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ادلعتقدات اخلرافوة لدى طلبة اجلامعة 

  قادم حيوىأنور .د.م

 3/10/2007: تاروخ القبول 30/8/2007: تاروخ التقدوم

أهموة البحث واحلاجة إلوه 

إف تقدـ المجتمعات الحديثة رىف بما يسكدىا مف تيارات فكرية حاكمة 
فال شؾ أف .  تمؾ المجتمعات كألساليب التفكير الشائعة فييافيلمتغيرات الثقافة 

بعض المجتمعات تسيطر عمييا أساليب تفكير تدعـ المكركث كالتقميد كال تشجع 
 محاكلة أيةعمى التجديد أك االبتكار بؿ كتقاـك أية محاكلة ليذا التجديد كتحارب 

كبعض المجتمعات يتكاجد بو أكثر مف أسمكب لمتفكير كقد يسكد . لمخركج عميو
 شريحة اجتماعية معينة كيسكد أسمكب أك أساليب أخرل فيأسمكب تفكير معيف 

 الشرائح مما يؤدل إلى انفصاؿ شرائح المجتمع عف بعضيا حيث يككف باقي في
 أبجديات لغة في كاف اتفقت ،لكؿ منيا لغة خاصة بيا كدالالت لأللفاظ متباينة

ىذا الكضع يعرقؿ كال ريب مسيرة . كاحدة مف حيث القكاعد النحكية كالصرفية
 .المجتمع كال يساعده عمى التقدـ أك التطكر

رغـ التطكر التكنكلكجي، كالتقدـ العممي، كانتشار التعميـ ك- إننا اليـك ك
 أف األمر ال يخمك مف كجكد بعض العقكؿ التي نجد  -بيف جميع أفراد المجتمع

، التي  كتحافظ عمييامازالت تشجع استمرار بعض الخرافات كاالعتقادات البالية
، كىذه نجدىا في كؿ المجتمعاتبنيت عمى أساس غير منطقي أك عقمي مقبكؿ، 

، لو معتقداتو كخرافاتو األخرل كغيره مف المجتمعات  فيك المحمينامجتمعفي أما 
 بيا ألسباب مختمفة، في حيف أنيا ال ثتشبك ييا بعضيـالتي طالما حرص عؿ

أساس ليا مف الصحة، كما جاءت إلى حيز الكجكد إال عف طريؽ تمؾ العقكؿ 
ذا كاف .التي عجزت عف التدليؿ كالتفسير المنطقي لألشياء كاألحداث مف حكليا  كا 

                                                 
جامعة المكصؿ/ كمية التربية األساسية/  قسـ التربية الخاصة .
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انتشار ىذه الخرافات يمثؿ ضررا عمى المجتمع بكجو عاـ فاف انتشارىا بيف 
الشباب يمثؿ الضرر األكبر خصكصا قطاع الطمبة في المرحمة الجامعية ككنيـ 

. يمثمكف حاضر األمة كمستقبميا
 كانتشار قنكات التثقيؼ كالمعمكماتية تكسع القاعدة التعميمية لممجتمعفمع 

بيف شرائح  الخرافية معتقداتؿىناؾ انتشاران ممحكظان ؿالحظ الباحث أف فيو، 
المجتمع المختمفة ىذا االنتشار يزداد عندما تتشعب السبؿ أماـ الناس كيقعكف في 

 غير ذم ل أف يعرفكا ماذا يفعمكف إال التخبط عؿفحيرةو مف أمرىـ فال يستطيعك
ىدل أك بينةو مف األمر، فيـ يبتعدكف عف الحقائؽ المممكسة كيصدركف أحكاما 
التسكغيا الحقائؽ المتاحة، فالمالحظ أف بعضان مف العادات التي تعد خرافية 

منتشرة في مجتمعاتنا اليكـ فمثالن إف ىناؾ الكثير منا يبتعد عف األماكف الميجكرة 
خشية اف تصيبو األركاح الشريرة كما أف بعضيـ يتشاءـ مف بعض المناظر أك 
الصكر، مثؿ رؤية طائر الغراب أك ماشابو كعمى النقيض مف ذلؾ نجد بعضيـ 

اآلخر يمارس بعض مف تمؾ الطالسـ مف باب التفاؤؿ مثؿ إشعاؿ البخكر كتممؾ 
. بعض األحجار كالخرز ظنان منو أنيا تجمب الحظ السعد كتبعد سكء الطالع

كىنا تكمف أىمية البحث الحالي في استطالع ما يدكر في أذىاف شريحة 
ميمة مف شرائح مجتمعنا، كىـ طمبة الجامعة، مف معتقدات كأفكار خرافية قد 

يسيـ كجكدىا في تعكيؽ مسيرتيـ العممية كيقكدىـ إلى التشبث بالكسائؿ 
......  الالعقالنية في معالجة مظاىر الحياة اليكمية كمشاكميا

: أهداف البحث 

 . تحديد عاـ لممعتقدات الخرافية السائدة لدل طمبة الجامعة .1

.  التعرؼ عمى نسبة المعتقدات الخرافية الشائعة بيف طمبة الجامعة .2
  :ىؿ ىناؾ فركؽ في تقبؿ الخرافة بيف طمبة الجامعة كفقا لممتغيرات التالية .3

ناث)متغير الجنس .  أ   (ذككر كا 
  ( األدبي-العممي)متغير التخصص . ب 
( فمالعزاب، كالمتزكج)متغير الحالة االجتماعية . ح 
  (الرابع- األكؿ )متغير الصؼ .  د
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: حدود البحث

اشتمؿ البحث الحالي عمى طمبة جامعة المكصؿ مف الجنسيف كمف 
 لمعاـ الدراسي  الممتحقيف بالدراسة الصباحيةالتخصصيف العممي كاإلنساني

2006/2007 .

: صطلحاتحتدود امل

: Beliefاالعتقاد المعتقد أو . 1
أك ىك فكرة أك  ىك ما يسٌمـ بو الفرد أنو صحيح كيرسخ بعمؽ في تفكيره

 (1).تكٌجو غير صحيح اتجاه مكقؼ معيف يحاكؿ الفرد إيجاد تبرير أك تفسير لو
: fictionالخرافة . 2
 (2).ىي المستممح المكذكب: ةلغ- 
معتقد ال يعتمد عمى أساس مف الكاقع كمف الديف، مثؿ األقكاؿ أك : اصطالحا- 

ف أنيا تجمب السعد أك النحس، كالخرافة تنشأ حيف ظاألفعاؿ أك األعداد التي م
 ىي عرضية في حيف ضركرية بيف ظاىرتيف ايتكىـ اإلنساف عالقة عمي

. (3)طارئة
 كاقعي عمى اإلطالؽ كبالتالي سإنيا فكرة مف غير أسا: 2002عٌرفيا كطفة - 

بؿ ىي صكرة  (العقؿ اليقبمو المنطؽ أك: أم)ىي تصكر ذىني غير عقالني 
.  (4)لما نطؽ عميو الالمعقكؿ

                                                 

، سيككلكجية االعتقاد كالفكر، النيضة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 1988أسعد، ميخائيؿ،  (1)
 .(19ص ) ،1988القاىرة 

 . المعجـ الكجيز، القاىرة1994مجمع المغة العربية، ( 2)

 ،1983 المطابع األميرية ؤكفككر، إبراىيـ، المعجـ الفمسفي، الييئة العامة لشدـ (3)
 .(80:ص)

دراسة اتجاىات التقميد كالحداثة في العقمية العربية السائدة  (2002) كطفة، عمي اسعد، (4)
دراسة في المضاميف الخرافية لمتفكير لدل عينة مف المجتمع الككيتي، دراسة منشكرة في 

 (.134ص  )(2)، العدد(17)المجمة التربكية ، المجمد 
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ممارسات تتناقض مع ما يقره الديف كالعمـ، كىي مؤشر : 2002عٌرفيا المكسكم - 
. (1)عمى اختالالت ثقافية كاجتماعية تظير لدل األفراد في الحاضر كالمستقبؿ

فكرة أك تكجو تتعارض مع : كقد تبٌنى الباحث التعريؼ التالي لممعتقدات الخرافية- 
مايقره الديف كيحققو العمـ، يتبناىا الفرد كيعبر عنيا في ممارساتو اليكمية، مف 

.  أقكاؿ أك أفعاؿ
الدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيب : أما التعريؼ اإلجرائي لممعتقدات الخرافية- 

. عمى فقرات األداة المعدة لقياس المعتقدات الخرافية ليذا البحث

 :دابقة درادات  النظري واإلطار

  : النظرياإلطار

: مدخــل

 كرقي كتقدـ فكر أفراده، كسمـ مف افَّ المجتمع ينمك كيرقى كيتقدـ كمما نـإ
كلكف  العمة كقرب مف المنطؽ كاعتمد عمى الحقائؽ المكضكعية كالكقائع الثابتة

رغـ ذلؾ البد مف مالحظة كجكد كـ مف األفراد ممف يؤمنكف بأفكار سقيمة 
كاعتقادات خاطئة كخرافات غير منطقية، تكارثكىا عف آبائيـ كأجدادىـ، محافظيف 

صحة كمصداقية مف  لينقمكىا بدكرىـ ألبنائيـ دكف مراجعة أك غربمة لمتأكد ليياع
مثؿ ىذه الخرافات كاالعتقادات أك عدميا كتكاجد مثؿ ىذه الظكاىر مؤشر كاضح 

يؤخر  لمتأخر الثقافي الذم ان لكجكد خمؿ في التفكير المنطقي الذم بدكره يعدُّ مظير
كبغية الكصكؿ إلى فيـو أكسع لمفيكـ الخرافة سنتناكؿ ىذا ....  عف التقدـعالمجتـ

:  المفيـك في المحاكر اآلتية
 
 

: نشأة اخلرافة: أواًل

                                                 

، السمكؾ الخرافي لدل عينة مف طمبة جامعة الككيت، (2002) المكسكم، نضاؿ حميد (1)
 .(196ص،  )(62)، العدد(16)دراسة منشكرة في المجمة التربكية، المجمد 
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ق األرض، ذالخرافة مع بداية كجكد اإلنساف عمى ق لقد كانت بداية نشأة
انفعاالت كأحاسيس كدكافع متغيرة كمتقمبة تدفعو  فمقد كانت تنتاب اإلنساف البدائي

إلى القياـ بأنماط سمككية متعددة، فتارة ينزع إلى الجانب العدكاني فيميؿ إلى 
ينتابو شعكر عاطفي انفعالي سمبي أك إيجابي  االقتتاؿ كالمخاطرة، كاليجكـ، كتارة

أفراد جنسو، مما يجعمو يعاني مف حالة  فيحثو عمى االقتراب أك االبتعاد عف بقية
تعايش مكاقؼ نفسية ال تجد ليا  عدـ التكازف التي تنتاب النفس البشرية عندما

 .ان تفسير
 أف يفسر الظكاىر النفسية، مسخران  -قديمان  - كلقد حاكؿ اإلنساف البدائي

كتجاربو الحياتية المحدكدة، فأكجد تفاسير تبدك  اليسيرةلؾ جميع قدراتو العقمية ذؿ
ا العصر، كلكنيا تعتبر تفاسير ذإلنساف ق سطحية، كغير منطقية عمى األقؿ

الحاالت االنفعالية التي تنتابو، يتحكـ  إبداعية بمنظكره آنذاؾ، فكاف يعتقد أف كؿ
، كقد ساعد ذلؾ ان ن  أك خٌيران شرير بيا كائف حي آخر، يكجد بداخمو، قد يككف

فقد . ظاىرة األحالـ كالمكت  فيـ كتفسيرعمىإلنساف البدائي االتفسير الخرافي 
كالتجكؿ في أماكف بعيدة ثـ  ا الكائف الحي القدرة عمى ترؾ الجسـذكاف يعتقد لو

القدرة عمى المغادرة لجسـ  كما أف لو. ا تفسير لألحالـذالعكدة إليو مجددان كفي ق
 (1).لؾ تفسير لممكتذاإلنساف كعدـ العكدة إليو ثانية، كفي 

البشرية لألماـ كظيكر الحضارات ظير الكثير مف  كمع تقدـ الحياة
االجتماعية، )بتعدد جكانب الحياة اإلنسانية  الخرافات كاالعتقادات التي تعددت

الخاصة منيا كالعامة، فظيرت الخرافات  (الخ ....السياسية، االقتصادية، النفسية
كاألركاح الشريرة، األشباح، الغكؿ، }مفاىيـ  كاالعتقادات الغيبية كما تشممو مف

ككذلؾ الخرافات المتعمقة  {الخ... الفنجاف كالكؼ كقراءة الطالع كاألبراج، كقراءة
الخرافة بيف صحة اإلنساف كتأثير بعض  قذبصحة اإلنساف كمرضو فربطت ق

الكريمة، كقركف الخركؼ كالغزاؿ،  القكل الكىمية ألشياء عدة، كتأثير األحجار

                                                 

، التكيؼ االجتماعي في الريؼ المصرم الجديد، مكتبة األنجمك (ت.د) أبك زيد، حكمت، (1)
 .28ص، المصرية، القاىرة
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 (الحكيتة، الخميسة، القريف) كالخرز األزرؽ كما يطمؽ عميو في الميجة الدارجة
تبعده عف الحسد كالمرض  ق األشياءذ فكانت كؿ ق.الخ.... (األحجبة)مائـ تكاؿ

بتتبع الخرافة كأنكاعيا  كلكف. كالعيف كالمكت أيضان، كتكفر لو الحماية مف كؿ سكء
ألسباب محددة  أف لكؿ خرافة نشأة خاصة أك تككيف خاص، يرجع كنشأتيا يالحظ

ظاىرة  كاف اإلنساف قديما يفسر }الناس ليا، فمثالن  كفقان لمتفسير الذم كضعو
الزالزؿ عمى أساس أف األرض محمكلة عمى قرف ثكر، كأنو كمما شعر الثكر 

تكلى نقؿ األرض مف قرف إلى القرف اآلخر فتحدث اليزة األرضية أك  بالتعب
 كذلؾ ىك األمر إذا ما نظرنا لتمؾ الخرافة القائمة بيا الناس الزالزؿ التي يشعر

نياران  بالتشاـؤ مف البكـ، إذا يرجع إلى أف البـك يسكف األماكف الخربة، كأنو يختفي
 ككذلؾ ألف لو صكتان يختمؼ عف باقي الطيكر إذ ىك غريب كمزعج.. كيظير ليالن 

الخرافة، فنرل مثالن  كفي كثير مف األحياف تعمؿ الصدفة دكران كبيران في نشأة.أيضان 
في حياة  قارئة الفنجاف تقص قصصان تنسجيا مف خياليا الكاسع تككف بدييية

 اإلنساف تصدؼ كتتحقؽ تمؾ القصص كالمفاجآت، كقد تخيب أيضان، مما يدفع

المرء لمتصديؽ كالتشبث بمحظة أمؿ أك بمحظة سارة، دكف التركيز في قدرية 
 ذق األحداث كفي كاقع األمر أف اإلنساف يبحث عف أم مخرج لينؼذق كغيبية مثؿ

ف كاف مخرجان خرافيان  منو كيخفؼ عف نفسو  .حتى كا 

المجتمعات قد يككف بسبب أف ىذه  كالتمسؾ بخرافة ما في حياة بعض
الخاطئة قد تؤدم دكران أك   مف األفكار الخرافية كاالعتقاداتان الخرافة أك عديد

كظيفة اجتماعية أك نفسية أك سياسية أك اقتصادية، كالخرافة كالسحر كاألسطكرة 
األنثركبكلكجيا بالنسؽ  كنسؽ المعتقدات الشعبية عامة، ىك ما يميؿ لتسميتو عمماء

طبيعة عالقة اإلنساف  األيديكلكجي كالمقصكد بو نسؽ المعتقدات التي تفسر
األيديكلكجي ىك إذان  بالككف الممارسات كالشعائر المتصمة بيذه المعتقدات، فالنسؽ
معنى كجكدىـ في  نكع مف االستجابة لمحاجة التي يشعر بيا الناس جميعان لتحديد

.الحياة
(1) 

                                                 

، األفكار الخرافية كاالعتقاد الخاطئ لدل عينة معممي 2006 أبك ليفة، حناف عمي كآخركف (1)
 أكتكبر بحث عمى االنترنيت في 7 جامعة/مدارس الثانكية بشعبية مصراتة، كمية اآلداب

 .29 صwww.ibttesama.comمكقع 
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 :انتشار اخلرافة: نوًاثا

الكثير مف المعتقدات كاألفكار الخرافية سكاء ما كاف منيا بدائيان أك ما  إف
آخر، أصبحت ككأنيا كاقع يستخدـ أحيانان في مساندة بعض األكضاع  اتخذ شكالن 

. (1)المتبعة في مجتمع ما لتنظيـ العالقة بيف األفراد أك النظـ االجتماعية
 كال يخمك تراث أم شعب مف الشعكب مف الخرافات سكاء كانت ىذه

الخرافات ضمنت أساطيره أك ممارساتو الشعائرية كالدينية كالسحرية غير 
 ةيرجع استمرار ىذه الخرافات إلى أف الجكانب الالمادية ألم صحيحة، كقداؿ

. تغييرىا بسيكلة عند عممية التغير الحضارم حضارة مف الحضارات ال يتـ
 كيزداد انتشار الخرافات كمما زادت ظركؼ الحياة صعكبة، ككمما زادت

ف الخرافات كالمعتقدات الخاطئة تكثر إ :األخطار التي تيدد كياف الجماعة، أم
كتنتشر بانتشار حاالت القمؽ كاالضطراب كالشعكر بالضعؼ كالعجز عف  كتعـ

 .الحياتية كمخاطرىا مكاجية المشكالت
كال شؾ أف انتشار األفكار الخرافية كالمعتقدات الخاطئة تشير إلى تخمؼ 

المجتمع في الجكانب التي تتناكليا تمؾ األفكار الخرافية كالمعتقدات الخاطئة، 
تنحدر فانتشارىا كشيكعيا في الكقت الحاضر يرجع إلى األصؿ التاريخي الذم 

األفكار كانتقاليا مف جيؿ إلى جيؿ، كيرجع كذلؾ إلى عدـ اإللماـ  ق تمؾمف
مكضع األفكار الخرافية كالمعتقدات عمى كعدـ قدرة دراسة الظاىرة  بالتفكير العممي
 األفكار الخرافية كالمعتقدات الخاطئة إذا اختفت تفيتجريبية، كتخ دراسة عممية

.بيذه األفكار كالمعتقدات الخاطئة لتفسيرىا الظركؼ التي جاءت
(2) 

 كمف ذلؾ يمكف التعرؼ عمى أىـ األسباب التي تؤدم إلى انتشار الخرافة

 :كىي كاآلتي
أحاط اإلنساف معتقداتو الخرافية بيالة مف : جك القدسية المحيط بالخرافات .1

بصبغة دينية أك ميتافيزيقية -  الكثير مف األحياف في- التقديس كصبغيا 
                                                 

 ،1978الجكىرم، محمد، عمـ الفمكمكر، دراسة أنثربكلكجيا الثقافية، دار المعارؼ القاىرة ( 2)
 .300ص

 .9أبكليفة كآخركف، المصدر السابؽ، ص (3)
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 صحتيا أك فيغيبية بحيث أصبحت مسممات ال يخطر بالباؿ التشكيؾ 
كمف . كبقيت بعض المعتقدات الخرافية تقاـك منطؽ الكاقع كالعمـ. صدقيا

يؤمف ببعض الخرافات يككف استعداده أكبر لقبكؿ المزيد مف المعتقدات 
 .المماثمة أك المشابية ليا

 التفكير كعدـ الدراية أك القدرة عمى القياـ في العمميالجيؿ باألسمكب  .2
 . تدكر حكليا المعتقدات الخرافيةالتيبالمالحظة المضبكطة لمظكاىر 

 . تدكر حكليا المعتقدات الخرافيةالتيبقاء الظركؼ أك الظكاىر  .3

 .االجتماعي المحيط في الخرافي يقـك عمييا االعتقاد التيتكافر الظاىرة  .4

فكمما زادت أىمية الظاىرة أك . الخرافي يقـك عمييا المعتقد التيأىمية الظاىرة  .5
 ككمما أحس الناس بخطرىا زاد اىتماميـ بتفسيرىا كبابتداع الكسائؿ ،المشكمة

 .لمكاجيتيا كالتغمب عمييا

كال تعنى .  كالسيكلة النسبية لممطالب المتعمقة بالخرافةالخرافيبساطة المعتقد  .6
 الغمكض، كلكنو فيالبساطة بالضركرة الكضكح فقد يككف التفسير غيٌبيان ممعنان 

كاالعتقاد  كيؤمف بيا مقبكال كبسيطا  الغيبياتفي يعيش الذمبالنسبة لمشخص 
 .الحسد أك العمؿ  األياد أكفي

 التي عف المشكمة الناشئ خفض حدة القمؽ كالتكتر في الخرافينجاح التفسير  .7
أك " أخذ الشر معو كذىب" ما شيء فاالعتقاد بأف تحطـ ،تدكر الخرافة حكليا

 أىـ كأكثر قيمة يخفؼ مف حدة القمؽ كالتكتر عف ضياع ىذا شيئان أنو افتدل 
 الشخص مف شره مما كيقي عيف الحسكد يدرأ ككذلؾ لمس الخشب الشيء،

 .يريحو كيزيح عنو اليـ

 أك خطئو بسبب قيامو عمى الخرافيصعكبة التحقؽ مف صحة المعتقد  .8
 .معتقدات غيبية

 حياة الفرد أك فيالترابط بيف الخرافة كغيرىا مف المعتقدات الخرافية اليامة  .9
 .الجماعة

كاستمرارىا كجكد قكل اجتماعية تعمؿ عمى تدعيـ اإليماف بالمعتقدات الخرافية  .10
لتحقيؽ مكاسب مادية أك لشد االنتباه كخمؽ جك مف اإلثارة كالتربح مف 

استغالؿ السذج بدخاف البخكر أك عمؿ األحجبة أك العمؿ كفؾ العمؿ كالربط 
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 يمجأ إلييا بعض الناس كتعرضيا بعض التيكفؾ الربط إلخ ىذه الحيؿ 
 صكرة مشكقة محاطة بجك مف الغمكض كثيران ما فيالكسائؿ اإلعالمية 

 (1).يساعد عمى ترسيخيا كاستمرارىا

: اخلرافة يف علم النفس: ثالثًا

: تنطمؽ دراسة الخرافة في االطار النفسي مف مفيـك تكاممي لمسمكؾ، أم
سمككان كميان، يحتؿ فيو الماضي، كالخبرات المكتسبة عبر التنشئة االجتماعية 
كاحتكاكات الكائف السابقة كالالحقة مع المحيط كتدامجو مع ىذا الكسط الذل 
يعيش فيو بكميتو، كحيث يتخذ اتجاىان خاصان في االستجابة لمكسط االجتماعي 

بالتالي يصبح السمكؾ بيذا المعنى . لمكضع بكاممو مكانة ىامة: كالثقافي، أم
نتاجان لمتفاعالت المتبادلة بيف الكائف كالمحيط، كتصبح االستجابات بمثابة 

فإف : اشغالدانيؿ إنو كفقان لتعريؼ . استجابات كمية متفاعمة يجابو بيا الكاقع
السمكؾ ىك مجمكع العمميات الفسيكلكجية كالحركية كالعقمية التى يستجيب مف "

خالليا الكائف عمى مثيرات البيئة التى يكجد فييا؛ بيدؼ تحقيؽ إمكانية التكتر 
كتفريغو كالذل يككف مف جية مصدران في انييار التكازف في نظامو، كمف ناحية 

.  أخرل دافعان لتحريكو كاستجابتو
أما عف عمماء النفس فقد أشار كلياـ جيمس لدل كصفو لمنطقة الالكعي 

يتضح لنا أنيا المنطقة األكبر لدينا، "أك محتكياتيا التي تؤثر في السمكؾ، إلى أنو 
أنيا مقر الخفايا كىى التي تحتكم أم شيء عابر غير مسجؿ أك غير مالحظ، 
فيى تحتكم، عمى سبيؿ المثاؿ، عمى الذكريات المنسية، كايعازاتنا، كخياالتنا، 

 كاعتقاداتنا، اكخرافاتنا كقناعاتف. كمتاعبنا، كحدسنا، كرغباتنا، كما نحب كما نكره
 (2)".غير عقالني نجده فييا ككؿ ما ىك

                                                 

عاقة التفكير العممي 2006 السرسى، صالح الديف عبد العظيـ، (1)  مقالة، التفكير الخرافي كا 
 .12ص. www.najahteam.comعمى االنترنيت في مكقع 

(2) Gustav Jahoda, 1969, The Psychology of Superstition, London: Allen 
Lane, p.53. 
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أما السحر في نظرية فركيد فيك بمثابة مرض نفسي، يصيب بعض 
األشخاص في بعض المجتمعات، كيرل فيو فركيد نكعان مف االرتداد إلى الفكر 

ىذا في حيف . البدائي أك إلى مرحمة طفكلية، فيككف بيذا الشكؿ عرضان نككصيان 
أف يكنج بنظرتو لمنفس اإلنسانية كحدة متكاممة مف الشعكر كالالشعكر يرجع 

السحر إلى الالشعكر الذم يحتكم عمى أنكاع مف الكبت النفسي، بجانب القدرة 
كالقكة الدافعة لإلنساف لمتكيؼ مع حياتو بكجو عاـ، كىى القكة التي تفجر قكة 

 .التخيؿ كتنظميا عمى نحك ما يظير مف أشكاؿ في التعبير الشعبي
الطبقة : يتككف مف عنصريف"كنجد ذلؾ جميان في قكؿ يكنج بأف الالشعكر 

 كىى طبقة personal consciousالسطحية التي أسمييا الال شعكر الفردم 
تستند عمى طبقة أخرل أكثر عمقان، ال تنتمي إلى التجربة الشخصية، كال يكتسبيا 

الشخص بؿ ىي فطرية مكركثة، كىذه األخيرة سٌميتيا الالشعكر 
ألف ىذا الجزء " جمعي"تـ اختيارم لكممة . collective unconsciousالجمعي

مف الالشعكر ليس فرديان بؿ جمعيا، كيعكس القكل النفسية الشخصية كبالتالي فإف 
كيستمر يكنج متناكالن ". محتكيات األخيرة كأنماط سمككيا مكجكدة عند جميع األفراد

أغمب مككنات الالشعكر "محتكيات الالكعي بشقيو الجمعي كالفردم فيقكؿ بأف 
الشخصي ىي العيقىدي التي كانت في الكعي كالتي تـ كبتيا كنسيانيا، لكف محتكيات 

نما  الالكعي الجمعي ما كانت أبدان في الكعي كبالتالي فإف الفرد لـ يكتسبيا كا 
كمككنات الالكعي الجمعي فيى األنماط العتيقة . يرجع كجكدىا كميان إلى الكراثة

البدائية، القبمية  (المكتسبة عف طريؽ الخبرة)التي تحتكم عمى المعرفة التقميدية 
التي ليا صمة باألنماط البدائية التي ما عادت جزءان مف محتكيات الالشعكر؛ بؿ 

تحكلت إلى معادلة شعكرية تـ تكريثيا بصكرة عمكمية كفقان لمتقاليد كفي شكؿ 
 انتقاؿ فدركس خاصة معدة لفئة بعينيا كىذه األخيرة ىي كسيمة مثالية لمتعبير ع

( 1)".المحتكيات الجماعية المأخكذة أصال مف الالشعكر
أما فيما يتعمؽ باألركاح كاألشباح فإف مصدرىا في نظر يكنج يكمف في 

إنيا مركبات الالكعي الجمعي التي تظير حينما يفقد الفرد "الالكعي الجمعي 
                                                 

(1)  Jung C. G. 1969, The Archetypes and the Collective Unconscious, 
2

nd
 Ed. London: Routledge and Kegan Paul, p.43. 
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كيشير جكستاؼ " اتصالو بالكاقع كىي بالتالي إما فنتازيا مٌرضية أك أفكار مبيمة
جاىكدا في كتابو عف سيككلكجية الخرافة إلى أنو بالرغـ مف االختالفات بيف آراء 

كؿ مف فركيد كيكنج بشأف الخرافة فإننا نجد أف ىناؾ ما يجمعيما، إذ يرل كالىما 
العمميات العقمية كأف  أف المعتقدات كالممارسات الخرافية مغركسة في الكعي

. الخرافة ليست شيئان لو مف الماضي ال كجكد سكل عند األقؿ تعميمان مف الناس
الكاقع أف الخرافة تعد جزءان كرزمةن مف التركيبة العقمية لكؿ فرد كتجنح لمظيكر 

كيرل جاىكدا أف ىذه النظريات تمت صياغتيا . عمى السطح في حاالت خاصة
فكؽ كؿ ذلؾ أكدَّ كؿ مف فركيد . مف كاقع تاريخ الحاالت العالجية لمرضاىما

كيكنج عمى عنصر االنفعاؿ في الخرافة كىك ما يساعد في تفيمنا لحقيقة أننا 
 ؿعندما نكاجو الشخص الخرافي بمعمكمات منافية أك مناقضة دائمان ما يظير القمي

 (1).مف التغير
السمكؾ يمكف تحميمو إلى ثالثة مككنات رئيسة، "كفي تعريؼ أيزنؾ فإف 

كقد . فمف جانب لدينا المنبيات التي يتعرض ليا الكائف كالتي تدفعو لالستجابة
قد تأتى مف : تأتي ىذه المنبيات مف الخارج كقد تأتي مف داخؿ الجسـ نفسو، أم

ألياؼ العضالت المكجكدة في أطرافنا حتى نعي عف طريقيا تمكضع ىذه 
كلدينا مف الناحية األخرل االستجابات التي يعطييا الكائف كىذه قد . األطراؼ

حركات الجسـ الناجمة عف انقباض العضالت كارتخائيا أك : تككف عقمية، أم
السمبتاكم أك )غدية، كيمكف أف تصدر عف الجياز العصبي المستغؿ 

أك ما يسمى بالنشاط العقمي الذم يمكف أف يحسب كاستجابة؛ رغـ  (الباراسمبتاكم
أننا في ىذه الحالة ندخؿ في مصاعب عندما نحاكؿ تسجيؿ االستجابة بأية كسيمة 

كمف ثـ فإف الشخصية ." كبيف المنبو كاالستجابة لدل الكائف الحي. مكضكعية

                                                 

 .p: 69 ,(Gustav) نفس المصدر السابؽ  (1)
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الشخصية "السمككية كفقان لػ أيزنؾ يمكف صياغتيا في شكؿ المعادلة التالية 
 . (1)البيئة× الشخصية التككينية = السمككية 

فالخرافة تقـك دعاماتيا عمى البنية األساسية لشخصية المريضة التي ىي 
: فممثقافة ماضو كليا مستقبؿ مف المنظكر السكسيكسيككلكجي، أم. نتاج لثقافتيا

إف ليا شقان مكركثان كشقان مكتسبان يكتسبو الفرد مف األنماط الثقافية كالمؤسسات؛ 
تتراكـ بنيات فكقية معقدة ىي حصيمة - كخالؿ مراحؿ النمك - طالما أنو 

  .التفاعالت، كتتحكـ في بنية الشخصية السمككية
ككفقان لنظرية التعمـ االجتماعي فإف السمكؾ يتحدد بأىدافو، فالسمكؾ 

يتصؼ باالتجاىية، حيث يستجيب الفرد لمسمكؾ الذم تعممو كالذم يرل فيو طرقان 
لإلشباع في مكاقؼ معينة، حيث يرتبط كؿ فرد بمكضكعات األىداؼ تمؾ، كيرل 
القائمكف بيذه النظرية كفي مقدمتيـ جكلياف ركتر أف السمكؾ المنحرؼ يخضع 

 (2).لمبادئ التعمـ االجتماعي

: درادات دابقة

استيدفت الدراسة التعرؼ عمى كاقع انتشار (: 2006 )العيسويدراسة  .1
المعتقدات الخرافية لدل الشباب الجامعي، اشتممت الدراسة عمى عينة مف 

كاستخدـ الباحث . طالب كطالبة (138)طمبة جامعة اإلسكندرية حيث بمغت 
االستبياف االستطالعي لمتعرؼ عمى مدل انتشار المعتقدات الخرافية بيف 

خرافة منتشرة في الكسط الجامعي  (83)طمبة الجامعة كتكصؿ إلى أف ىناؾ 
بيف الطمبة، كقد استخدـ الباحث التكزيع التكرارم كالنسبة المئكية كالنسبة 

الحرجة ككسائؿ إحصائية لمبحث، أما أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا البحث 
فيي أف ىناؾ قبكالن عامان مف قبؿ الطمبة كبشكؿ عاـ لبعض مضاميف الخرافة، 

                                                 

/ ، السمكؾ الطقسي في الزار، مجمة األنثركبكلكجيا العدد الرابع2005 حامد، آماؿ النكر، (1)
 www.arkamani. Org/vol_4/anthropology_4يكليك عمى االنترنيت في مكقع 

/zar /zar2a.htm (51:ص.) 

، عمـ النفس اإلكمينيكي، ترجمة عطية ىٌنا، مراجعة محمد عثماف 1989 جكلياف ركتر، (2)
 .108 ص،نجاتي، دار الشركؽ، القاىرة
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كما أف الفركقات بيف الجنسيف أشارت إلى أف الطالبات أكثر قبكالن لمخرافة مف 
 (1).الذككر

 استيدفت الدراسة التعرؼ عمى اثر برنامج تعميمي (:2005)دراسة حمدان  .2
في تعديؿ التفكير الخرافي لدل طالبات معيد إعداد المعممات، أشتممت 

الدراسة عمى عينة مف طالبات معيد إعداد معممات المكصؿ كنينكل حيث 
، استخدمت الباحثة مقياسا جاىزا لمتفكير الخرافي كىك مقياس (105)بمغت 

، كما قامت الباحثة ببناء برنامج تعميمي لغرض تعديؿ (1999ناصر )
التفكير الخرافي لمطالبات، استخدمت الباحثة التصميـ التجريبي ذا 

المجمكعتيف التجريبية الضابطة ذات االختبار القبمي كالبعدم، استخدمت 
الباحثة مجمكعة مف الكسائؿ اإلحصائية، االختبار التائي لمجمكعة كاحدة 
–ككذلؾ لمجمكعتيف مستقمتيف كمعامؿ ارتباط بيرسكف كاختبار ككلمكجركؼ

أظيرت النتائج أف ىناؾ فركقان دالة إحصائيا بيف المجمكعتيف . سميرنكؼ
 (2).الضابطة كالتجريبية كلصالح المجمكعة الضابطة

 استيدفت الدراسة معرفة المستكيات Robinson( 1990:)دراسة روبنسون  .3
المرضى الراقدكف في الردىات : المختمفة مف الخرافة لدل ثالث عينات

( 175) الذاىبيف الكنائس، بمغت العينة النيائية –الطمبة الجامعييف –النفسية 
فقرة تقيس خرافات شائعة،  (50)فردا، استخدمت الدراسة أداة تتككف مف 

، أما نتائج الدراسة فقد أشارت إلى (3×2)استخدمت الدراسة التحميؿ العاممي 

                                                 

 سيككلكجية الخرافة كالتفكير العممي، الدار الجامعية 2006 العيسكم، عبدالرحمف محمد، (1)
، اثر برنامج تعمفي تعديؿ التفكير الخرافي 2005حمداف، سناء سعدم شيت . اإلسكندرية

، كمية التربية، جامعة (غير منشكرة)لدل طالبات معيد إعداد المعمميف، رسالة ماجستير 
 .المكصؿ

، أثر برنامج تعمفي تعديؿ التفكير الخرافي لدل طالبات 2005 حمداف، سناء سعدم شيت (2)
 .، كمية التربية، جامعة المكصؿ(غير منشكرة)معيد إعداد المعمميف، رسالة ماجستير 
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كجكد فركؽو بيف المجاميع الثالثة كلصالح المرضى النفسانييف حيث كانكا 
 (1).أكثر اعتقادا مف غيرىـ باألمكر الخرافية

: إجراءات البحث

 :  جمتمع البحث:أواًل

يشمؿ مجتمع البحث الحالي طمبة جامعة المكصؿ لمدراسات األكلية 
باستثناء طمبة الصفكؼ الخامسة  (2007-2006)صباحية لمعاـ الدراسي 

. كالسادسة التي تكجد في بعض األقساـ العممية

 : لبحثنة ا عي:ثانوًا

حيث تـ  البحث، ةاعتمد األسمكب العشكائي المرحمي في اختيار عيف
كمية العمـك ، كمية العمـك السياسية، كمية :اختيار أربع كميات إنسانية كعممية، كىي

مف مجمكع كميات الجامعة % 20اآلداب، كمية التربية األساسية، مثمت ما نسبتو 
 طالبان كطالبة مكزعيف عمى كفؽ الجنس (259)ككؿ تككنت عينة البحث مف 

طالبا  (133)طالبة كعمى كفؽ التخصص بكاقع  (140)طالبان ك (119)بكاقع 
 اإلنسانيطالبا كطالبة في التخصص  (126)كطالبة في التخصص العممي ك 
طالبا كطالبة في ( 111)بكاقع  (األكؿ، كالرابع)كعمى كفؽ الصفكؼ الدراسية 

 طالبا كطالبة في الصؼ الرابع كعمى كفؽ متغير الحالة (148)كالصؼ األكؿ، 
.  مف المتزكجيف (93)طالبا كطالبة مف العزاب، ك (166)االجتماعية 

  :البحث داةأ: ثالثًا

قاـ الباحث بتصميـ استمارة حيث االستبياف كأداة لمبحث، ث استخدـ الباح
لغرض التعرؼ عمى أكبر عدد ممكف مف ، -1- ممحؽ  مفتكحتضمنت سؤاؿ

 ككذلؾ لغرض الحصكؿ جامعة ،الخرافات كاالعتقادات الخاطئة في مجتمع اؿ
. عمى معمكمات مكسعة تفيد في بناء االستبياف المغمؽ

                                                 
(1)  Robinson, Sheryl L., Psychiatric Inpatients, Churchgoers, and 

Students 1990, Differing Levels of Superstitious Beliefs among 
Three Groups, p.173. 
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 مف بيانات أساسية مجمكعة مف البياناتاالستبياف المفتكح كقد تضمف 
 حكؿ ان كالعمر كالجنس كالتخصص كالحالة االجتماعية متضمنان سؤاالن مفتكح

 نظر الممحؽ رقـم.. األفكار الخرافية كاالعتقادات الخاطئة السائدة في المجتمع

خرافات فقرات تمثؿ ، أما االستبياف المغمؽ فبني عمى أساس ما تـ جمعو مف (1)
بشكؿ طمبة الجامعة تضمنتيا االستمارات المفتكحة كالتي تـ تكزيعيا عمى 

، أضؼ إلى ذلؾ اطالع الباحث عمى دراسات سابقة في ىذا المجاؿ، عشكائي
بيانات  إضافة إلى  فقرة(48 )يحتكم عمىبصكرتو األكلية فكاف االستبياف المغمؽ 

 .(2)، ممحؽ التخصص كالحالة االجتماعية الصؼ الدراسي كالجنس كؾأساسية 

 :األداة صدق :رابعًا

القياس  أدكات يعد الصدؽ مف الخصائص الميمة التي ينبغي تكفرىا في
 مف تس عمى قياس ما كضعالمقايي  تمؾ ألنو يؤشر قدرةاالنفسي قبؿ تطبيقو

فَّ المقياس الصادؽ ىك المقياس الذم يقيس الظاىرة إبعبارة أخرل ؼك ،(1)أجمو
.  (2)السمككية المراد قياسيا كالتي كضع مف أجميا

 ت باستخداـ الصدؽ الظاىرم عندما عرضاألداةكتـ التأكد مف صدؽ 
 المختصيف في عمـ النفس كعمـ  األكلية عمى مجمكعة الخبراءا بصكرتواألداة

 ما كضعت  تقيس مف حيث المظيراف فقراتوأليحددكا -( 3-ممحؽ )االجتماع 
عمى المحٌكًميف، أعطى بعضيـ اقتراحات بشأف األداة كبعد عرض مف اجمو، 

عادة صياغتيا الصياغة المنطقية ، كالمغكية الصحيحة تعديؿ عدد مف الفقرات كا 
أضؼ إلى ذلؾ حذؼ كدمج بعضا منيا كبذلؾ بمغ عدد الفقرات بصكرتيا النيائية 

 .-4-ممحؽ  فقرة، (42)

                                                 

 ،(1989)  إبراىيـ، عاىد، مبادئ القياس كالتقكيـ في التربية، دار عمار لمنشر،(1)
 .72ص

، (1989) سمارة، عزيز كآخركف، مبادئ القياس كالتقكيـ في التربية، دار عمار لمنشر، (2)
 .110ص
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:   الثبات:ًاخامس

يعد الثبات مف الخصائص السيككمترية الميمة في بناء االختبارات 
ف يعطي المقياس النتائج نفسيا إذا ما أعيد عمى األفراد أكالمقاييس، كيعني 

طريقة كلحساب مؤشرات الثبات اعتمد الباحث . (1)أنفسيـ في الظركؼ نفسيا
  :إعادة االختبار- االختبار 

فكرة ىذه الطريقة ىي اف يتـ تطبيؽ المقياس عمى مجمكعة معركفة مف 
 االختبار عمى األفراد أنفسيـ كفي ظركؼ مماثمة بعد فترة زمنية إعادةاألفراد ثـ 

كألجؿ ذلؾ طبؽ المقياس  .(2)حساب معامؿ االرتباط بينيما  ثـاإلجراءيفبيف 
في قسـ التاريخ طالبا كطالبة اختيركا عشكائيا مف  (17)عمى عينة عشكائية بمغت 

كمية التربية األساسية، أعيد تكزيع االستمارات الخاصة بالمقياس عمى عينة 
 تسمسمو في قكائـ إزاء معينة لكؿ فرد في العينة إشاراتالثبات، حيث تـ كضع 

يكما عمى التكزيع  (13) االختبار، بعد مركر إعادةاألسماء ليتـ التعرؼ عميو عند 
األكؿ، كحسب معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف األكؿ كالثاني إذ بمغت قيمة االرتباط 

فَّ اعتبار أف ىناؾ اتفاقان عامان عمى إ، كيعد ىذا معامؿ ثبات عاليان حيث (0.91)
 .(3)عالقة ارتباطية قكية ( 0.80)العالقة 
 
 

 :اإلحصائوةالودائل : داددًا

 :  اآلتيةاإلحصائيةتـ استخداـ الكسائؿ 

                                                 

، (1985)التقكيـ كالقياس النفسي كالتربكم مكتبة االنجمك المصرية القاىرة، ،  الغريب، رمزية(1)
 .653ص

، (2000)، دار المعرفة الجامعية، القاىرة، 2 ربيع، محمد شحاتو، قياس الشخصية، ط(2)
 .66ص

 ،(1984)عماف،   زيتكف، عايش محمكد، أساسيات اإلحصاء الكصفي، دار عمار لمنشر،(3)
 .191:ص
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 .(1)اإلعادة درجة ثبات المقياس بطريقة إليجادمعامؿ ارتباط بيرسكف  .1

. ، كذلؾ لعرض بيانات اليدؼ الثانيمرالتكزيع التكرا .2
لتحديد نسبة تكاتر الفقرات الخاصة تـ استخداـ النسبة المئكية ، النسبة المئكية .3

. (2)باألداة في ضكء المجمكع العاـ لمفقرات
 عف ةلفئتيف مستقمتيف غير متساكيتيف كذلؾ لإلجاب  (T-test)االختبار التائي  .4

 .(3) مف البحثالثالثاليدؼ 

 عرض النتائج ومناقشتها

 :عرض النتائج

تحديد عاـ لممعتقدات الخرافية السائدة لدل  كالمتضمف األكؿبحسب اليدؼ  .1
 .البحث إجراءاتفقد تحقؽ ىذا اليدؼ مف خالؿ طمبة الجامعة، 

عمى نسبة المعتقدات الخرافية كبحسب اليدؼ الثاني كالمتضمف التعرؼ  .2
درجات الطمبة ؿ النسبة المئكيةجامعة المكصؿ، تـ حساب الشائعة بيف طمبة 

 -1- جدكؿ .أداة البحثعمى 

 
 
 
 

 .لتكرارات والنسب المئوية إلجابات عينة البحثيوضح ا (1)جدول رقم 

                                                 

 ،(2000)،  شقير، فائؽ كآخركف، مقدمة في اإلحصاء، دار المسيرة لمنشر، عماف(1)
 .159ص

 البياتي، عبد الجبار تكفيؽ كزكريا اثناسيكس، اإلحصاء الكصفي كاالستداللي في التربية (2)
 34: ص،(1977)، كعمـ النفس، مطبعة الجامعة المستنصرية

 ،(1997)،  اإلحصاء لمعمـك السمككية، دار الفكر الحديث، القاىرة،السيد  أبك شعيشع،(3)
 .16-15ص
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تسمسل 
الفقرة في 
االستبيان 

النسبة  التكرارالفقرات حسب النسبة المئوية 
%المئوية   

 19.1 47طنيف إحدل األذنيف يعني أف ىناؾ مف يذكرني  12

 14.6 36رؤية البـك يبعث عمى التشاـؤ  14

 14.6 36 عد األشياء يذىب بركتيا  22

شرب المبف بعد أكؿ السمؾ يؤدم لإلصابة بمرض  38
 14.6 36البيؽ  

 12.6 31العيف التي تحب الشيء تصيبو  21

 9.8 24فتح األبكاب مبكرا يجمب الرزؽ  37

 9.3 23حؾ اليد اليسرل ينبئ بأخذ الفمكس  5

 8.9 22 رفة العيف اليسرل مدعاة لمتفاؤؿ كاليمنى لمتشاـؤ 13

 8.5 21كضع سكيف تحت كسادة الطفؿ لمنع األذل  23

 8.1 20سماع نعيؽ الغراب ينذر بحدكث المشكمة   39

 7.7 19األكؿ المباشر مف القدر يذىب البركة  20

 6.9 17رؤية الرضيع لصكرتو في المرآة مكركىة  42

 6.5 16األركاح الشريرة تسبب المرض  33

 6.5 16 اذا طافت كرقة الشام في الككب يأتينا ضيكؼ 24

 5.7 14رمي سبع حجرات كراء مف يخرج حتى اليعكد  11

 5.7 14المرأة ىي المسؤكلة عف إنجاب البنيف أك البنات  34

 4.9 12شرب منو البمبؿ لينطؽ بسرعة " إعطاء الطفؿ ماء 10

 4.9 12 .تربية األرانب في البيت تجمب الفقر 41

لبس مريض الحصبة مالبس حمراء يؤدم بو إلى  36
 4.5 11الشفاء 

 4.1 10تعميؽ سبع عيكف عمى الدار يطرد تأثير الحاسديف  7

 4.1 10 سكب الماء كراء المسافر حتى يعكد سالما 8

 4.1 10إطالؽ البخكر يجمب حسف الحظ  35

 3.7 9إبقاء المقص مفتكح فأؿ سيئ  2

 3.7 9 طرؽ الخشب إلبعاد الحسد 30

 3.3 8. كنس الدار في الميؿ يجمب الفقر 9
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تسمسل 
الفقرة في 
االستبيان 

النسبة  التكرارالفقرات حسب النسبة المئوية 
%المئوية   

 3.3 7مف دخؿ الحماـ كقت المغرب تتمبسو الشياطيف  29

 إلى بكضع فردة الحذاء فكؽ األخرل ينبئ بالذىا 32
 3.3 7 مكاف ما

 2.4 6رش التراب عمى أقرباء الميت لكي ينسكا الحزف  17

 2.0 5قراءة الكؼ أك الفنجاف تنبئ بالمستقبؿ  15

 1.6 4تمشيط الشعر في الميؿ فأؿ سيء  4

 1.6 4السحر يشفي مف األمراض  40

 1.6 4قرص الجمد عند سماع ما نكره  31

 1.6 4األبراج تكشؼ المستقبؿ  25

 1.2 3األركاح الشريرة تسبب المرض  33

 1.2 3 13التشاـؤ مف الرقـ  16

 0.8 2قص األظافر في الميؿ يقصر العمر  18

 0.4 1العفص كالكدع يحمي الطفؿ مف الحسد  1

اذا لـ تأكؿ الحامؿ ما تشتيي تظير الكحمة في جسـ  6
 0.4 1. المكلكد

 0.4 1تعميؽ حذكة الحصاف عمى األشياء يذىب عنيا الحسد  26

 0.4 1يمكف لمعراؼ اف يحدد مكاف األشياء المفقكدة  27

 0.4 1كضع التمائـ كاألحجية عمى الطفؿ يمنع عيف الحسد  28

 0.4 1سماع زقزقة العصافير ينبئ بقدـك زائر  3

عند أفراد عينة البحث  بمدل تقبؿ الخرافة كلتحقيؽ اليدؼ الثالث كالمتعمؽ. 3
جاءت النتائج كالحالة االجتماعية بحسب الجنس كالتخصص الدراسي كالصؼ 

 : كما يأتي

 بيف متكسط درجات الذككر كمتكسط إحصائيةكجكد فرؽ معنكم ذم داللة  .أ 
، كذلؾ مف خالؿ اإلناث كلصالح تقبؿ المعتقدات الخرافية في اإلناثدرجات 

ف أ، لعينتيف مستقمتيف حيث ظير (T-test) اإلحصائياستخداـ التحميؿ 
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ىي أكبر مف القيمة التائية الجدكلية  (2.31)القيمة التائية المحسكبة كالبالغة 
كالجدكؿ . (257)كدرجة حرية  (0.05)عند مستكل داللة  (1.98)البالغة 

 .يبيف ذلؾ (2)

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعينتي الذكور واإلناث : (2)جدول 
والقيمة التائية المحسوبة 

 اإلحصائيالمتغير         
المتوسط العدد  الجنس

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

مستوى الداللة قيمة ت 
االحصائية  الجدولية المحسوبة 

 24.2 92.3 119 (ذكور)طالب 
 داؿ عند مستكل 1.98 2.31

 27.1 99.7 140 (إناث)طالبات  0.05
 
– عممي )ال يكجد فرؽ معنكم بحسب متغير التخصص الدراسي العاـ . ب

تقبؿ ف المتكسط الحسابي لمستكل أحيث كشفت نتائج تحميؿ البيانات  (إنساني
درجة كبانحراؼ  (93.4)يساكم لممعتقدات الخرافية طمبة الكميات العممية 

 طمبة الكميات  تقبؿفيما بمغ المتكسط الحسابي لمستكل. (22.4)معيارم قدره 
، (29.1)درجة كبانحراؼ معيارم قدره  (99.3)لممعتقدات الخرافية  اإلنسانية

نَّو ال يكجد فرؽ داؿ معنكم أكباستخداـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف تبيٌف 
 بيف طمبة التخصص العممي كطمبة  تقبؿ المعتقدات الخرافيةفي مستكل
كىي  (1.85)، حيث بمغت القيمة التائية المحسكبة اإلنسانيالتخصص 

( 0.05)عند مستكل داللة  (1.98)أصغر مف القيمة التائية الجدكلية البالغة 
 . يبيف ذلؾ (3)، كالجدكؿ (257)كدرجة حرية 

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طمبة التخصص : (3)جدول 
  والقيمة التائيةواإلنسانيالعممي 

 اإلحصائيالمتغير         
المتوسط العدد  متغير التخصص

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

 الداللةقيمة ت 
االحصائية  الجدولية المحسوبة 

 22.4 93.4 133عممــي 
غير دالة  1.98 1.85  29.1 99.3 127إنسانـي 



                  (   54) العدد –آداب الرافدون 

 م2009/هـ1430

 477 

طمبة الصؼ األكؿ ) بيف  تقبؿ المعتقدات الخرافيةيكجد فرؽ معنكم في مستكل. ج
فَّ المتكسط الحسابي لطمبة أحيث كشفت نتائج التحميؿ  (كطمبة الصؼ الرابع
، فيما بمغ (27)درجة كبانحراؼ معيارم قدره  (100)الصؼ األكؿ بمغ 

درجة كبانحراؼ معيارم قدره  (93)المتكسط الحسابي لطمبة الصؼ الرابع 
كجد فركؽ دالة منَّو أكباستخداـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف تبيف . (25)

 بيف طمبة الصؼ األكؿ كطمبة  تقبؿ المعتقدات الخرافية في مستكلةمعنكم
( 2) حيث بمغت القيمة التائية المحسكبة كلصالح الصؼ األكؿالصؼ الرابع، 

عند مستكل داللة  (1.98) مف القيمة التائية الجدكلية البالغة كبركىي أ
 . يبيف ذلؾ (4)، كالجدكؿ (257)كدرجة حرية  (0.05)

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية بين : (4)جدول 
 طالب الصف األول وطالب الصف الرابع

 اإلحصائيالمتغير         
المتوسط العدد  متغير الصف

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

 الداللةقيمة ت 
االحصائية  الجدولية المحسوبة 

 27 100 111األول 
داؿ عند  1.98 2

 25 93 148الرابع  0.05مستكل 
 (فمالعزاب، كالمتزكج)ال يكجد فرؽ معنكم بحسب متغير الحالة االجتماعية . د

 تقبؿ فَّ المتكسط الحسابي لمستكل أحيث كشفت نتائج تحميؿ البيانات 
درجة كبانحراؼ معيارم  (95.3)يساكم العزاب لممعتقدات الخرافية طمبة اؿ

 المتزكجيفطمبة اؿ  تقبؿفيما بمغ المتكسط الحسابي لمستكل. (26.2)قدره 
، كباستخداـ (25.4)درجة كبانحراؼ معيارم قدره  (98.8)لممعتقدات الخرافية 

نَّو ال يكجد فرؽ داؿ معنكم في أاالختبار التائي لعينتيف مستقمتيف تبيٌف 
، حيث المتزكجيفطمبة اؿ العزابطمبة اؿ بيف  تقبؿ المعتقدات الخرافيةمستكل

كىي أصغر مف القيمة التائية الجدكلية  (0.95)بمغت القيمة التائية المحسكبة 
، كالجدكؿ (257)كدرجة حرية  (0.05)عند مستكل داللة  (1.98)البالغة 

 .يبيف ذلؾ (5)
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 يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية بين: (5)جدول 
الطمبة العزاب والطمبة المتزوجين 

 اإلحصائيالمتغير         
المتوسط العدد  االجتماعية الحالة

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

 الداللةقيمة ت 
االحصائية  الجدولية المحسوبة 

 26.2 95.3 166العزاب 
غير دالة  1.98 0.95  25.4 98.8 93المتزوجون 

 

: مناقشة النتائج

تحديد عاـ لممعتقدات الخرافية السائدة كالمتضمف فيما يتعمؽ باليدؼ األكؿ 
لدل طمبة الجامعة فقد عبرت الفقرات التي شكمت أداة البحث عف كاقع المجتمع 
المحمي الذم ينتمي إلى مجتمع طمبة الجامعة بشكؿ اتفقت مع تقديرات الخبراء 

. الذيف أجازكا أداة البحث
أما اليدؼ الثاني كالمتعمؽ بتحديد نسبة انتشار المعتقدات الخرافية بيف 
مجتمع طمبة الجامعة، فمف النتائج يمكف أف نحدد أف نسب االعتقاد بالخرافة، 

كبشكؿ إجمالي جاءت منخفضة، حيث تراكحت نسبة االعتقاد عند طمبة الجامعة 
طنيف إحدل األذنيف يعني أف ىناؾ )فقد جاءت الفقرة  ( %0.4%- 19.1)مابيف 

سماع )في حيف احتمت الفقرة  (%19.1)بالمرتبة األكلى كبنسبة  (مف يذكرني
 %(. 0.4)المرتبة األخيرة كبنسبة  (زقزقو العصافير ينبئ بقدـك زائر
 جاء مختمفان مف مؤشر آلخر، فقد م الخراؼدكمف المالحظ أف االعتقا

جاءت فقرات األداة متنكعة شائعة عكست مايدكر في الكسط المحمي مف مكاضيع 
مثؿ الحسد كالتشاـؤ مف أشياء معينة أك لدفع الضرر أك جمب المنفعة كاستطالع 
الحظ كضرب الكدع كالتمائـ كقراءة األبراج كغيرىا مف المكضكعات، كعمكمان فإٌف 

الباحث يرل أفَّ تفسير انخفاض نسبة المعتقدات بيف مجتمع الطمبة يرجع إلى 
حيث إنَّو يمتاز بالتزامو - الذم يعيش فيو الطمبة - طبيعة المجتمع المحمي 

الديني كالقيمي الذم يتعارض مع تنامي الذىنية الخرافية لدل الطمبة، كىذا ما 
، (2002كطفة )كدراسة  (1980زيعكر )أشارت إليو نتائج دراسات مثؿ دراسة 

أضؼ إلى ذلؾ أننا نتعامؿ مع شريحة تحتؿ في سمـ التعميـ مكقع متقدـ كبالتالي 
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فإف مسألة االعتقاد الخرافي يتراجع مع زيادة التعميـ كالتقدـ العممي كىذا ما أكدت 
(. 1997سمعاف )كدراسة  (2006عيسكم )عميو دراسات سابقة مثؿ دراسة 

عند أفراد عينة  بمدل تقبؿ الخرافة  كالمتعمؽأما بخصكص اليدؼ الثالث
كالحالة االجتماعية فيمكف أف البحث بحسب الجنس كالتخصص الدراسي كالصؼ 

 :  النتائج كما يأتيتفسر

فيما يتعمؽ بداللة الفركؽ بيف الذككر كاإلناث، دلت النتائج اف ىناؾ فركقا ذات  . أ
كذلؾ درجة اإليماف بالمعتقدات الخرافية داللة معنكية بيف الذككر كاإلناث في 

 مف اعتقادا بالخرافةفَّ الذككر أقؿ أكىذه النتيجة تدلؿ عمى . اإلناثلصالح 
، كقد يرجع السبب إلى طبيعة الكاقع الثقافي كاالجتماعي الذم تعيشو اإلناث

كالى طبيعة القيكد التي يفرضيا عمييف مجتمعيف اإلناث قياسا إلى الذككر 
كالى ما يتحممنو مف تبعات بحكـ أدكارىف االجتماعية كما يحاط بيف مف 

 كالتقاليد التي تجعميف أكثر تحفظا في التعبير عف رأييف األعراؼسياج 
كمشاعرىف كتكقعاتيف، فضالن عف محدكدية الخيارات المتاحة ليف في مجاؿ 

 يدفع المرء إلى اإليماف ربمعنى أف اإلحساس بالعجز كالقصكالعمؿ، 
كطفة، )بالسيطرة الخرافية عمى المصير، كىذا يتفؽ مع ما أشارت إليو دراسة 

فَّ عامؿ الجنس ليس مسؤكال عف ىذه أإلى  (1998، إبراىيـ)كيشير (. 2002
ف الضغكط النفسية كاالجتماعية إالفركقات بيف الذككر كاإلناث بؿ 

كاالحباطات المتعمقة بالنمك االجتماعي كالمعكقات االجتماعية كالنفسية التي 
، إبراىيـ) ىي المسؤكلة عف ذلؾ األحالـتقؼ عائقا في سبيؿ تحقيؽ 

1998  .)
، فقد دلت اإلنسانيأما داللة الفركؽ بيف التخصص العممي كالتخصص  .ب

. درجة اإليماف بالخرافةنو ال تكجد فركؽ معنكية بيف التخصصيف في أالنتائج 
 بيف الطمبة تأثير مباشرفَّ التخصص الدراسي لـ يشكؿ نقطة أكيعتقد الباحث 

 ة الطمبة بأساليب التنشئة االجتماعيرمقابؿ تأث، درجة اإليماف بالخرافةفي 
المرتبط بالقيـ الدينية السائدة في المجتمع، كىذا يتفؽ مع ما أشارت إليو 

 (. 1999ناصر، )دراسة 
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أما داللة الفركؽ بيف درجات طمبة الصؼ األكؿ كدرجات طمبة الصؼ الرابع  .ج
 دالة معنكيا بيف ان  فركؽؾىنافَّ أ، فقد دلت النتائج درجة االعتقاد بالخرافةفي 

 أفَّ ىذه النتيجة ترجع إلى أفَّ كيعتقد الباحث، لصالح الصؼ األكؿكالصفيف 
طمبة الصؼ الرابع لدييـ سعة معرفية تفكؽ طمبة الصؼ األكؿ كىذا يأتي 

بحكـ تراكـ الخبرات المعرفية المكتسبة لدييـ خالؿ سنكات الدراسة مما يسيـ 
في التعامؿ مع مشاكؿ الحياة كضغكطاتيا بشكؿ عممي ككاقعي مقارنة مع 

( 1972زعركر، )طمبة الصؼ األكؿ، كىذا يتفؽ مع نتائج دراسات كؿ مف 
 اإليماف بالخرافة يتضاءؿ مع فَّ حيث أشارت إلى أ (2006العيسكم، )كدراسة 

تقدـ المستكل التعميمي كما أفَّ القصكر المعرفي يعد سببا في انتشار الخرافة 
  .لدل األفراد في المجتمع

درجة االعتقاد  في  الطمبة المتزكجيف كالطمبة العزابأما داللة الفركؽ بيف. د
ة بيف الطمبة  فركؽ دالة معنكمؾىنا ق التكجدفأفقد دلت النتائج بالخرافة، 

المتزكجيف كالطمبة العزاب، كيعتقد الباحث أفَّ متغير الحالة االجتماعية اليمثؿ 
تأثيران مباشران عمى معتقدات الطمبة كتكجياتيـ الفكرية، كلعؿ السبب يرجع إلى 
أفَّ كؿ فكرة أك اعتقاد يتبناه الفرد لو ما يسبقو كيميد إليو ، كىك نتاج لعكامؿ 

مشتركة، كلذلؾ فإفَّ اعتقادات الفرد ليا جذكره تمتد إلى فترات متقدمة مف 
حياة الفرد كالى خبراتو اليامة السابقة التي تشكؿ حجر األساس في البناء 

الذىني كالقيمي لديو، كلذلؾ فإفَّ الحالة االجتماعية التمثؿ ذلؾ التغير الكبير 
في تفكير األفراد كمعتقداتيـ ماداـ اختيار الشريؾ لشريكو قائـ عمى أساس 

 . (1)التكافؽ النفسي كالفكرم كاالجتماعي

التوصوات وادلقرتحات 

 التوصوات: أواًل

بمدل أضرار ىذه شريحة الطمبة كبكؿ مستكياتيا تكعية أفراد المجتمع كخاصة  .1
، المادية، االجتماعية)الخرافات كاالعتقادات الخاطئة عمى أمكرىـ الحياتية 

 .......(، الصحية

                                                 

، مصر–اإلسكندرية . دار النيضة الجامعية.  االسرة كالحياة العائمية، الخكلي، سناء(1)
 .220ص، (1989)
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نشر الثقافة العممية كتشجيع التفكير المنطقي كاالستدالؿ الصائب كاالعتماد  .2
 .عمى الكقائع كالحقائؽ األكيدة

تناكؿ المناىج الدراسية ليذه الخرافات كاالعتقادات الخاطئة لتكضيح التفسيرات  .3
 . العممية ليا كتكضيح آثارىا السمبية عمى الفرد كالمجتمع

 ادلقرتحات: ثانوًا

 مف الطمبة كفؽ بعض إجراء دراسة مماثمة عمى فئات أخرل الباحثيقترح  .1
 المتغيرات 

 حكؿ سمات األشخاص الذيف يؤمنكف بالخرافة إجراء دراسة الباحثيقترح  .2
 .كذلؾ ألجؿ التعمؽ في فيـ شخصياتيـ



 أنور قادم حيوى. د.ادلعتقدات اخلرافوة لدى طلبة اجلامعة                           م

 482 

Superstitious Beliefs among University Students 

Dr. Anwar Kasim Yahya

 

Abstract 

The present work attempts to give a general view of the 

superstitious beliefs that are common among university 

students. It also tries to reveal the significant differences in 

accepting these superstitions among students according to the 

variables of sex, academic specification, and social status. 259 

male and female students were chosen randomly from four 

scientific and humanity colleges. A special device is set for 

the purpose which included 42 items after it was revised by 

experts in education, psychology, and sociology to verify it 

and state its stability which is (0.91). The results of this work 

singled out certain items which represented the superstitious 

beliefs among the students under study. It is also noticed that 

such beliefs came low which estimated at (%0.4-%19.1). The 

results also showed some differences in accepting these 

beliefs according to the variables of sex: in favour of females 

and the variable of stage or class in favour of first year 

students and that of the social status in favour of married 

students. There are no differences according to academic 

specification. Finally the work came out with some 

suggestions and recommendations. 
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