزعوا على النحو
التايل )1951( :ذكرا ،و (� )2388أنثى ،وتوزعوا ح�سب العمر كالتايل 450( :م�شارك ًا �أقل
من � 20سنة) � 965( ،أعمارهم بني � 995( ، )30 – 21أعمارهم بني 902( ، )40 – 31
�أعمارهم بني  ، )50 - 41و (� 1027أعمارهم فوق � 50سنة) �.أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن
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م�ستوى املعتقدات اخلرافية الإيجابية وم�ستوى املعتقدات اخلرافية ال�سلبية لدى الن�ساء �أكرث
من الذكور.
وهدفت در�سة هريمان (� )Herman, 2005إىل فح�ص العالقة بني فعالية الذات
االجتماعية ومتغريات ال�شخ�صية والتوافق النف�سي.تكونت عينة الدرا�سة من ( )696من
طلبة الكليات�.أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن متغريي احرتام الذات ،والوحدة م�س�ؤوالن عن
 %41من التباين يف �أعرا�ض االكتئاب و  %45من التباين يف ال�شعور بالوحدة ،كما �أ�شارت
النتائج �إىل �أن متغريات فعالية الذات االجتماعية ،واحرتام الذات ،واجلن�س قد تعمل كحماية
�ضد االكتئاب والوحدة ،ولها �آثار تنعك�س من خالل حاالت الإر�شاد.
ويف درا�سة جلورج و�رسيدهار ( )George & Sreedhar, 2006حول العوملة و�أثرها
يف انت�شار اخلرافة.تكونت عينة الدرا�سة من ( )180طالب ًا وطالبة من الطلبة اخلريجني يف
كليات :الرتبية ،والعلوم ،والعلوم االجتماعية ،واللغات ،يف جامعة كرياال (�. )Keralaأ�شارت
نتائج الدرا�سة �إىل �أن م�ستوى املعتقدات اخلرافية لدى الإناث �أعلى من الذكور ،ولدى طلبة
كلية العلوم �أكرث من طلبة اللغات� ،أما �أقل م�ستوى يف املعتقدات اخلرافية ،فكان لدى طلبة
العلوم االجتماعية.
وقام بلوك وكرامر ( )Block Kramer, 2009بدرا�سة حول �آثار اخلرافة يف توقعات
الأداء على عينة تكونت من ( )79طالب ًا من جامعة تايوان ،و ( )90طالب ًا من جامعة
ال�شاطئ ال�رشقي يف تايوان�.أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن �أفراد عينة الدرا�سة �أكرث عر�ضة
ل�رشاء منتج يرتبط مع اخلرافة الإيجابية ،على �أ�سا�س �أن لونه حمظوظ ،و�أنهم �أكرث ا�ستعداداً
لدفع مبلغ كبري ملنتج قليل ،لكن لرقم حمظوظ ،بينما الذين ال ميلكون معتقدات خرافية،
التزاما باخليارات العقالنية.
ف�إنهم �أكرث
ً
�أما درا�سة غامن و�أبو عواد ( )2010فقد هدفت �إىل ا�ستق�صاء درجة �شيوع الأفكار
اخلرافية بني طلبة كليات العلوم الرتبوية يف اجلامعات الأردنية وعالقتها ببع�ض
املتغريات.تكونت عينة الدرا�سة من ( )223طالب ًا وطالبة من طلبة كليات العلوم الرتبوية يف
اجلامعات الأردنية�.أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل قلة �شيوع انت�شار الأفكار اخلرافية لدى �أفراد
عينة الدرا�سة ،و�إىل عدم وجود فروق ذات داللة على مقيا�س الأفكار اخلرافية تعزى للجن�س،
والتخ�ص�ص يف الثانوية العامة ،وامل�ستوى الدرا�سي ،يف حني �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود
فروق ذات داللة يف جمال الغيبيات تعزى الختالف املعدل الرتاكمي ول�صالح املقبول.
�أما درا�سة املخاليف ( )2010ففقد هدفت �إىل الك�شف عن العالقة بني الذات الأكادميية
وبع�ض �سمات ال�شخ�صية لدى عينة من طلبة جامعة �صنعاء.تكونت عينة الدرا�سة من
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( )110طلبة من التخ�ص�صات العلمية والإن�سانية�.أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود عالقة
ارتباطية دالة �إح�صائ ًيا بني فعالية الذات الأكادميية وبع�ض �سمات ال�شخ�صية ،كما بينت
وجود فروق يف متو�سطات درجات �أفراد العينة على مقيا�س فعالية الذات الأكادميية وف ًقا
ملتغري التخ�ص�ص ول�صالح التخ�ص�صات العلمية ،كذلك على متغري اجلن�س ول�صالح الإناث.
�أما درا�سة بني خالد ( )2010فقد هدفت �إىل درا�سة التكيف الأكادميي ومعرفة
عالقته بالكفاءة لذاتية العامة لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة �آل البيت.تكونت
عينة الدرا�سة من ( )200طالب وطالبة ،منهم ( )79طالباً ،و ( )121طالبة.ك�شفت نتائج
الدرا�سة عن عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف التكيف الأكادميي تعزى للجن�س� ،أو
امل�ستوى الدرا�سي �أو التفاعل بينهما ،يف حني ك�شفت عن ارتباط موجب دال �إح�صائ ًيا بني
التكيف الأكادميي ،والكفاءة الذاتية العامة لدى �أفراد عينة الدرا�سة.
فيما هدفت درا�سة امل�ساعيد (� )2011إىل معرفة م�ستوى التفكري العلمي لدى طلبة
جامعة �آل البيت وعالقته بكل من الكفاءة الذاتية العامة ،وال�سنة الدرا�سية ،واجلن�س.تكونت
عينة الدرا�سة من ( )255طالبا وطالبة من طلبة تخ�ص�ص معلم ال�صف�.أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إىل وجود ارتباط �إيجابي بني التفكري العلمي والكفاءة الذاتية ،كما �أ�شارت النتائج
أي�ضا �إىل وجود فروق يف م�ستوى التفكري العلمي بني ال�سنوات الدرا�سية املختلفة ،ول�صالح
� ً
الطلبة يف ال�سنة الدرا�سة الأعلى ،كما �أظهرت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة بني الذكور
والإناث يف م�ستوى التفكري العلمي.
�أما درا�سة �أبو غايل ( )2012فقد هدفت �إىل الك�شف عن العالقة بني فاعلية الذات
و�ضغوط احلياة لدى الطالبات املتزوجات يف جامعة الأق�صى يف فل�سطني.تكونت عينة
الدرا�سة من ( )160طالبة متزوجة�.أ�شارت نتائج الدرا�سة �أن هناك عالقة ارتباطية �سالبة
بني فاعلية الذات و�ضغوط احلياة ،ووجود فروق يف �ضغوط احلياة بني الطالبات املتزوجات
من ذوات فاعلية الذات املرتفعة واملنخف�ضة ل�صالح ذوات فاعلية الذات املنخف�ضة.
يالحظ من الدرا�سات ال�سابقة �أن بع�ضها �أ�شار �إىل ارتفاع م�ستوى التفكري اخلرايف لدى
الإناث مقارنة بالذكور كدرا�سة جورج و�رسيدهار ( )George & Sreedhar, 2006ودرا�سة
وايزمان ووات ( ، )Wiseman & Watt, 2004ودرا�سة وطفة (. )2002كما يالحظ عدم تناول
�أي منها عالقة التفكري اخلرايف بالكفاءة الذاتية ،و�إمنا در�ست العالقة مع متغريات �أخرى،
كبع�ض متغريات ال�شخ�صية كدرا�سة ك�رس ( ، )1998والعوملة كدرا�سة جورج و�رسيدهار
(. )George & Sreedhar, 2006وهناك درا�سات تناولت درجة �شيوع التفكري اخلرايف
يف املجتمع العربية مثل :درا�سة املو�سوي ( ، )2002وغامن و�أبو عواد ( ، )2010وتختلف
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الدرا�سة احلالية عن درا�سة غامن و�أبو عواد ( )2010يف �أنها در�ست التفكري اخلرايف وعالقته
بالكفاءة الذاتية العامة.

الطريقة واإلجراءات:
جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة البكالوريو�س جميعهم يف تخ�ص�ص الإر�شاد النف�سي يف
كلية الرتبية يف جامعة الريموك ،والبالغ عددهم ( )852طالب ًا وطالبة ،وامل�سجلني خالل
الف�صل ال�صيفي من العام الدر�سي .2012 /2011وتكونت عينة الدرا�سة من ( )218طالبا
وطالبة ،اختريوا بالطريقة الع�شوائية العنقودية ،حيث كانت وحدة االختيار هي ال�شعبة،
ويبني اجلدول ( )1توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغريات اجلن�س ،والدخل االقت�صادي،
وم�ستوى التح�صيل.
الجدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الجنس ،والدخل االقتصادي ،ومستوى التحصيل

املتغري
اجلن�س

العدد

الن�سبة

م�ستوى املتغري
ذكر

48

%22

�أنثى

170

%78

218

%100

ممتاز

14

%6.4

جيد جدا

109

%50

جيد

76

%34.9

مقبول

19

%8.7

218

%100

�أقل من 400

95

%43.6

من 600 -400

75

%34.4

 600ف�أكرث

48

%22

218

%100

املجموع

م�ستوى التح�صيل

املجموع

م�ستوى الدخل

املجموع
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أدوات الدراسة:
♦

♦املقيا�س الأول -مقيا�س التفكري اخلرايف:

ا�ستخدم الباحث املقيا�س الذي بناه كل من غامن و�أبو عواد ( ، )2010حيث �ضم
املقيا�س عد ًدا من الأفكار اخلرافية ال�شائعة ،وتكون من ( )70فقرة موزعة على خم�سة
جماالت :التفا�ؤل والت�شا�ؤم ،والق�ضايا االجتماعية ،والق�ضايا املنزلية ،والغيبيات ،والق�ضايا
ال�صحية.وقد ا�ستفاد الباحثان من بع�ض الدرا�سات ال�سابقة مثل درا�سة ك�رس ( ، )1998حيث
مت بناء �أداة تغطي الأفكار املتعلقة مبجاالت الدرا�سة ،وروعي يف هذه املجاالت �شمولها
لغالبية جماالت احلياة التي ت�شيع فيها املعتقدات والأفكار اخلرافية ،واقت�رصت على خم�سة
جماالت ،نظمت يف �سلم تقدير خما�سي (كبرية ج ًدا ،وكبرية ،ومتو�سطة ،وقليلة ،وقليلة ج ًدا)
 ،وبعد عر�ضها على �ستة حمكمني متخ�ص�صني من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،ا�ستقر املقيا�س
على ( )70فقرة.وفيما يتعلق بثبات الأداة ،فقد طبقت على عينة ا�ستطالعية تكونت من
( )30طالب ًا من خارج عينة الدرا�سة ،وقد ح�سب معامل كرونباخ �ألفا ،حيث بلغ للأداة ككل
( ، )0.91وللمجاالت اخلم�سة على النحو الآتي :جمال التفا�ؤل والت�شا�ؤم ( ، )0.82وجمال
الق�ضايا االجتماعية ( ، )0.93وجمال الأعمال املنزلية ( ، )0,87وجمال الغيبيات ()0.65
 ،وجمال الق�ضايا ال�صحية (. )0.84
وملزيد من التثبت عر�ض الباحث يف الدرا�سة احلالية املقيا�س على ع�رشة حمكمني
متخ�ص�صني يف علم النف�س من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الريموك ،وكانت �آرا�ؤهم
�إيجابية من حيث انتماء الفقرات �إىل املجال ،ومنا�سبة الفقرات لل�سمة املقي�سة ،وو�ضوح
الفقرات ،وو�ضوح ال�صياغة ،وكانت ن�سبة االتفاق على جميع الفقرات �أعلى من  ،%80وبذلك
يعد هذا املقيا�س يتمتع بدرجة مقبولة من ال�صدق تكفي لإجراء هذه الدرا�سة ،وا�ستقر
املقيا�س بعد ذلك على ( )66فقرة.
وللتحقق من دالالت �صدق البناءُ ،ح�سبت قيم معامالت االرتباط بني الفقرات والبعد
الذي تنتمي �إليه كل فقرة ،واجلدول ( )2يبني ذلك.
الجدول ()2
معامالت االرتباط بين الدرجات على الفقرة المجاالت لمقياس التفكير الخرافي

املجال

مدى معامالت االرتباط

التفا�ؤل والت�شا�ؤم

0.730 - 0.739

الق�ضايا االجتماعية

0.776 - 0.582
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مدى معامالت االرتباط

املجال

0.791 - 0.661

الأعمال املنزلية

780 - 0.595

الغيبيات

0.762 - 0.583

الق�ضايا ال�صحية

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن جميع الفقرات تعد مقبولة وذات قدرة جيدة على التمييز.
كما ُح�سبت معامالت االرتباط بني الدرجات على املجاالت وكذلك على الأداة الكلية،
واجلدول ( )3يبني ذلك
الجدول ()3
معامالت االرتباط بين الدرجات على المجاالت وكذلك على األداة الكلية

البعد
التفا�ؤل والت�شا�ؤم

التفا�ؤل
والت�شا�ؤم
-

الق�ضايا االجتماعية

الق�ضايا
االجتماعية

الأعمال
املنزلية

الغيبيات

الق�ضايا
ال�صحية

0.794

0.725

0.683

0.728

0.898

0.753

0.688

0.736

0.880

0.825

0.839

0.911

-

-

الأعمال املنزلية

-

الغيبيات
الق�ضايا ال�صحية

الكلي

0.839

0.884

-

0.917

قيما
يتبني من اجلدول ال�سابق �أن معامالت االرتباط جميعها �أعلى من ( )0.30وتعد ً
ؤ�رشا على جتان�س فقرات املقيا�س.
مقبولة ،وم� ً
ولتقدير ثبات املقيا�س ،مت التحقق من ثبات االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة
كرونباخ �ألفا ،واجلدول ( )4يبني ذلك.
الجدول ()4
قيم ثبات االتساق الداخلي من خالل معادلة كرونباخ ألفا ألبعاد مقياس التفكير الخرافي

الفقرات

عدد الفقرات

معامل كرونباخ �ألفا يف الدرا�سة احلالية

املجال

20 -1

20

0.91

الق�ضايا االجتماعية

31 -21

11

0.88

الأعمال املنزلية

42 -32

11

0.90

التفا�ؤل والت�شا�ؤم
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الفقرات

عدد الفقرات

معامل كرونباخ �ألفا يف الدرا�سة احلالية

الغيبيات

52 -43

10

0.88

الق�ضايا ال�صحية

66 -53

14

0.91

66

0.97

الكلي

يالحظ من اجلدول (� )4أن معامالت ثبات املقيا�س الكلي بلغت ( ، )0.97كما تراوحت
معامالت �ألفا للمجاالت الفرعية اخلم�سة بني ( ، )0.91( – )0.88وهي مقبولة لأغرا�ض
هذه الدرا�سة.
ت�صحيح املقيا�س :ي�ستجيب املفحو�ص على كل فقرة من فقرات املقيا�س وفق تدريج
خما�سي يبد�أ بدرجة كبرية ج ًدا وت�أخذ خم�س درجات� ،إىل بدرجة قليلة ج ًدا و ُتعطى عالمة
واحدة ،وبالتايل ف�إن �أعلى درجة يح�صل عليها الطالب تكون ( ، )330و�أدنى درجة (، )66
ويتم احلكم على م�ستوى التفكري اخلرايف ككل� ،أو على كل بعد من �أبعاده لدى الطالب ح�سب
املعيار االتي:
 الدرجات من ( )2.33 - 1م�ستوى منخف�ض.
 الدرجات من ( )3.67 -2.34م�ستوى متو�سط.
 الدرجات من ( )5 -3.68م�ستوى مرتفع.

املقيا�س الثاين :مقيا�س الكفاءة الذاتية العامة
ا�ستخدم الباحث مقيا�س الكفاءة الذاتية العامة جلريوزيلم و�شوارزر (& Jerusalem

 ، )Schwarzerيف �صيغتها املعربة من قبل ر�ضوان ( ، )1997من اللغة الأملانية ،حيث
قام ر�ضوان بالت�أكد من �صدق املقيا�س بح�ساب االت�ساق الداخلي ،حيث بلغ معامل االرتباط
العام ( ، )0.85كما ح�سب معامل الثبات بطريقة الإعادة وبلغ (. )0.70وملزيد من التثبت
فقد قام الباحث بالدرا�سة احلالية بعر�ض املقيا�س على ع�رشة حمكمني متخ�ص�صني يف
علم النف�س من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الريموك ،وكانت �آرا�ؤهم �إيجابية من حيث
انتماء الفقرات �إىل املجال ،ومنا�سبة الفقرات لل�سمة املقي�سة ،وو�ضوح الفقرات ،وو�ضوح
ال�صياغة ،وكانت ن�سبة االتفاق على جميع الفقرات �أعلى من  ،%80وبذلك يتم َّتع هذا
املقيا�س بدرجة مقبولة من ال�صدق تكفي لإجراء هذه الدرا�سة.ولتقدير ثبات املقيا�س قام
الباحث بتطبيقه على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة ،حيث بلغ معامل الثبات
بطريقة الإعادة (. )0.86ويتكون املقيا�س من ع�رش فقرات ،تكون الإجابة عنها وفق تدريج
دائما)  ،وترتاوح جمموع الدرجات بني (. )40 -10
نادرا ،غال ًباً ،
رباعي (الً ،
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تصميم الدراسة واملعاجلة اإلحصائية:
نظرا لتحقيقه �أهداف الدرا�سة ،وللإجابة عن
ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة املنهج امل�سحيً ،
ال�س�ؤالني الأول والثاين ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية.وللإجابة عن
ال�س�ؤال الثالث فقد ا�ستخدم معامل ارتباط بري�سون.ويف ال�س�ؤال الرابع ح�سبت املتو�سطات
احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،وحتليل التباين املتعدد ،واختبار �شيفيه.

إجراءات الدراسة:
 مت التحقق من �صدق �أداتي الدرا�سة وثباتهما ،وذلك بتوزيعهما على عينة ال�صدق
والثبات من قبل الباحث.
 و َّزع الباحث الأداة على عينة الدرا�سة ،وبلغ متو�سط الفرتة الزمنية التي ا�ستغرقها
الطلبة يف تعبئة اال�ستبانات ( )25دقيقة تقري ًبا.
 �أُدخلت البيانات �إىل ذاكرة احلا�سوب ،واُ�ستخدم برنامج الرزم الإح�صائية SPSS
يف حتليل البيانات للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄�أوال :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول الذي ين�ص على« :ما م�ستوى �شيوع
التفكري اخلرايف لدى طلبة تخ�ص�ص الإر�شاد النف�سي يف كلية الرتبية يف
جامعة الريموك؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء
�أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س التفكري اخلرايف واجلدول ( )5يبني ذلك.
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد عينة الدراسة على مقياس التفكير الخرافي.

املتغري
اجلن�س

العدد

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

ذكر

48

2.0499

0.82325

�أنثى

170

1.8883

0.67594

218

1.9239

0.71219

الكلي
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يت�ضح من اجلدول (� )5أن املتو�سط احل�سابي للتفكري اخلرايف بلغ ( )1.9239وهو
م�ستوى منخف�ض.وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء �أن طلبة الإر�شاد النف�سي ومن خالل
درا�ستهم ،وامل�ساقات التي يدر�سونها قد ت�أثروا مبا حتويه هذه امل�ساقات من معلومات
و�أفكار� ،إذ �إن هذه امل�ساقات تركز على �إك�ساب طلبة الإر�شاد القدرة على التفكري العلمي
ال�صحيح ،والتف�سري العلمي الوا�ضح لل�سلوك بعي ًدا عن التف�سريات الغيبية التي ال تعتمد على
أي�ضا يف
العلم� ،أو التف�سريات التي تعتمد على ال�سحر وال�شعوذة.كما ميكن تف�سري هذه النتيجة � ً
�ضوء التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل الذي ن�شهده يف هذا الوقت كالإنرتنت والف�ضائيات
وغريها ،حيث �أ�صبح الو�صول �إىل املعرفة ال�صحيحة �سه ًال و�رسيعاً ،الأمر الذي �أ�سهم يف
حماربة انت�شار التف�سريات اخلرافية لأي �سلوك.وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة غامن
و�أبو عواد ( )2010التي �أ�شارت �إىل انخفا�ض م�ستوى التفكري اخلرايف لدى طلبة اجلامعات،
وتختلف مع نتائج درا�سة املو�سوي ( )2002التي �أ�شارت �إىل �أن ثلثي �أفراد عينة درا�سته
البالغة ( )913يعانون من التفكري اخلرايف ،وكذلك مع نتائج درا�سة وطفة ( )2002التي
�أ�شارت �إىل �أن �رشيحة وا�سعة ت�ؤمن باخلرافة.

◄◄ثانياً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين الذي ين�ص على «ما ترتيب جماالت
مقيا�س التفكري اخلرايف ال�شائعة لدى �أفراد عينة الدرا�سة»؟ :
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء
�أفراد عينة الدرا�سة على جماالت مقيا�س التفكري اخلرايف ،واجلدول ( )6يبني ذلك.
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد عينة الدراسة
على مجاالت مقياس التفكير الخرافي

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

املجال
التفا�ؤل والت�شا�ؤم

2.02

0.73

الغيبيات

1.97

0.88

الق�ضايا االجتماعية

1.96

0.79

االعمال املنزلية

1.89

0.84

الق�ضايا ال�صحية

1.82

0.77

1.93

0.71

املقيا�س ككل
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يت�ضح من اجلدول (� )6أن جمال التفا�ؤل والت�شا�ؤم جاء يف املركز الأول مبتو�سط
ح�سابي ( ، )2.02وانحراف معياري ( ، )0.73يليه جمال الغيببيات مبتو�سط ح�سابي
( ، )1.97وانحراف معياري ( ، )0.88ثم جمال الق�ضايا االجتماعية ،فالأعمال املنزلية،
أخريا الق�ضايا ال�صحية.وميكن تف�سري هذه النتيجة ب�أن جمال التفا�ؤل والت�شا�ؤم يتغلغل
و� ً
يف حياتنا اليومية ب�شكل كبري ،حيث يحاول الفرد �أن يف�رس ما يحدث معه من �أمور� ،سواء
�أكانت �إيجابية �أم �سلبية ،ب�شكل �رسيع وب�صورة يقتنع بها هو ،ولذلك ف�أ�سهل هذه الطرق
اللجوء �إىل التف�سريات ال�رسيعة التي تعتمد على �أمور غري علمية ،وخرافية ،ولي�ست لديه
القدرة على ال�سيطرة عليها ،مثل :احلظ� ،أو ر�ؤية �إن�سان ما� ،أو حيوان ما� ،أو النجوم�....إلخ.
�أما تف�سري حلول جمال الغيبيات يف املركز الثاين ،فريى الباحث �أن هذا املجال يتعلق
�أكرث ما ميكن بامل�ستقبل ،والإن�سان بطبيعته عجول ،وي�سعى ملعرفة ما تخبئه له الأيام،
ولذلك فهو يلج�أ �إىل �أمور خرافية لت�ساعده على معرفة م�ستقبله ،مثل :الأبراج ،وقراءة الكف،
وغريها.وبالن�سبة ملجال الق�ضايا ال�صحية الذي جاء يف املركز الأخري ،يرى الباحث �أن
�سبب ذلك يعود �إىل التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل ،الذي �أ�صبح ومن خالله يف مقدور
ي�شخ�ص املر�ض ب�شكل �صحيح وعلمي ،وبالتايل �إيجاد العالج الفعال واملنا�سب
الطب �أن ّ
لهذا املر�ض ،وبالتايل الق�ضاء عليه ،الأمر الذي �أقنع النا�س باالبتعاد عن اللجوء �إىل ال�سحر
وال�شعوذة يف عالج الأمرا�ض.وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة غامن و�أبي عواد
( )2010التي �أ�شارت �إىل �أن جمال الق�ضايا االجتماعية جاء يف املركز الأول ،يليه جمال
الأعمال املنزلية ،ثم التفا�ؤل والت�شا�ؤم ،فالغيبيات ،و�أخرياً الق�ضايا ال�صحية.

◄◄ثالثاً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث الذي ين�ص على «هل هناك عالقة
دالة �إح�صائياً بني درجات الأفكار اخلرافية ودرجات الكفاءة الذاتية لدى
طلبة تخ�ص�ص الإر�شاد النف�سي يف كلية الرتبية يف جامعة الريموك؟ :
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخدم معامل ارتباط بري�سون ،لإيجاد االرتباط بني مقيا�س
التفكري اخلرايف ،ومقيا�س الكفاءة الذاتية العامة ،واجلدول ( )7يبني ذلك.
الجدول ()7
قيم معامل ارتباط بيرسون بين مقياس التفكير الخرافي ومقياس الكفاءة الذاتية العامة

متغريات الدرا�سة

الكفاءة الذاتية العامة
0.086

التفكري اخلرايف
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يت�ضح من اجلدول (� )7أن معامل االرتباط با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون بني
الدرجات على مقيا�س التفكري اخلرايف ،والدرجات على مقيا�س الكفاءة الذاتية العامة بلغ
( ، )0.086وهذه القيمة غري ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (. )0.05 = αوميكن
�أن تعزى هذه النتيجة �إىل �أن اللجوء �إىل التف�سريات اخلرافية ال عالقة لها مبا ميتلكه الفرد
من قدرات متكنه من القيام ب�أي عمل� ،أو مب�ستواه العلمي �أو االجتماعي.وميكن تف�سري
أي�ضا يف �ضوء ما �أ�شار �إليه كي�س و�آخرون ( )Case, et, al.2004من �أن الأفراد
النتيجة � ً
مييلون �إىل ا�ستخدام التفكري اخلرايف ب�شكل م�ستقل عن االعتقاد بكفاءتهم ،فهم مييلون �إىل
ت�ضخيم الإيجابيات ،وت�صغري ال�سلبيات عن طريق ا�ستخدام التفكري اخلرايف.
◄◄رابعاً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع الذي ين�ص على “هل هناك فروق ذات

داللة �إح�صائية يف متو�سط درجات الأفكار اخلرافية لدى طلبة تخ�ص�ص
االر�شاد النف�سي يف كلية الرتبية يف جامعة الريموك ،تعزى ملتغريات،
اجلن�س والدخل االقت�صادي ،وم�ستوى التح�صيل؟ :

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء
�أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س التفكري اخلرايف ،واجلدول ( )8يبني ذلك.
الجدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد عينة الدراسة على مقياس التفكير الخرافي،
تبعا لمتغيرات الجنس ،ومستوى الدخل ،ومستوى التحصيل

املتغري
اجلن�س

العدد

ذكر

48

2.05

0.82

انثى

170

1.89

0.68

218

1.92

0.71

اقل من  400دينار

95

1.92

0.71

600 -400

75

2.01

0.80

 600دينار ف�أكرث

48

1.76

0.48

218

1.92

0.71

ممتاز

14

1.99

0.77

جيد ج ًدا

109

2.09

0.77

76

1.81

0.59

19

1.39

0.31

218

1.92

0.71

الكلي
م�ستوى الدخل

الكلي

م�ستوى التح�صيل

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

جيد

مقبول
الكلي

66

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثالث والثالثون ( - )1حزيران 2014

يت�ضح من اجلدول ( )8وجود فروق ظاهرية يف املتو�سطات احل�سابية لأداء �أفراد عينة
الدرا�سة على مقيا�س التفكري اخلرايف ،وملعرفة الداللة الإح�صائية لهذه الفروق اُ�ستخدم
حتليل التباين الثالثي ،واجلدول ( )9يبني ذلك.
الجدول ()9
تحليل التباين الثالثي لداللة الفروق بين المتوسطات تبعا لمتغيرات الدراسة.

جمموع املربعات

درجة احلرية

متو�سط املربعات

ف

الداللة

م�صدر التباين
اجلن�س

0.566

1

0.566

1.261

0.263

م�ستوى الدخل

2.944

3

0.981

2.185

0.91

م�ستوى التح�صيل

9.167

3

3.056

6.805

0.000

اخلط�أ

88.913

198

0.449

916.963

218

الكلي

دال إحصائيًا عند مستوى الداللة ()α=0.05

يت�ضح من اجلدول ( )9عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى التفكري
اخلرايف تعزى للجن�س ،وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء ت�شابه الظروف االقت�صادية
واالجتماعية للذكور والإناث ،ولتعر�ضهما للم�ؤثرات نف�سها ،ودرا�ستهما املناهج نف�سها
�سواء كان يف مرحلة املدر�سة� ،أو املرحلة اجلامعية.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة ك�رس ( ، )1998ودرا�سة غامن و�أبو عواد ()2010
 ،اللتني �أ�شارتا �إىل عدم وجود فروق دالة يف م�ستوى التفكري اخلرايف تعزى للجن�س ،فيما
تختلف مع نتيجة درا�سة ط�شطو�ش ( )2010التي �أ�شارت �إىل وجود فروق يف م�ستوى التفكري
اخلرايف لدى طلبة اجلامعات تعزى للجن�س ول�صالح الإناث.
كما يت�ضح عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى التفكري اخلرايف تعزى
مل�ستوى الدخل.ويرى الباحث �أنه ميكن تف�سري هذه النتيجة ب�أن الطلبة ال يهمهم م�ستوى
دخلهم االقت�صادي طاملا ي�ؤمن لهم احلد الأدنى من متطلباتهم املادية ،كما ميكن تف�سري
هذه النتيجة يف ب�أن معظم �أفراد عينة الدرا�سة من ذوي الدخل �أقل من  600دينار ،وبالتايل
فهم مت�شابهون من حيث هذا املتغري ،وميكن تف�سريه �أي�ضا يف �ضوء ما �أ�شار �إليه ط�شطو�ش
( )2010من �أن دخل الأ�رسة ال ي�ؤثر يف م�ستوى التفكري اخلرايف للطلبة ،ما دام الطلبة ال
يعانون من م�شكالت مادية وال توجد فروق اقت�صادية بينهم ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة
درا�سة ط�شطو�ش ( )2010التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا يف م�ستوى
التفكري اخلرايف تعزى ملتغري الدخل االقت�صادي.
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أي�ضا وجود فروق ذات داللة اح�صائية عند م�ستوى الداللة
ويت�ضح من اجلدول (ً � )9
( )0.05 = αمل�ستوى التح�صيل الدرا�سي ،وللك�شف عن مواقع هذه الفروق ،مت ا�ستخدام
اختبار �شيفه للمقارنات البعدية ،كما يبينها اجلدول (. )10
الجدول ()10
نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين متوسطات التقديرات على مقياس التفكير الخرافي
تبعًا لمتغير مستوى التحصيل

م�ستوى املتغري
ممتاز
جيد جدا

ممتاز
-

جيد جدا

مقبول

جيد

0.960

0.855

0.91

-

0.59

0.001

-

0.100

جيد

-

مقبول
دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()α=0.05

يالحظ من اجلدول (� )10أن الفروق يف متغري م�ستوى التح�صيل كانت دالة �إح�صائ ًيا
بني فئة املقبول وفئة اجليد ج ًدا ،ول�صالح فئة اجليد ج ًدا.وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة
درا�سة غامن و�أبو عواد ( )2010التي �أ�شارت �إىل وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا يف م�ستوى
التفكري اخلرايف تبع ًا ملتغري م�ستوى التح�صيل ول�صالح املقبول.وميكن تف�سري هذه النتيجة
ب�أن الطالب ذا التح�صيل املقبول ،هو طالب م�ست�سلم لواقعه ،ورا�ض به؛ لأنه مقتنع �أنه مهما
بذل من جهد لن يرفع من م�ستوى حت�صيله� ،أما الطالب ذو التح�صيل اجليد ج ًدا ،فهو قلق
أي�ضا ويعمل بج ّد
من ناحية خوفه من انخفا�ض م�ستوى حت�صيله مل�ستوى �أدنى ،وهو قلق � ً
يف حماولة لرفع م�ستوى حت�صيله ،وبالتايل فهو يلج�أ �إىل ال�سبل كافة التي حتقق هدفه ،مبا
فيها ال�سبل التي تعتمد على اخلرافة.

التوصيات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة ومناق�شتها يو�صي الباحث بالآتية:
 �إجراء مزيد من الدرا�سات تتناول التفكري اخلرايف ومتغريات �أخرى ك�أ�ساليب التعلم،
وعلى عينات �أخرى.


عقد ور�ش عمل ودورات لتوعية الطلبة بالآثار ال�سلبية للتفكري اخلرايف.
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