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  ملخص

وم  ات العل ة كلي ين طلب ة ب ار الخرافي يوع األفك ة ش ى استقصاء درج ة إل ذه الدراس دفت ھ ھ
ات األ ي الجامع ة ف ة، وعالقتھالتربوي رات،ردني بعض المتغي تبانة  ا ب ة اس ي الدراس تخدم ف اس

منت  ي) ٧٠(تض ة، ھ ار الخرافي االت لألفك ة مج ى خمس وزع عل رة تت اؤم، : فق اؤل والتش التف
ن  ق م م التحق د ت ايا الصحية، وق ات، والقض ة، والغيبي ال المنزلي ة، واألعم ايا االجتماعي والقض

ا) ٢٢٣(ى عينة مكونة من خصائصھا السيكومترية، ثم تطبيقھا عل ة الكلي ت طالباً وطالبة من طلب
ات  بينت نتائج الدراسة التربوية في الجامعات األردنية، ة كلي ين طلب ة ب قلة شيوع األفكار الخرافي

ى  التربية في الجامعات األردنية، كما بينت ة عل ين الطلب ة إحصائية ب روق ذات دالل عدم وجود ف
تواه  مقياس األفكار الخرافية تعزى ة، ومس ة العام ب، وتخصصه في الثانوي لكل من جنس الطال

مجال التفاؤل والتشاؤم  فيالدراسي، ومستوى تعليم والديه، في حين ظھرت فروق دالة إحصائياً 
دل  وفي مكان السكن، ولصالح طلبة القرية، تعزى الختالف مجال الغيبيبات تعزى الختالف المع

  .وانتھت الدراسة بعدد من التوصيات بول،راكمي للطالب ولصالح فئة المقالت

ةطلبة كليات العلوم التربوية،  درجة شيوع، :الكلمات المفتاحية ، الجامعات األفكار الخرافي
  .األردنية

Abstract 

This study aimed to investigate the prevalence of superstitious beliefs 
amongst students of educational sciences faculties at Jordanian 
universities, and their relationship to some variables. A survey 
questionnaire consisting of (70) items was administered. The items were 
distributed on five domains of superstitious beliefs namely: optimism and 
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pessimism, social issues, household work, superstition, and health issues. 
The psychometric properties of the items have been verified and were 
then applied to a sample of (223) male and female students from 
educational sciences faculties at Jordanian universities. The results of the 
study showed the prevalence of a few superstitious beliefs amongst 
students of faculties of education in Jordanian universities. Results also 
showed that there were no statistically significant differences amongst 
students on superstitious beliefs attributable to  gender, specialization in 
high school, achievement level, and the parents’ level of  education , 
while there were  statistically significant  differences  between students 
pertaining to the domain of optimism and pessimism due to the place of 
residence in favor of students from villages, and in the superstition 
domain due to the GPA in favor of those with moderate GPA. The study 
put forward a number of recommendations.  

Keywords: Prevalence, superstitious beliefs, students of Educational 
Sciences faculties, Jordanian universities  

  
  مقدمة

ين  ائج، وب دمات والنت ين المق ة ب ات المنطقي إدراك العالق رتبط ب ة ت درة عقلي ر ق ل التفكي يمث
ام،  تالفالخاص والع ابه واالخ ين التش ا . وب راً لم ر نظ ى التفكي درتھم عل ي ق راد ف ف األف ويختل

لرغم التطور التكنولوجي، والتقدم العلمي الھيستخدمونه من عدد من األفكار في وقت واحد،  ، ائ
ة ، واالرتقوأھميتهمنھم لقيمة التعليم  تقديراً بين أفراد المجتمع، وانتشار التعليم  ى أسمى مكان اء إل
ان ق باإلنس ل تلي م ك و، ورغ ر ال يخل ك، إال أن األم ود بعض  ذل ن وج رادم ازالوا األف ذين م  ال

ةاستمرار ب يشجعون ادات البالي ات واالعتق ي بنيت ععض الخراف ر ، الت ى أساس غي منطقي أو ل
ي ر عقل ة ،غي ي عام ع العرب ا من الصحةف ،فكانت تسود المجتم ا ال أساس لھ ا ي حين أنھ ، وم

ز الوجود إال  ى حي ياء واألحداث  نتيجة العجزجاءت إل دليل والتفسير المنطقي لألش ي عن الت ف
  .)١٩٩٨كسر، ( البيئة المحيطة

ع الموضوعي ب يس كل والخرافة ھي اعتقاد أو فكرة ال تتفق مع الواق ه، ول ل تتعارض مع
ة، ولكن يشترط  اعتقاد أو فكرة ة خراف ة العلمي ر من الناحي تتعارض مع الواقع الموضوعي تعتب

ي، أو  في ھذا االعتقاد أن يكون له صفة االستمرارية، فھو ليس مجرد خاطر طارئ لموقف وقت
ه ويستخدمونه ون ب ة  تفسير عارض لظاھرة عرضية، بل له وظيفة في حياة من يؤمن في مواجھ

ب، (بعض المواقف، وفي حل بعض المشكالت الحياتية  ة، والتائ و لويف اري وأب ة والعك و جازي أب
زوزة،  اھيم)٢٠٠٦واع ن مف ا ع فات تميزھ ا ص وفر لھ ام، يت كل ع ة بش رى  ، والخراف أخ

والمنطق، والسعي لتحقيق أھداف  ومن تلك الصفات البعد عن الموضوعية، ومصطلحات مختلفة
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ا رد بأس ترھا الف ة وتس ة والعقائدي اھيم الديني بعض المف اء ب ل، واالحتم م والعق ن العل دة ع ليب بعي
ا  ادة م خلفھا، مع التأكيد على أن التفكير الخرافي عندما يصبح مظھًرا أو سمة لشخص ما؛ فإنه ع

أ يكون مستنًدا لقاعدة ية، يلج ة نفس  إيجابية تعزز من التمسك بالتفكير الخرافي لما يؤديه من وظيف
اً، فھي تفسير  إليھا يراً منطقي ياء من حولھم تفس ألفراد عندما ال يجدون وسيلة ُمثلى لتفسير األش

ة مشكلة ال يلة لمواجھ ه بوس ؤمن ب زود من ي ر منطقي ي ً  غي ا ا  يعرف صاحبھا طريق أفضل منھ
اه  ر صحيحة تج ار أو توجھات غي رد من أفك ه الف ا يحمل لمواجھة المشكلة، وتختلف الخرافة عم

ة موق دم المنطقي ز بع ة تتمي ه، فالخراف ر أو تفسير ل اد تبري ا إيج رد فيھ ف معين، والتي يحاول الف
دم صحته ز بع أً . والبعد عن الموضوعية، أما االعتقاد الخاطئ فيتمي دم منش د تكون أق ة ق والخراف

ة ا ينشآن في البداي دة، لكنھم بھم أو مشكلة جدي أ مع كل موقف م ذي ينش  من االعتقاد الخاطئ ال
تم التصرف عقب  نفس، لي وفير األمن والقناعة لل لتفسير ظاھرة ما تفسيًرا غير منطقي، بھدف ت
ه  ة عن ر تكون لصالح الخراف ة االستمرار أكث ك الظاھرة، إال أن احتمالي ال تل دة حي ة أكي ذلك بثق

ا  أ من أجلھ ي ينش اري(لصالح االعتقاد، ألنه قد ينتھي بانتھاء الظاھرة الت ة والعك و جازي و  أب وأب
  .)٢٠٠٦لويفة، والتائب، واعزوزة، 

ويشار إلى الخرافة باعتبارھا مفھوماً موضوعياً وإحصائياً، يعبر عن مجموعة األحداث في 
اع  ا يب دار م المجتمع التي تعبر عن مجموعة من االعتقادات غير الصحيحة، وتقاس إحصائياً بمق

د تكون من الكتب التي تتناول الخرافات، وھي كظاھرة اجتماعية  ليست بعيدة عن الواقع، وإنما ق
ا، يفسرون  ون بھ اة من يؤمن مستمرة أو دائمة، وليست طارئة أو وقتية، فھي موقف ثابت في حي
رد لتفسير  ا الف أ إليھ د يلج ا، وق اً لھ واجھھم وفق ي ت اة الت األحداث تبعاً لھا، ويحلون مشكالت الحي

ة في تفسير بعض المواقف عندما ال يجد أسلوباً آخر أفضل منھ ة وظيف ك أن للخراف ى ذل ا، ومعن
ؤدي  ا، وي انالظواھر الغامضة والتحكم بھ األمن واالطمئن ى الشعور ب ا إل اد بھ ذا االعتق ، وفي ھ

ا  إحدى ا ينظر إليھ ة، وإنم الوظائف النفسية للخرافة، وبالتأكيد فإن من يؤمن بھا ال يعتبرھا خراف
ببية األخ ل الس تعلم العوام ى ان ي ة إل اھرة، كحقيق ن الظ ؤولة ع الظواھررى المس ة  ف الغامض

ق  ذا القل ى تخليصه من ھ والمجھولة تسبب الشعور بالقلق لدى الفرد، ويعمل التفكير الخرافي عل
  ).١٩٨٤عيسوي، (

ا  تم تبريرھ ة للتفسير أو حل المشكالت، في ر طبيعي ى أسباب غي ويستند التفكير الخرافي إل
ا، فاألسباب المرتبطة بتفسير المشكلة بعلل غير صحيحة أو غيبية، ال يمكن  تحديدھا والتحكم بھ

ي، ومن  ال ترتبط ارتباطاً أصيالً بالمشكلة، ويغلب على الخرافة في أكثر األحيان المضمون الغيب
ة ا الخراف ز بھ ي تتمي ور الت رات : األم ى تبري تنادھا إل دم اس واقعي، وع ن المضمون ال دھا ع بع

  ). ١٩٩٨كسر، (لمنطقية عقلية، وافتقارھا إلى العلّية ا

ات في الم ر من الخراف ًرا لتفشي الكثي ع، والتي تركزت ونظ ر من جوانب حول جتم الكثي
ة  اؤل والتشاؤمك(الحياة العام خ .....  التف اة  ،)إل ة والحي زواج(االجتماعي ة وال خ.... ،كالخطب  ،)إل

ين  ا تنتشر ب ين، فإنھ ر المتعلم ين وغي ينالمتعلم ار،  وب ين، ينوبالصغار والكب  الجنسين المختلف
يًّامتعلق ؛ ولكن األمر ليس متعلقًا بمدى تواجد الخرافة فاألمر ا نفس ات بمدى تقبلھ ، واختالف الفئ

  ).والتخصص، والجنس، العمر( ات في ذلكأو المستوي
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ي ، فھي تأثيرا في أفراد المجتمع من أھم الفئات ئة المعلمين تعدوبما أن ف  ا أن الت ع منھ يتوق
ذه  فإن تمسكولذلك  كذلك،كانت ھي نفسھا  اإذ اال ناضجة الفكر وسليمة المنطقأجي تنشئ أفراد ھ

ً مؤشًرا  قد يعتبر ،بالفكر الخرافي ماقتناعھو ،الفئة أو بعضھم  ات  سلبيا ع سوى من الفئ غير متوق
  .غير المتعلمة

ام ب ا جاء االھتم ة ومن ھن تم إعدادھم كفئ ى مقاعد الدراسة، وي م عل ة ممن ھ ينالطلب  معلم
  .للخرافة واالعتقاد الخاطئ جيال مستقبالً، لمالحظة مدى استجابتھملأل
  

  أھمية الدراسة

ين درجة شيوع األتكمن أھمية ھذه الدراسة في كونھا تساھم في الكشف عن  فكار الخرافية ب
ة وو فيه البرامجية في الجامعات األردنية، في وقت تتزايد والترب العلوم طلبة كليات ائل التلفازي س
ذه اإلعالم ل ھ اول مث ي تتن رون من األ ،ضاياالق الت ا الكثي ل عليھ عويقب ات المجتم راد من طبق  ف
ة ة  ،كاف دات الخاطئ ة والمعتق ار الخرافي ار األفك يروال شك أن انتش ي  يش ع ف ف المجتم ى تخل إل

في الوقت الجوانب التي تتناولھا تلك األفكار الخرافية والمعتقدات الخاطئة، فانتشارھا وشيوعھا 
ار ك األفك ه تل ذي تنحدر من ل،  الحاضر يرجع إلى األصل التاريخي ال ى جي ل إل ا من جي وانتقالھ

ي التفكير العلم ام ب دم اإللم ى ع ذلك إل ع ك دم ،ويرج اھرة موضوع  وع ة الظ ى دراس درة عل الق
ان، فالخرا األفكار الخرافية والمعتقدات دراسة علمية تجريبية، ق والعلم والخرافة ال يجتمع ة تعي ف

وجي،  ي والتكنول دم العلم ن التق ة م أثير مجموع ن ت ف ع ى الكش ة عل ذه الدراس ل ھ ا تعم كم
ة ةفكار الخرافيدرجة شيوع األالمتغيرات والعوامل على  ، ومن بين الطلبة في الجامعات األردني

املونن نتائج ھذه الدراسة المربون واأليمكن أن يفيد مجھة أخرى  في  ھالي وأولياء األمور والع
  .مجال التوعية واإلعالم

  
  التعريفات اإلجرائية

  :تضمنت الدراسة مجموعة من المصطلحات األساسية، التي عّرفت على النحو التالي

ي : درجة شيوع ة الت درجة انتشار األفكار الخرافية بين أفراد عينة الدراسة، وتقاس بالعالم
  . يحصل عليھا المستجيب على أداة الدراسة المعدة لذلك

ع : األفكار الخرافية دور حول قضايا أو معتقدات ال تعتمد على أساس من الواق دين، ت من ال
ات، والقضايا الصحية، ة االجتماعية، واألعمال المنزلية،في التفاؤل والتشاؤم، وفي الحيا  والغيبي

  .وتقاس في الدراسة الحالية بالدرجة التي يحصل عليھا الطالب على االستبانة المعدة لذلك

ة وم التربوي ات العل ة كلي وم : طلب ات العل ي كلي ى مقاعد الدراسة ف ة الجالسون عل م الطلب ھ
مؤتة، والزرقاء الخاصة، والعلوم التربوية التابعة لوكالة الغوث، من : التربوية في ثالث جامعات

  .تخصص معلم الصف



 ١٠٤٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غانم، وفريال أبو عوادبسام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  محددات الدراسة

  تائج ھذه الدراسة في ضوء ما يليتتحدد ن

وية في لدارسين في كليات العلوم التربا الطلبةإذ اقتصرت ھذه الدراسة على عينة الدراسة،  .١
ة كل من  وم التربوي ة الغوث(جامعة مؤتة، وجامعة الزرقاء الخاصة، وكلية العل ، من )وكال

  .تخصص معلم الصف

ة درجة شيوع أداة الدراسة، إذ تم استخدام استبانة من إعداد الباحثْين لقياس .٢ ، األفكار الخرافي
ات لھ ن دالالت الصدق والثب ق م م التحق د ت ه ق اً بأن ى علم ة ا، واقتصرت األداة عل خمس

ي االت، ھ ات، : مج ة، والغيبي ال المنزلي ة، واألعم ايا االجتماعي اؤم، والقض اؤل والتش التف
 .والقضايا الصحية

  
  الدراسات السابقة

ين مختلف واالعتقادات الخرافية وال اھتم العديد من الباحثين بدراسة األفكار خاطئة السائدة ب
دارس لمعلمين، وآفئات األفراد، وتناولھا بعضھم ضمن فئة ا خرون اھتموا بدراستھا بين طلبة الم

  .برز الدراسات التي أمكن التوصل إليھاأل وفيما يلي عرض. الكليات المختلفةو

ا كسر  ھدفت ب)١٩٩٨(الدراسة التي أجراھ ر الخرافي ب ة التفكي ى استقصاء عالق عض ، إل
اييس شملت  دى طلبة المدارس الثانوية الفنية، إذمتغيرات الشخصية ل استخدم في الدراسة عدة مق

ة، و: اآلتي ار الخرافي اس األفك اس ) ٣٠(من  تكونمقي ة وسمة، ومقي ق كحال اس القل رة، ومقي فق
ادي توى االقتص تمارة المس ذات، واس وم ال اس مفھ بط، ومقي ة الض م  -وجھ د ت اعي، وق االجتم

ة في محافظة ) ٧٢٨(على عينة مكونة من  اھتطبيق ة الفني طالباً وطالبة من طلبة المدارس الثانوي
ائج الدراسةوقد ، أنثى) ٣٦٧(، وذكرا) ٣٦١(كفر الشيخ، منھم  ة  بينت نت روق ذات دالل وجود ف

ة،) تجاري، وزراعي، وصناعي(إحصائية بين أنواع التعليم الفني  ار الخرافي اس األفك ى مقي  عل
ى  طلبة الفرع التجاري، لصالح اث عل ذكور واإلن ين ال ة إحصائية ب روق ذات دالل وعدم وجود ف

اط موجب دال إحصا ر الخرافي وكل منھذا المقياس، كما وجد ارتب ين التفكي ق،  ئياً ب ة القل حال
ة، وال ة الضبط الخارجي ق، ووجھ مة القل ق،وس وء التواف ة، وس ائج  عصابية، والذھاني ت النت وبين

ا ود ارتب ين وج لبي ب توياتط س ي  مس ر الخراف د التفكي كل أح ذي يش ل الشخصية ال ال تكام ومج
  .مكونات مقياس مفھوم الذات

ا الموسوي  ة أجراھ ي دراس ة ) ٢٠٠٢(ف دى الطلب ة ل لوكيات الخرافي ة الس تھدفت معرف اس
بابھا وعوامل  الكويتيين في مرحلة ذه السلوكيات وأس الدراسة الجامعية، من حيث مدى شيوع ھ

ت لوكيات اس ة الس ة لممارس دى الطلب ؤ ل تعداد أو التھي دى االس ى م رف إل ذلك التع مرارھا، وك
ة لوكيات، الخرافي ذه الس ار ھ م آلث دى إدراكھ م،و وم دين والعل ع ال ھا م ة تعارض ت عين  وتكون
تبانة ) ٩٥٣( منالدراسة  ات باستخدام اس طالباً وطالبة من كليات جامعة الكويت، وتم جمع البيان
ا :ليما ينتائج الدراسة وقد أظھرت  ،لھذا الغرض إعدادھامقننة تم  اد ثلث ة الدراسة  أف بوجود عين
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راءة الكفو ،التمائم، واألحجبةو ،أعمال السحرمن مثل  ،بيخرافية في الوسط الطال سلوكيات  ،ق
ام ،قراءة الطالع والفنجانو ،واألبراج وع ،ولعب األرق ذه السلوكياتأسباب  وتن ل  ،ھ بحيث تتمث

ي  دين سوءف م ال د اآلخرينو ،فھ الطرق و ،تقلي اع ب دم االقتن اع ارف عليھ ع  المتع ل م ي التعام ف
ة،أ الدراسة أن وسائل اإلعالم من بينتكما  ،األزمات م عوامل نشر السلوكيات الخرافي اد ھ  وأف
أنھم يمارسون %) ٧.٤( أفادكما  ،لممارسة الخرافات االستعداد العينة أن لديھم أفراد ربعحوالي 

اقض ، بعضھا بالفعل ات ين وذلك على الرغم من أن الغالبية العظمى أفادت بأن اللجوء إلى الخراف
لبية%) ٧٣(إلى %) ٥٨(أن ما يتراوح بين تبين كما  ،والعلم الدين ار الس دركون اآلث  من العينة ي
ه الدراسة ك الخرافي،للسلو ا توصلت إلي ى ضوء م اد بشأن ،وعل ين االعتق اقض ب اك تن إن ھن  ف

ة ة ،الخرافات من جھة وممارستھا من جھة ثاني ذي يتطلب وجود سياسة تربوي ة  األمر ال متكامل
  .والعلم على أساس من الدين ةبالثقافي لدى الطليكون من بين خططھا تعميق الوعي 

ة  رى وطف ي وأب) ٢٠٠٢(وأج ر الخراف اھرة التفكي ل ظ ى تحلي دفت إل ة ھ ي دراس اده ف ع
ويتي المعاصر، ع الك د أجرو المجتم ا ق ملت اھ ة ش ى عين ت ) ١٠٠٣(عل ي الكوي ين ف ن المثقف م

ين ينموزع ة  ةبطل ب ذه العين ذكور في ھ ين، حيث بلغت نسبة ال ة وموظفين ومعلم % ٣٩جامع
واعتمدت الدراسة منھج البحث الوصفي باستخدام استبانه محكمة لقياس  اإلناث، من% ٦١مقابل 
النتائج إلى أن شريحة كبيرة من أفراد العينة تؤمن  وأشارت االنتماءات السائدة في المجتمع،نسق 

ان  د الخرافي يختلف من مؤشر إلى آخر،بالخرافات والسحر، وأن االعتقا أن اإليم ويمكن القول ب
اكن المھجورة  بفكرة الحسد تتصدر سلم االعتقاد الخرافي، ويلي ھذه الفكرة فكرة الخوف من األم

ة  ،األرواح وقراءة الطالع ثم اإليمان بالسحر، وأخيراً استحضار روق دال وبينت الدراسة وجود ف
ذكور ة من ال دات الخرافي اً بالمعتق ر إيمان اث أكث أن اإلن د ب ين الجنسين تؤك ين ، إحصائياً ب د تب وق

اس أن  ر المحافظات حيث اتضح في مستوى المقي اً لمتغي ة إحصائياً وفق روق دال أيضاً وجود ف
ة أبناء المحافظات التقليدية أكثر  اء المحافظات المدني إيماناً بالتصورات واألفكار الخرافية من أبن

يما حوا ه  العاصمة،لي وال س ع بمختلف طاقات ى المجتم أن عل ول ب ذا األساس يمكن الق ى ھ وعل
ه اھرة  ،وفعاليات ذه الظ رة ھ ن محاص ه م ة تمكن ة وتربوي ة وإعالمي تراتيجية ثقافي ع اس أن يض

  .والتأثير على عوامل وجودھا

دف يم وھ ا غن ي أجراھ اديمي ) ٢٠٠٢(ت الدراسة الت ة والتخصص األك ر الثقاف ى بحث أث إل
ة، و على المعتقدات الالعقالنية ى من جھ ة والتخصص كل عل ة والثقاف دات الالعقالني ر المعتق أث
ى ا عل ل بينھم دة والتفاع ي ح رى الضغط النفس ة أخ ن جھ دات م ار للمعتق داد اختب ا إع ، وأيض

دير ث ة وتق ة الالعقالني ة النھائي ه وصدقه، وبلغت العين اً مصرياً و) ١٩٠(بات اً ) ١٦٢(معلم معلم
ة : التالية سعودياً، وأسفرت الدراسة عن النتائج ة إحصائية لكل من الثقاف ر ذي دالل عدم وجود أث

ين كل من  والتخصص على المعتقدات الالعقالنية، وعدم وجود أثر ذي داللة إحصائية للتفاعل ب
ة والتخصص توى  الثقاف د مس ائية عن ة إحص ر ذي دالل ود أث ة، ووج دات الالعقالني ى المعتق عل

للمعتقدات الالعقالنية على مستوى معايشة المعلمين للضغط النفسي، ووجود أثر ذي داللة  ٠.٠١
ين للضغط النفسي، وعدم  لتباين الثقافة على مستوى معايشة ٠.٠٥إحصائية عند مستوى  المعلم
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ة إحصا ر ذي دالل داتوجود أث ين كل من المعتق ة والتخصص  ئية للتفاعل ب ة والثقافي الالعقالني
   .على مستوى معايشة المعلمين للضغط النفسي

ر الخرافي في ) ٢٠٠٤(وأجرى العفيري  دراسة ھدفت إلى الكشف عن مدى انتشار التفكي
رات  ض المتغي ي وبع ر الخراف ين التفكي ه ب ة العالق ة طبيع ي، ومعرف ع اليمن العم(المجتم ر، ك

ة ة االجتماعي ي، والحال راد ) والنوع، والمستوى التعليمي، والموقع الجغراف دى اف ذا ل ع، ھ المجتم
ن  ية م ة البحث األساس ت عين اث) ١١٦٦(وتألف ذكور واإلن ن ال رداً م ة ، ف تويات تعليمي ن مس م

ة، ة مختلف ارھمو واجتماعي د أعم نة ١٨ عن تزي ام  ، س د روعي أن و، ٢٠٠٣/٢٠٠٤خالل ع ق
ة  ةمن ثالثاد العينة يكون أفر ة متباين ع جغرافي ال، وصحراء، وسواحل(مواق د ت، و)جب ق يطببع

 :أظھرت النتائج أن مقياس التفكير الخرافي الذي أعده الباحث وتحقق من خصائصه السيكومترية
دني، و%) ٩٢.٢( ر %) ٧.٨(من أفراد العينة لديھم تفكير خرافي مت ديھم تفكي ة ل راد العين من أف

ا ة مرتفعة، خرافي بدرج ة كم ع مجاالت ر الخرافي في جمي دني التفكي ائج ت السحر، (أظھرت النت
ة اھيم المحرف ، وبينت )والحسد، والتنجيم، واألرواح والشياطين، والتشاؤم والتفاؤل، وبعض المف

ائج أن  ة ) ٤(النت ار الخرافي ذه األفك ى أن ھ ة، بمعن دة عالي اس ذات ح ارات المقي ارات من عب عب
ة البحث األربع تنتش عر بشكل مرتفع بين أفراد عين والحسد، وأشارت  ضمن مجالي السحر وتق

ة  راد عين دى أف ر ل ي والعم ر الخراف ين التفكي ة ب ة إحصائياً وموجب ة دال ود عالق ى وج ائج إل النت
وع  ر الن اً لمتغي ر الخرافي تبع ر، (البحث، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً في التفكي ىوذك ، )أنث

روق د ر المستوىووجود ف اً لمتغي ر الخرافي تبع ة إحصائياً في التفكي رأ وأمي، (التعليمي   ال يق
ع الجغرافي و، )جامعي فما فوقوثانوي، وأساسي، وويكتب،  ال(الموق  ،الصحراءو ،سكان الجب

  .)أرملو ،مطلقو ،متزوجو ،أعزب(للمستجيب الحالة االجتماعية و )السواحلو

الستكشاف أفكار العلماء منفتحي ) Coll & Taylor, 2004(وجاءت دراسة كول وتايلور 
ي اداتھم ف ذھن واعتق ي ال وم ف ة العل ة، كلي ات البريطاني دا والجامع ة  نيوزيلن ي الدراس تخدم ف واس

وم  استبانة معدة سابقاً حول المعتقدات الخرافية كبداية لسلسلة من المقابالت المتعمقة مع طلبة العل
اء في وقد ھدفت المق تخصصات متنوعة، من ادات العلم ذي يوجه اعتق ابالت إلى فھم األساس ال

ل سوء الحظ  ة مث ات التقليدي اء رفضاً للخراف دى العلم د أب ا، وق يراتھم لھ األفكار الخرافية، وتفس
ام  وداء واألرق القطط الس رتبط ب لالالم ؤومة مث رقم مش دات ١٣ ال ذه المعتق ى ھ روا إل د نظ ، وق
 ً ا ّذرة اجتماعي اراً مج ا أفك دات باعتبارھ رتبط بمعتق ة ت ة قوي ة وثقافي ب اجتماعي اك جوان ، وأن ھن

ل  تمتع العلماءإلى  وھذا يؤدياآلخرين وتجاربھم الشخصية،  تحبعق ة  متف دات الغريب حول المعتق
اة ووجود  ل الحي رة للجدل مث رون أنالمثي م ي باح، وھ ارير  األش ك تق ا في ذل شھادة اآلخرين بم

، 'الخبراء'أو ' المثقفين'مثل  بھم شھود موثوق عليھا ما لم ينص ،بالثقة جديرةوسائل االعالم غير 
 يرفضونفھم وبشكل عام  ،التفسيرات النظرية المحتملة للمعتقداتن ھناك حاجة إلى يرون أوھم 

 .كامنة وراءھادون التفسيرات الاألدلة التجريبية 

وي و ا الموس ي أجراھ ة الت ا الدراس م)٢٠٠٥(أم ل مض ى تحلي دفت إل د ھ ر ، فق ون التفكي
امع ة الج دى الطلب ي ل ي الالعقالن ة الت يغة العربي تخدام الص ة أعيين باس ن قائم ث ع دھا الباح

انز وزمالؤه  ا كوبم ي طورھ ة الت د ، Koopmansالمعتقدات الالعقالني التحقق من الصدق وبع
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يس ذاتالبنائي للمقياس ه يق ة األصلية،األب ، تبين أن ھا القائم ي تقيس اد الت ق ع د تطبي اس  وبع المقي
ى  ة) ٣٩٠(عل ن جامع اً م ر ا طالب زة للتفكي مات الممي رز الس ن ف ائج، أمك ل النت رين، وتحلي لبح

ق، الالعقالني، وھي د،وتجنب المشك والتعصب، القل دام المسؤولية عن  الت، وطلب التأيي وانع
طلبة وفي ضوء ذلك أوصى الباحث باستخدام المقياس المعرب في اإلرشاد التربوي ل االنفعاالت،

ً  مؤسسات التعليم   .العالي، إلى جانب المقاييس القائمة حاليا

دى ھدفت إلى استقصاء الخفقد  )Saenko, 2005(أما الدراسة التي أجراھا سينكو  رافات ل
ة، ات الجامعي ة الكلي ن و طلب ة م ة الدراس ت عين ة، ) ١٣٢(تكون اً وطالب عطالب راً، ) ٤٥( بواق ذك

اجرونغيات التاريخ والرياضيات و، اختيروا من طلبة كلأنثى) ٨٧(و ة ت د والي اء، في معھ  الفيزي
ائعة،فمسحية حول األطبق عليھم استبانة  ،في روسيا ة الش ار الخرافي ائج الدراسة  ك د بينت نت وق

ك المرتبطة  ة ھي تل ين الطلب اراً ب ر انتش اتاالبأن األفكار الخرافية األكث لمتحان شراء أي : ، مث
ين حول المعصم و، لب الحظ السيءين قبل االمتحان يجشيء ثم ونين مختلف ط خيطين من ل رب
ة يضمناأليسر ات النھائي دفاتر مفتوحة، من الواجب و، النجاح في االمتحان رك الكتب وال عدم ت

يالً  ھاوضعيجب وإال فإن المعلومات ستتبخر منھا، بل   ادة ل اء لتحت الوس ا أثن ا ورد فيھ ذكر م ت
ديت في أول اوعند أي امتحان فمن ا ،االمتحان ي ارت م ألفضل ارتداء المالبس نفسھا الت متحان ت
   .قبل االمتحانرأساً على عقب  المنزلقلب جميع الكراسي والمقاعد في كما يجب  ،اجتيازه

ةأجرتھا كل من أبو جازية والعكاري وأبو  في دراسةو ب، واعزوزة لويف  ).٢٠٠٦(، والتائ
ادبھدف  ة واالعتق ار الخرافي ة استقصاء األفك دارس الثانوي ن معلمي م ة م دى عين ة ل ات الخاطئ

ا بشعبية مصراته ي ليبي ة عن  .ف راد العين تلخص في سؤال أف دة ت ر مقي تبانة غي ا اس استخدم فيھ
، بصرف النظر عن اعتقادھم في ھم أو لمن يعرفونھم أن سمعوا بھاالمعتقدات الشائعة التي سبق ل

ا د استخدم في ،مدى صحتھا أو خطئھ ذا الب وق نھج الوصفي المسحيھ غ حث الم ة بل ى عين ، عل
ً معلم )١٦٠(حجمھا  ات بشعبية مصراتة ا ة العشوائية  ،ومعلمة في الثانوي ا بالطريق م اختيارھ وت

ائج ،متعددة المراحل ة من النت ة لجمل ا ،وتوصل البحث في النھاي اد: أھمھ ر اعتق اث أكث  اً أن اإلن
زوجيب ذكور، وأن المت ن ال ة م االخراف ر اعتق ا اً دن أكث ة  بھ راد العين ب أف زاب، وأن أغل ن الع م

ات األخرى، وأن  اقي الخراف ر من ب ة أكث اة االجتماعي ة بالحي يقتنعون بالخرافات الغيبية والمتعلق
ً  المفحوصين من الفرع العلمي ة من  ھم أكثر اقتناعا ي المفحوصينبالخراف رع األدب أن ، ومن الف

ؤالء المفحوصين رون إيمان ھ ً ال يظھ ً واضح ا اؤم ا اؤل والتش ة بالتف ات المتعلق ك الخراف م  ،بتل وت
ع  مل جمي راء بحوث ودراسات أخرى تش دعو لضرورة إج ات وتوصيات ت دة مقترح دم بع التق
ن  ع م يص المجتم ول لتخل ة لوضع الحل ي محاول ا ف بابھا وتطورھ ع أس اھرة وجمي ب الظ جوان

  .آثارھا

ر  رت خي ي وعالق) ٢٠٠٦(وأج ر الخراف ت التفكي ة تناول دى دراس اب ل القلق واإلكتئ ه ب ت
فردا من ) ٩٩( شتملت عينة الدراسة علىعلي المعالجين الشعبيين بوالية الخرطوم، وا المترددين

ي رددين عل ة الخرط األفراد المت الجين الشعبيين بوالي نھم عدد من مراكز المع اث، ٦٤(وم م  إن
لوقد تم تطبيق بعض األ بالطريقة العشوائية،ختيارھم تم ا) ذكور ٣٥و يھم مث تمارة : دوات عل اس

ر اس التفكي الجين الشعبيين، ومقي ي المع رددين عل ة للمت ات األولي ق  البيان اس القل ي، ومقي الخراف
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رددين  الدراسة الي أن نسبة مستوى وتوصلت واالكتئاب العيادي، دى المت التفكير غير الخرافي ل
عبيين الجين الش ى المع ى عل ي أعل ر الخراف توى التفكي بة مس ن نس رم م تظھ ة ، ول ين  أي ة ب عالق

اعي  مستويات التفكير وع االجتم ر الن ى(الخرافي تعزى لمتغي ر، وأنث ة،  ،)ذك ة االجتماعي والحال
ر  كما وجدت عالقة كتئاب،واال التعليمي  الخرافي والمستوىارتباطية عكسية بين درجات التفكي

ر الجنسين، وأشارت الدراسة أيضاً إلى وجو ألفراد عينة الدراسة من ين درجات التفكي ة ب د عالق
  .الخرافي ودرجات القلق

ر ) Zhang & Xu, 2007(أجرى كل من زانغ وإكسيو كما  دراسة ھدفت إلى استقصاء أث
دى النساء الصينيات،  التدين، والخرافات، وإدراك عدم المساواة بين الجنسين في نوايا االنتحار ل

واتي نجون من محاوالت انتحارية خطرة، وھن في إذ تم استخدام المقابلة على عينة من النساء الل
ة االنتحار مباشرة،  ائج غرف المعالجة الطارئة، وقد أجريت المقابالت عقب محاول د بينت نت وق

ة  دين واإلأالدراس ة الت ا زادت درج ه كلم د أن ن ا وج ار، كم ة لالنتح ات، زادت الني ان بالخراف يم
   .بط إيجابياً بنية االنتحاردم المساواة بين الجنسين يرتعإدراك النساء ل

ي أج و،أما الدراسة الت ان، وجين ف غ ي ا يون ان  راھ  ,Yong-Yan, Jin-Fu; & Jian(وي
ى  )2009 ات في الصين، وعل ي تناولت الخراف ة البحوث والدراسات الت ى مراجع فقد ھدفت إل

ة الرغم من قلة البحث في ھذا المجال، فقد اھتمت  ة عوامل لالدراسة الحالي اتبثالث : أوالً : لخراف
ات، د  الغيبي دم توحي ن ع رغم م ى ال يرھا، عل ت بتفس ي عني ات الت ا، والنظري ث مفھومھ ن حي م

ات،  ً تعريف الخراف ا ي أ :وثاني اتالطرق الت ات كدت صحة النظري اييس ، الخاصة بالخراف والمق
د من التطوير للتحقق من وجود خصائص سيكومترية  ى المزي ا إل المستخدمة من حيث حاجتھ

ً . ئمةمال العوامل والمتغيرات ذات العالقة، ففيما يتعلق بمفاھيم نتائج أبحاث الخرافات على : وثالثا
ين  ة ب وم الخراف د مفھ دم توحي ى ع ة إل د توصلت الدراس ا، فق رة لھ ات المفس ات والنظري الخراف
ل  ر العوام بة ألث وع، وبالنس ذا الموض ت ھ ي تناول ات الت ة الدراس ابقة، وقل ات الس الدراس

ة وال ائج متباين ى نت متغيرات المختلفة على التفكير الخرافي، فقد أشارت نتائج الدراسات السابقة إل
وى  اول محت تقبلية تتن ى إجراء دراسات مس ى الحاجة إل اً، وتوصلت الدراسة إل ومتناقضة أحيان

د أب ذا المجال، وعق حاث الخرافات واألفكار الخرافية المتداولة، وأدوات القياس المستخدمة في ھ
 .تجريبية ذات عالقة

ة حيال ين طلب ا ب ا، م ي عيناتھ ت ف ابقة تنوع ات الس ابق، أن الدراس رض الس ن الع ظ م
اث ور وإن ين ذك ا ب ين، وم ن ومعلم ل م ة ك ل دراس امعيين، مث ة ج ى طلب ري عل ا أج ا م ، ومنھ

وي  ينكو )٢٠٠٢(الموس ة )Saenko, 2005(، وس ى طلب رى عل ات أخ ت دراس ا أجري ، بينم
راد ). ١٩٩٨(دارس الثانوية، مثل دراسة كسر المرحلة الم ى أف كما يالحظ أن بعضھا أجري عل

و )٢٠٠٢(المجتمع، مثل دراسة وطفة  ل دراسة أب ات، مث ين ومعلم ى معلم ، وبعضھا أجري عل
ب، واعزوزة  ة، والتائ و لويف يم )٢٠٠٦(جازية والعكاري وأب ائج  ).٢٠٠٢(، وغن ومن حيث نت

ا أن األفكار الخرافية األكثر انتشاراً بين الطلبة ھي تلك المرتبطة ھذه الدراسات، فقد بينت بعضھ
ينكو  ة س ل دراس ارات، مث ايا )Saenko, 2005(باالختب ة بالقض ار المرتبط ذلك األفك ، وك

زوزة  ب، واع ة، والتائ و لويف اري وأب ة والعك و جازي ة أب ل دراس ة، مث د  .)٢٠٠٦(االجتماعي وق
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ائج درجة انتشار األ ين بينت بعض النت ذكور، وب ر من ال اث بدرجة أكب ين اإلن ة ب ار الخرافي فك
ين  ر من انتشارھا ب زوجين بدرجة أكب ين المت دن، وب سكان القرى واألرياف أكثر من سكان الم

  . العزاب

ة، وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بناء األداة وتحد يد مجاالتھا الفرعي
ينكو )٢٠٠٢(الموسوي دراسة وتشابھت مع  ة ، )Saenko, 2005(، وس ا عين من حيث تناولھ

  .من طلبة الجامعات

ة  ى عين ك عل ة، وذل ة األردني وتميزت ھذه الدراسة عن الدراسات السابقة، بتطبيقھا في البيئ
دف  ة، بھ ن التخصصات التعليمي ة، م وم التربوي ات العل ن كلي ة، م ات األردني ة الجامع ن طلب م

 .ار الخرافية بينھماستقصاء درجة شيوع األفك
  

  ةمشكلة الدراس

د  ات تج ة يلحظ أن الخراف ة االجتماعي ي البيئ ه ف ن حول األفراد م تلط ب ذي يخ رد ال ل الف لع
اة  ور العواطف وتنتشر األالم والمعان مرتعھا الخصب في البيئات واألزمنه المضطربة، حيث تث

ى البح ل عل ز العق ى حف ه فتعمل عل ه واالجتماعي ى والكوراث الطبيعي ث عن الحل، فتسيطر عل
يرات  ات والتفس ؤات والمقترح روج التنب ر وت ا تكث ن ھن ة، وم ر المختلف ات التفكي ل عملي العق
ار  ذه األفك ا تنتشر ھ در م ات، وبق والتبريرات التي كثيراً ما تكون في حقيقتھا ليست سوى خراف

ورة . تعلمالخرافية بين األفراد، بالقدر الذي يتأخر المجتمع عن النمو والرقي وال ا يمكن بل من ھن
  :مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي

  ما درجة شيوع األفكار الخرافية لدى طلبة كليات التربية في الجامعات األردنية ؟

  :وقد انبثق عن ھذا السؤال األسئلة الفرعية التالية

  وية في الجامعات األردنية؟ما درجة شيوع األفكار الخرافية بين طلبة كليات العلوم الترب .١

ة  .٢ توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج يوع ) α٠.٠٥≤(ھ ة ش ي درج ف
ر  زى لمتغي ة، تع ات األردني ي الجامع ة ف وم التربوي ات العل ة كلي ين طلب ة ب ار الخرافي األفك

  ؟)ذكور، وإناث(الجنس 

ة  .٣ توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج يوع ) α٠.٠٥≤(ھ ة ش ي درج ف
رع  األفكار الخرافية بين طلبة كليات العلوم التربوية في الجامعات األردنية، تعزى لمتغير ف

  ؟)علمي، وأدبي، وغير ذلك(الثانوية العامة 

ة  .٤ توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج يوع ) α٠.٠٥≤(ھ ة ش ي درج ف
وم التر ات العل ة كلي ين طلب ة ب ار الخرافي ر األفك زى لمتغي ة، تع ات األردني ي الجامع ة ف بوي

  ؟)سنة أولى، وسنة ثانية، وسنة ثالثة، وسنة رابعة(المستوى الدراسي 
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ة  .٥ توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج يوع ) α٠.٠٥≤(ھ ة ش ي درج ف
ر  زى لمتغي ة، تع ات األردني ي الجامع ة ف وم التربوي ات العل ة كلي ين طلب ة ب ار الخرافي األفك

  ؟)ممتاز، وجيد جداً، وجيد، ومقبول(المعدل التراكمي 

ة  .٦ توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج يوع ) α٠.٠٥≤(ھ ة ش ي درج ف
ر  زى لمتغي ة، تع ات األردني ي الجامع ة ف وم التربوي ات العل ة كلي ين طلب ة ب ار الخرافي األفك

  ؟)مدينة، وقرية، ومخيم(مكان السكن 

روق ذات دال .٧ د ف ل توج ة ھ توى الدالل د مس ائية عن ة إحص يوع ) α٠.٠٥≤(ل ة ش ي درج ف
ر  زى لمتغي ة، تع ات األردني ي الجامع ة ف وم التربوي ات العل ة كلي ين طلب ة ب ار الخرافي األفك

ة(مستوى تعليم األب  ة العام وجيھي( أقل من الثانوية العامة، والثانوي وم متوسط، )الت ، ودبل
  ؟)وبكالوريوس فأكثر

روق ذات د .٨ د ف ل توج ة ھ توى الدالل د مس ائية عن ة إحص يوع ) α٠.٠٥≤(الل ة ش ي درج ف
ر  زى لمتغي ة، تع ات األردني ي الجامع ة ف وم التربوي ات العل ة كلي ين طلب ة ب ار الخرافي األفك

ة(مستوى تعليم األم  ة العام ة، والثانوي ة العام وجيھي( أقل من الثانوي وم متوسط، )الت ، ودبل
  ؟ )وبكالوريوس فأكثر

ة  :ينتھامجتمع الدراسة وع ع طلب م الصف في تكون مجتمع الدراسة من جمي تخصص معل
ة في كل من  ،كليات العلوم التربوية وم التربوي جامعة مؤتة، وجامعة الزرقاء الخاصة، وكلية العل

ام )وكالة الغوث( ذه الجامعات لع ام التسجيل في ھ غ عددھم حسب أقس ذين بل  ٢٠٠٧/٢٠٠٨، ال
ةً، ) ١٨١٥( اً وطالب دولطالب ة ) ١( والج ع الدراس ع مجتم ين توزي اه يب نس أدن ر الج ا لمتغي تبع

  .والمستوى الدراسي
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  .الجنس والمستوى الدراسيو ات الجامعةتوزيع مجتمع الدراسة تبعا لمتغير:  )١(جدول 

عة
ام
لج
ا

  

  تخصص معلم الصف

  المجموع  سنة رابعة  سنة ثالثة  سنة ثانية  سنة أولى
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٥

  ٦٥
٠
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٠
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١٠  ٩٤  ١٣
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٨
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٧
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٤٥  ٤٥
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٦

  ٢٩
٠

  ٢٣
٥

  ١٥
٨٠

  ١٨
١٥

  

ن  ت م ة فتكون ة الدراس ا عين ة) ٢٢٣(أم اً وطالب وائية  طالب ة العش ا بالطريق م اختيارھ ت
ذكورة أعاله تخصص معلم الصفطلبة من بين شعب  العنقودية ا في الجامعات الم ، ويشكلون م
بته ة،  %)١٢.٣( نس ع الدراس م حصر عمن مجتم د ت ا فق تظم فيھ ي ين ات والشعب الت دد التجمع

كليات العلوم التربوية في الجامعات تخصص معلم الصف في الطلبة في المساقات الجامعية، في 
ارھم شعب من الجامعات الثالث بطريقة عشوائية، ) ٨(الثالث، وتم اختيار  د روعي في اختي وق

ثانية، وسنة  سنة أولى، وسنة( مستوى الدراسي، وال)ذكور، وإناث( الجنستوزعھم حسب متغير 
  . لمتغيرات الدراسةتوزيع أفراد العينة تبعاً ) ٢(ويبين الجدول رقم  ،)ثالثة، وسنة رابعة
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  .توزيع أفراد العينة تبعاً لمتغيرات الدراسة:  )٢(جدول 
  المجموع  غير ذلك  أدبي  علمي  المستوى الدراسي  الجنس
  ١٨  ٥  ١٠  ٣  سنة أولى  ذكور

  ٣٠  ٤  ١٦  ١٠  سنة ثانية  
  ١٨  ٢  ١٤  ٢  سنة ثالثة  
  ١٨  ٣  ١٣  ٢  سنة رابعة  

  ٨٤  ١٤  ٥٣  ١٧  مجموع الذكور
  ٥٨  ١٣  ٤١  ٤  سنة أولى  إناث

  ٤٠  ١  ٣٢  ٧  سنة ثانية  
  ٢٠  ٢  ١٨  ٠  سنة ثالثة  
  ٢١  ٣  ١٥  ٣  سنة رابعة  

  ١٣٩  ١٩  ١٠٦  ١٤  مجموع اإلناث
  ٢٢٣  ٣٣  ١٥٩  ٣١  المجموع الكلي

  
  أداة الدراسة

 راسة األداة التاليةلداستخدم في ا

  األفكار الخرافية الشائعةاستبانة 

تبانة  م تطوير اس ة ألغراض اإلجابة عن أسئلة الدراسة، ت ار الخرافي ضمت عدداً من األفك
ة ة،لباإلضافة إ ،الشائعة، تم استقاؤھا من خالل الخبرة العملي  ى المراجع والدراسات ذات العالق

تبانة من  لشريعة،ى االستعانة بأھل الفقه واإضافة إل ذه االس ى ) ٧٠(وتكونت ھ رة موزعة عل فق
ة االت، ھي خمس ة، والقضايا المنز: مج اؤم، والقضايا االجتماعي اؤل والتش ات، التف ة، والغيبي لي

ا بمجموعة من  وقد مرت عملية تطوير االستبانة والقضايا الصحية، والتحقق من صدقھا وثباتھ
  :الخطوات، تتلخص فيما يلي

لالرجوع تم  ة بموضوع الدراسة، مث ابقة المتعلق دراسة : إلى بعض األدب والدراسات الس
وي، ( ر، ؛ ١٩٨٣عيس ام الباحثو، )١٩٩٨كس ات  ان ق ع البيان أداة لجم تبانة ك وير اس بتط

اروالمعلومات لھذه الدراسة، تغطي  د الدراسة،الم األفك ة بالمجاالت قي م تصميم أداة  تعلق حيث ت
ة  كلوالدراس ى ش رات،  صياغتھا عل ن األفق تفادة م م االس االت وت د مج ي تحدي ابقة ف دوات الس

ي تشيع  االستبانة وأبعادھا، اة الت بحيث روعي تنوع ھذه المجاالت وشمولھا لغالبية مجاالت الحي
ة، دات واألفكارالخرافي ا المعتق م  فيھ اد، ت ة أبع ى خمس د اقتصرت عل دير وق لم تق ي س ا ف تنظيمھ

دريج داً و( خماسي الت رة ج وزن كبي وزن ٥تعطى ال رة وتعطى ال طة وتعطى ٤، وكبي ، ومتوس
تبانة في صورتھا  )١، وقليلة جداً وتعطى الوزن ٢وقليلة وتعطى الوزن  ،٣الوزن  وضمت االس
مفقرة، تم مراجعتھا وتدقيقھا وتنقيحھا من حيث الصياغة واللغة، ) ٩٢(األولية  ى  ھاعرض وت عل
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ي ك دريس ف ة الت اء ھيئ ن أعض ين م تة محكم ياغة س ة الص ن دق د م ة، للتأك وم التربوي ة العل لي
ه،  دت ل ذي أع رض ال ا للغ رات ومالءمتھ ةوووضوح الفق ديالت الالزم راء التع م إج ب  ت حس

رات أخرى ، اقتراحاتھم وقد اقتصرت في غالبيتھا على دمج بعض الفقرات المتشابھة، وحذف فق
د ة، تبدو متداخلة مع الحقائق المدعومة دينياً أو علمياً، وتع وأصبحت يل بعض الصياغات اللغوي

ة من  ي صورتھا النھائي ة ف تبانة مكون رة ) ٧٠(االس م (فق ى )١ملحق رق المجاالت ، موزعة عل
ات، والقضايا  واألعمالالتفاؤل والتشاؤم، والقضايا االجتماعية،  :التالية الخمس ة، والغيبي المنزلي
م  .الصحية دول رق ين ج دد ا) ٣(ويب تبانة وع االت االس ا مج ا كم ا، وأرقامھ ي تمثلھ رات الت لفق

  .وردت في أداة الدراسة بصورتھا النھائية

  .مجاالت استبانة األفكار الخرافية وعدد الفقرات التي تمثلھا، وأرقامھا:  )٣(جدول 
  أرقام الفقرات  عدد الفقرات  المجاالت  الرقم
  ٢٠ – ١  ٢٠  التفاؤل والتشاؤم  ١
  ٣١ – ٢١  ١١  القضايا االجتماعية  ٢
  ٤٢- ٣٢  ١١  األعمال المنزلية  ٣
  ٥٦ – ٤٣  ١٤  الغيبيات  ٤
  ٧٠ - ٥٧  ١٤  القضايا الصحية  ٥

  ٧٠ - ١  ٧٠  الكلي

تبانة، من خالل كما  اء االس درجات تم التحقق من صدق بن ين ال اط ب امالت االرتب اد مع إيج
  .نتائجھذه ال) ٤(ويبين جدول رقم . على الفقرات والدرجات على المجاالت التي تنتمي إليھا

دول  ى :  )٤(ج درجات عل ين ال اط ب امالت االرتب تخدام مع ة باس اء أداة الدراس دالالت صدق بن
  .الفقرات والدرجات على المجاالت التي تنتمي إليھا

  رقم الفقرة   المجال
المجال 
  األول

المجال 
  الثاني

المجال 
  الثالث

المجال 
  الرابع

المجال 
  الخامس

  األول

٠.٣٢ ١*         
٠.٤٢ ٢**         
٠.٥٣ ٣**         
٠.٦١ ٤**         
٠.٥٥ ٥**         
٠.٦٧ ٦**         
٠.٦٩ ٧**         
٠.٦٤ ٨**         
٠.٧٠ ٩**         
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 )٤(تابع جدول رقم ... 

  رقم الفقرة  المجال
المجال 
  األول

المجال 
  الثاني

المجال 
  الثالث

المجال 
  الرابع

المجال 
  الخامس

  

٠.٧٤ ١٠**         
٠.٦٦  ١١**         
٠.٦٧ ١٢**         
٠.٦٠ ١٣**         
٠.٦٢ ١٤**         
٠.٦٥  ١٥**         
٠.٧١  ١٦**         
٠.٧١  ١٧**         
٠.٦٧  ١٨**         
٠.٥٩  ١٩**         
٠.٦٠ ٢٠**         

  الثاني

٠.٦٠  ١**       
٠.٥٧  ٢**       
٠.٦٥  ٣**       
٠.٦٦  ٤**       
٠.٦٦  ٥**       
٠.٦٧  ٦**       
٠.٦٤  ٧**       
٠.٦٧  ٨**       
٠.٦٨  ٩**       
٠.٧٠  ١٠**       
٠.٦٥  ١١**       

  الثالث

٠.٧٢    ١**  
٠.٧٣    ٢**  
٠.٧٥    ٣**  
٠.٦٩    ٤**  
٠.٧٣    ٥**  
٠.٧٤    ٦**  
٠.٦٩    ٧**  
٠.٧٢    ٨**  
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المجال  رقم الفقرة  المجال
 األول

المجال
 الثاني

ل المجا
  الثالث

المجال 
  الرابع

المجال 
  الخامس

  
٠.٦٥ ٩**  
٠.٧٥ ١٠**  
٠.٦٩ ١١**  

  الرابع

٠.٦٨  ١**   
٠.٦٦  ٢**  
٠.٦٢  ٣**  
٠.٦٦  ٤**  
٠.٧١  ٥**  
٠.٧٥  ٦**  
٠.٧٧  ٧**  
٠.٧٧  ٨**  
٠.٦٧  ٩**  
٠.٦٩  ١٠**  
٠.٧٥  ١١**  
٠.٧٥  ١٢**  
٠.٧٤   ١٣**  
٠.٧٢  ١٤**  

  الخامس

٠.٧٠    ١** 
٠.٧٣    ٢** 
٠.٧٢    ٣** 
٠.٧٣    ٤** 
٠.٧١    ٥** 
٠.٦٢    ٦** 
٠.٦٥    ٧** 
٠.٧١    ٨** 
٠.٧٦    ٩** 
٠.٧٢    ١٠** 
٠.٧٥    ١١** 
٠.٧١    ١٢** 
٠.٧٢    ١٣** 
٠.٦٩     ١٤** 

  )٠.٠١ =(دال إحصائياً عند مستوى   **
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ه كانت ذات ) ٤(يتبين من جدول رقم  ذي تنتمي إلي أن معامالت ارتباط كل فقرة بالمجال ال
  .أو أقل، مما يعكس صدق بناء األداة ٠.٠١داللة إحصائية عند مستوى داللة 

ى آراء طلبةاللدى األفكار الخرافية  درجة شيوعوقد تم وضع معايير للحكم على  تناداً إل ، اس
، فقد أشار المحكمون إلى إمكانية توزيع درجات المحكمين، واعتماداً على عدد الفئات في التدريج

  .ھذه المعايير وفيما يلي.. ٢: ١: ٢بنسبة الشيوع في ثالث فئات، وھي كبيرة، ومتوسطة، وقليلة، 

  ٥,٠٠ -٣.٤٣  ٣.٤٢ <-٢.٦٢  ٢,٦١ <-١  المتوسط الحسابي

  بدرجة كبيرة  بدرجة متوسطة  بدرجة قليلة  درجة الشيوع
  

  ثبات االستبانة

طالباً وطالبة من ) ٣٠(تطبيقھا على عينة مكونة من وتحكيمھا، تم  ،االستبانة بعد أن تم بناء
ة  وم التربوي ة العل ة كلي ة الغوث(طلب ة )وكال ة الدراس ارج عين ن خ ات ، م ن ثب ق م م التحق د ت وق

تخدام تبانة باس اخ ألف االس ل كرونب داخلي، معام اق ال االت ا لالتس ن مج ال م ل مج ى ك ك عل وذل
  .ھذه النتائج) ٥(ويبين الجدول رقم  كاملة،وعليھا  االستبانة

  .استبانة األفكار الخرافيةمعامالت ثبات :  )٥(جدول 
  معامل ألفا  المجاالت 

  ٠.٨٢  التفاؤل والتشاؤم
  ٠.٩٣  القضايا االجتماعية

  ٠.٨٧  يةاألعمال المنزل
  ٠.٦٥  الغيبيات

  ٠.٨٤  القضايا الصحية
  ٠.٩١  الكلي

م  غ ) ٥(يالحظ من جدول رق د بل ة ق تبانة كامل ات لالس ا تراوحت ٠.٩١أن معامل الثب ، كم
ين  ا ب ة م ة ألغراض الدراسة ٠.٩٣و  ٠.٦٥معامالت ألفا للمجاالت الفرعية الثالث ، وھي مقبول

  . الحالية
  

  منھج الدراسة

ع اتبعت ھذه الد م توزي نھج المسحي الوصفي، إذ ت ةراسة الم ار الخرافي تبانة األفك ى  اس عل
م الصف ،طلبة كليات العلوم التربوية في الجامعات األردنيةعينة عشوائية من   من تخصص معل

  .وجمعت اإلجابات وتم تصحيحھا، ثم تحليلھا باستخدام االختبارات اإلحصائية المالئمة
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  الدراسةمتغيرات 

  دراسة المتغيرات التاليةن التتضم

 وإناث ذكور،: وله مستويان الجنس، :المتغيرات المستقلة.  

  .وغير ذلك ،أدبيعلمي ، و :فرع الثانويـة، وله ثالثة مستويات  -

  .أولى، وثانية، وثالثة، ورابعة: المستوى الدراسي، وله أربعة مستويات -

  .وجيد، ومقبولممتاز، وجيد جداً، : ، وله أربعة مستوياتالمعدل التراكمي -

  .مدينة، وقرية، ومخيم: مكان السكن، وله ثالثة مستويات -

تويات - ة مس ه أربع يم األب، ول توى تعل ة، وا :مس ة العام ن الثانوي ل م ة أق ة العام لثانوي
  .وبكالوريوس فأكثر ،، ودبلوم متوسط)التوجيھي(

يم األم - توى تعل توياتمس ة مس ه أربع ة، والثانو: ، ول ة العام ن الثانوي ل م ة أق ة العام ي
  .متوسط، وبكالوريوس فأكثر ، ودبلوم )التوجيھي

 وأبعادھا الخمسةدرجة شيوع األفكار الخرافية :المتغير التابع ،.  
  

  المعالجة اإلحصائية 

ؤال األول  ن الس ة ع دف اإلجاب ة،بھ دى الطلب ة ل ار الخرافي يوع األفك ة ش ول درج م  ح ت
ات المعيا ابية واالنحراف تخراج المتوسطات الحس ة اس درجاتھمري ل  ل ة بك رات المرتبط ى الفق عل

ً ) المعايير(، ومقارنتھا بدرجات القطع مجال من مجاالت األداة   .المحددة مسبقا

اني  ؤال الث ة عن الس ةولإلجاب دى الطلب ة ل ار الخرافي يوع األفك ة ش اً لجنس  حول درج تبع
  .للعينات المستقلة تبعاً للجنس) ت(تم استخراج نتائج اختبار  الطالب،

اين األحادي  إلى الثامنالثالث  األسئلة منولإلجابة عن  ل التب تم استخراج نتائج اختبار تحلي
  .متبوعاً باختبار شيفيه للمقارنات البعدية

  
 نتائج الدراسة ومناقشتھا

ؤال األول ات :الس ة كلي ين طلب ة ب ار الخرافي يوع األفك ة ش ا درج وم م ي والترب العل ة ف ي
  الجامعات األردنية؟

ات المعياة عن ھذا السؤال لإلجاب درجات رتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحراف ة ل ي
م قورنت المتوسطات الطلبة على كل فقرة من فقرات الم قياس، وعلى كل مجال من المجاالت، ث

ھذه ) ١٠-٦(وتبين الجداول  ،الناتجة بدرجات القطع المحددة مسبقاً لمعرفة درجة شيوع كل فكرة
  .النتائج
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د ة :  )٦(ول ج رات أداة الدراس ى فق درجات عل ة لل ات المعياري ابية واالنحراف المتوسطات الحس
  ودرجة شيوعھا )التفاؤل والتشاؤم(ضمن المجال األول  مرتبة تنازليا

 م
الفقرة  رقم

 في المجال
 البعد والفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
  الشيوع

  متوسطة  ١.٢٦  ٢.٨٨ ير من الجھدقليل من الحظ أفضل من كث  ١٠ ١

١٣ ٢  
ده  أتي بع ا ، ي ي جلسة م ر ف الضحك الكثي

 نكد وغم  
 متوسطة  ١.٤٧  ٢.٨٥

١٢ ٣  
ھنالك أناس وجوھھم تجلب الشر أو الخير 

 .لآلخرين
 متوسطة  ١.٣٩  ٢.٧٣

  قليلة  ١.٤٦  ٢.٣٦ سماع نباح الكالب في الليل يثير التشاؤم  ٢٠ ٤

٠٨ ٥  
ام  ام أو األرق ض األي اؤم أو بع ر التش تثي

 التفاؤل
 قليلة  ١.٣٧  ٢.٣٥

١٦ ٦  
أل  روس، ف اف الع ة زف ر ليل زول المط ن

 )رجلھا خضراء(خير ويجلب الحظ 
 قليلة  ١.٣٥  ٢.٢٥

٢٠ ٧  
ان  ه، ك م زوجت زوج نج م ال ق نج اذا واف

 ً  زواجھما ناجحا
 قليلة  ١.٣٧  ٢.٢٢

٠٤ ٨  
رؤية البوم ، أو الغراب أو سماع صوتھما 

 اب سيصيب المكانفوق البيت، نذيرخر
 قليلة  ١.٣٣  ٢.١٧

١٩ ٩  
ى أن  ل عل ذا دلي إذا رفت العين اليسرى فھ

 خيرا سيأتي صاحبھا
 قليلة  ١.٢١  ٢.٠٩

١٠١٧  
ا  كرا، وقيامھ روس س ريس للع ام الع إطع

 بالفعل نفسه يجعل حياتھما حلوة
 قليلة  ١.٢٦  ١.٩٦

١١٩٠  
يئاً أسود وھو خارج من  رؤية اإلنسان ش

  شؤم وفأل سيئ بيته صباحا، نذير
 قليلة  ١.١٨  ١.٨٨

١٢١٨  
وط،  قراءة شيء من القرآن على خيط مرب
  يحفظ للمرأة زوجھا من أن تأخذه غيرھا

 قليلة  ١.٢٢  ١.٨٢

١٣١٠  
ا  ه دون ذكرھ ي أمنيت ان ف ر االنس إذا فك
 وكان القمر ھالال، فإنه ينجح في تحقيقھا

 قليلة  ١.٠٣  ١.٧٩

١٤٧٠  
ا روس وخلفھ ام الع اء أم دخل صب الم ، ي

 البركة إلى البيت
 قليلة  ١.١١  ١.٧٩

٦٠ ١٥  
ى  ذي تضعه العروس عل سقوط العجين ال

 باب دار العريس، فأل سيئ
 قليلة  ١.١٩  ١.٧٠
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 )٦(تابع جدول رقم ... 

 م
الفقرة  رقم

 في المجال
 البعد والفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
  الشيوع

١١ ١٦  
ر أوان ي غي ديك ف ياح ال ى ص ث عل ه يبع

 التشاؤم
 قليلة  ١.٠٧  ١.٧٠

١٥ ١٧  
ول  د دخ اء عن ر وع ادف وانكس اذا تص
 .العروس إلى بيت زوجھا، فذلك نذيرشؤم

 قليلة  ١.٠٧  ١.٦٩

١٤ ١٨  
ذير  يالً،  ن عرھا ل رأة بتصفيف ش ام الم قي

 .شر قادم 
 قليلة  ١.٠٦  ١.٦٢

٣٠ ١٩  
دين  ين العي زواج ب حى "ال ر واألض الفط

 مصيره الفشل"
 قليلة  ٠.٩٢  ١.٥٠

٥٠ ٢٠  
ي  وراء وھ ى ال روس إل ت الع إذا التفت

 .خارجة من بيت أبيھا، تعود إليه مطلقة
 قليلة  ٠.٨٥  ١.٤٠

  قليلة  ١.١٥  ٢.٠٤  الكلي

م  دول رق ن ج ظ م ال األول ) ٦(يالح ة بالمج ار المرتبط يوع األفك ة ش اؤل (أن درج التف
اؤم ام) والتش كل ع ة بش ت قليل داره كان ط مق ابية و، )٢.٠٤(، بمتوس طات الحس تراوحت المتوس

ين  ا ب ال م ذا المج رات ھ او). ٢.٩٩ -١.٤٠(لفق ان ھن يوع ) ٣(ك ك ة ش ط ذات درج رات فق فق
أتي : متوسطة، وھي ا ي ر في جلسة م د، والضحك الكثي ر من الجھ قليل من الحظ أفضل من كثي

ر لآلخرين ام  المجال ونتيجة. بعده نكد وغم، وھنالك أناس وجوھھم تجلب الشر أو الخي  بشكل ع
ا عدم  )٢٠٠٦(أبو جازية وآخرون دراسة  نتيجة تتفق مع ادحيث ظھر فيھ ة المستھدفة  اعتق الفئ

  .بالتفاؤل والتشاؤمالواضح بالخرافات المتعلقة 
دول  ة   :)٧(ج رات أداة الدراس ى فق درجات عل ة لل ات المعياري ابية واالنحراف المتوسطات الحس

  .ودرجة شيوعھا )القضايا االجتماعية(مرتبة تنازليا ضمن المجال الثاني 

 م
الفقرة  رقم

 في المجال
 البعد والفقرة

  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
  الشيوع

٢٢ ٢١  

م  يئا ول ل ش رأة الحام تھت الم إذا اش
تأكله، وحكت في مكان ما من جسمھا، 
ى  تھيه يظھرعل ذي تش يء ال إن الش ف
ذي حكت  ان ال ي المك ا ف م مولودھ جس

 .فيه

  كبيرة  ١.٤٥  ٣.٤٤

٢١ ٢٢  
ي  ويالً ف ل ط رأة الحام رت الم إذا نظ

 .شيء ما ، يخرج مولودھا  شبيھاً له
 متوسطة  ١.٤٣  ٢.٨٢
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 )٧(تابع جدول رقم  ...

 م
الفقرة  رقم

 في المجال
  المتوسط البعد والفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
  الشيوع

٢٦ ٢٣  
ه  اس في أيام ل الن رؤية المولود من قب
ه  بب ل العين، ويس يبه ب ى، يص األول

 .المرض 
 قليلة  ١.٤٠  ٢.٤٧

٢٣ ٢٤  
وار ل لس بس الحام ن  ل ه م روء علي مق

ل  ا من السقوط قب القرآن، يحمي جنينھ
 .تمام الحمل

 قليلة  ١.٣٠  ٢.١٥

٣١ ٢٥  
وم  ل، أو ي ي اللي ل ف ة الطف معاقب
ن  ى مس م ه إل ة، يعرض معاقب الجمع

 ".يلمسه الجن"الجن 
 قليلة  ١.٢٥  ١.٩٨

٢٦ 29  
ن  ين ع رد الع ل ، ي ر الجمي ل غي الطف

 .أھله واخوته
 قليلة  ١.٢٣  ١.٨٧

٣٠ ٢٧  
زعج الجن،  صراخ األطفال في الليل ي

 .مما يؤدي إلى إيذاء أؤلئك األطفال 
 قليلة  ١.٢١  ١.٨٦

٢٥ ٢٨  
ر  ا ، يكث د والدتھ أكل المرأة للسمك بع

 .من ذريتھا
 قليلة  ١.١٤  ١.٧٥

٢٤ ٢٩  
و د الوح م أح الق اس ل اط ى طف ش عل

اال،  ا أطف وت أوالدھ ي يم رأة الت الم
 يحفظه من الموت

 قليلة  ٠.٩٧  ١.٦٠

٢٨ ٣٠  
مومة،  ده مض د وي ذي يول ل ال الطف

 .يكون بخيال، والعكس صحيح
 قليلة  ٠.٩٨  ١.٥٩

٢٧ ٣١  
ر مؤدب في  د غي لتجنب أن يكون الول
ه  ح في عين يط المل تقبل، يجب تنق المس

  بعد والدته
 قليلة  ٠.٩٨  ١.٥٣

  قليلة  ١.٠٥  ٢.١٠  ليالك

م  دول رق ن ج ظ م اني ) ٧(يالح ال الث ة بالمج ار المرتبط يوع األفك ة ش ايا (أن درج القض
ام،) االجتماعية ة بشكل ع داره  كانت قليل ابية )٢.١٠(بمتوسط مق ، وتراوحت المتوسطات الحس

رة،كان ھناو). ٣.٤٤ -١.٥٣(لفقرات ھذا المجال ما بين  : وھي ك فقرة واحدة درجة شيوعھا كبي
إذا اشتھت المرأة الحامل شيئا ولم تأكله، وحكت في مكان ما من جسمھا، فإن الشيء الذي تشتھيه 

ه رة واحدة درجة شيوعھا . يظھرعلى جسم مولودھا في المكان الذي حكت في ك فق ان ھنال ا ك كم
ه: متوسطة، ھي بيھاً ل ا ش ا، يخرج مولودھ ن ، ويمكإذا نظرت المرأة الحامل طويالً في شيء م

امھم عزو النتيجة األولى إلى أ عن بعض المواليد يولدون وعلى أجس د  بق ون الجل ايرة لل ة مغ جلدي
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 دارجـ وھذا ھو اسمھا ال) الوحمة(باالشارة إلى ، ويبدأ بعض القريبين من ھؤالء المواليد األصلي
االمولود لن سببھا عدم أكل أم ألدى العامةـ  اء حملھ تھته في أثن ا اش ى ان ن العلمع أ ،م  م يشير إل

ر الصبغاتإ الوحمة، ما ھي  ال نوع من أنواع األمراض الحميدة لألوعية الدموية بالجلد، أو تغيي
  ،، أو غيرھافتأتي على شكل الفراولة أو الكبدة أو الزيتونة» ينالميالن«الموجودة فيھا 

ة عل:  )٨(جدول  درجات المتحقق ة لل ات المعياري ابية واالنحراف رات أداة المتوسطات الحس ى فق
  .ودرجة شيوعھا )األعمال المنزلية(الدراسة مرتبة تنازليا ضمن المجال الثالث 

 م
الفقرة  رقم

 في المجال
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
  يوعالش

٣٧ ٣٢  
تعويض عن  ھو كسر إناء بعد سقوطه،

شر أو مصيبة كانت ستحدث 
  ).انكسرالشر(،

 قليلة  ١.٥٢  ٢.٥٩

٣٦ ٣٣  
يطرد الشياطين  حرق البخور ليلة الجمعة

. 
 قليلة  ١.٣٦  ٢.٢٤

٣٢ ٣٤  
يجلب حسن  إشعال البخور في البيت

 .الحظ
 قليلة  ١.٢٢  ٢.٢٠

٣٨ ٣٥  
ه  د يسبب ل يالً، ق رآة ل نظراإلنسان إلى الم

 . أذى من الجن
 قليلة  ١.٣٤  ٢.١١

٣٩ ٣٦  
ب  وب، يجل كل مقل ذاء بش ود الح وج

  المشكالت في البيوت
 قليلة  ١.٢٧  ٢.٠٨

٤٠ ٣٧  
ام  د الطع دة بع ات الخبزالزائ ل فت م أك إذا ت
بع  بطن طويال،ويش ي ال ى ف ا تبق ،فانھ

  .صاحبھا
 قليلة  ١.٢٩  ٢.٠٦

٤١ ٣٨  
ت  ي البي اً ف اش مفتوح ص القم رك مق ت

  .،يجلب السوء ألھله
 قليلة  ١.٢٨  ٢.٠٠

 قليلة  ١.٣١  ١.٩٩ كنس البيت في الليل ، يجلب المتاعب  ٣٣ ٣٩

٤٢ ٤٠  
تقديم فنجان القھوة المملوء كثيراً لشخص 
ما، دليل على امتالء القلوب كراھة نحوه 

  . 
 قليلة  ١.٢٧  ١.٩٤

٣٥ ٤١  
رش الملح أمام المنزل ليلة عيد الفطر،  

 .يمنع الشيطان من الدخول إليه
 قليلة  ١.٢٧  ١.٨٨

٣٤ ٤٢  
تعليق حذوة الفرس أمام البيت أو المحل ، 

  .يجلب الحظ السعيد
 قليلة  ١.٢١  ١.٨٢

  قليلة  ١.١٧  ٢.٠٩  الكلي
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م  دول رق ن ج ظ م ث ) ٨(يالح ال الثال ة بالمج ار المرتبط يوع األفك ة ش ال (أن درج األعم
ة ام) المنزلي كل ع ة بش ت قليل داكان ط مق ابية )٢.٠٩(ره ، بمتوس طات الحس ت المتوس ، وتراوح

ار ضمن ھذا المجال يع األفككانت درجة شيوع جمو ،)٢.٥٩ -١.٨٢(لفقرات ھذا المجال ما بين 
  . قليلة

رات أداة :  )٩(جدول  ى فق ة عل درجات المتحقق ة لل ات المعياري ابية واالنحراف المتوسطات الحس
  .ودرجة شيوعھا )الغيبيات( الدراسة مرتبة تنازليا ضمن المجال الرابع

 م
الفقرة  رقم

 في المجال
 البعد والفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
  عالشيو

٤٣٤٣ 

ى  ة الكف اليمن ي راح ة ف عور بحك الش
ز  ى شخص عزي ع السالم عل يعني توق
ا حك الكف  د  ،أم ره من زمن بعي لم ن
ة  اليسرى فيعني توقع قبض أموال قادم

  .في الطريق 

 قليلة ١.٥١ ٢.٥٦

٤٤٤٦ 

ى  الشعور بطنين مفاجئ في األذن اليمن
ذكره  لشخص ما، يدل على وجود من ي

ين بخير في اللحظة ن ا  الطن فسھا، وأم
في اليسرى فيعني إن اآلخرين يذكرون 

 .ھذا الشخص بالسوء

 قليلة ١.٤٥ ٢.٥٠

٤٥٤٤ 
ة األحداث،  يستطيع بعض الناس معرف

 .عن طريق قراءة الكف أو الفنجان 
 قليلة ١.٣٥ ٢.٠٦

٤٦٥٤ 
اوان،  ان الزرق قر ذو العين األش

اس ه "واألسنان المتفرقة يحسد الن عيون
 "ه فُرقُزرق،وأسنان

 قليلة ١.٣١ ٢.٠٣

٤٧٥٢ 
ه  ى أن دل عل ان ي اؤب لالنس ل تث ك

 .مصاب بالعين ومحسود 
 قليلة ١.٣٧ ٢.٠٣

٤٨٤٩ 
ان،  ي أي مك اء ف رزة زرق ق خ تعلي
دفع  ريرة، وي ين الش تص أذى الع يم

 .الحسد عن المكان
 قليلة ١.٣٧ ٢.٠٠

٤٩٤٥ 
ھا  ي تعرض ات الت ن التوقع ر م كثي

 .األبراج اليومية صحيحة
 قليلة ١.٢٥ ١.٩٧

٥٠٥٠ 
ا  مسك الخشب في أثناء كالم شخص م
ك  د الحسد عن ذل عن خير أصابه، يبع

 .الشخص
 قليلة ١.٢٦ ١.٩٠
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 )٩(تابع جدول رقم ... 

 م
الفقرة  رقم

 في المجال
 البعد والفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
  الشيوع

٥١٤٨ 
ك ن يح وف  م ه س دفة فإن ه بالص أنف

دعى  ام ي وم وطع ا لح ة فيھ ى وليم إل
 .دسم

 قليلة ١.٢٢ ١.٨٩

٥٢٥٦ 
يارة  ة تحت الس ذاء قديم ردة ح ق ف تعلي

 .أو أمام المحل، يقي من الحسد
 قليلة ١.١٧ ١.٧٧

٥٣٥٥ 
رح ،  ان الف ي مك عير ف ح والش ر المل نث

  .يحفظ المحتفى به من العين
 قليلة ١.١٦ ١.٧٦

٥٤٥١ 
ي  ار وھ ي الن عير ف ح والش اء المل الق

  .مشتعلة، يوقف عمل السحر
 قليلة ١.١٧ ١.٧٥

٥٥٤٧ 
ود  ق المول تعليق كيس من الملح في عن

 .، يقيه من العين، ويدفع عنه الحسد
 قليلة ١.٠٩ ١.٧٣

٥٦٥٣ 
ق  اب"تعلي ان ، " الحج اب اإلنس ي ثي ف

 .يحميه ويمنع عنه السحر واألذى
 قليلة ١.٠٥ ١.٦٣

  قليلة ١.٠١ ١.٩٧  الكلي

ن جدول ر م يالحظ م ع ) ٩(ق ال الراب ار المرتبطة بالمج يوع األفك ة ش ات(أن درج ) الغيبي
داره  ام، بمتوسط مق ة بشكل ع ذا )١.٩٧(كانت قليل رات ھ ابية لفق ، وتراوحت المتوسطات الحس

ذه وكانت درجة شيوع جميع األفكار ضمن ھذا المجال قليلة ،)٢.٥٦ -١.٦٣(المجال ما بين  ، وھ
ة الدراسة  )٢٠٠٦( ية وآخرونتختلف مع نتائج دراسة أبو جاز التي أظھرت أن أغلب أفراد عين

ات األخرى اقي الخراف ر من ب ة أكث اة االجتماعي ة بالحي ا يقتنعون بالخرافات الغيبية والمتعلق ، كم
ائج دراسة  ھذا المجال نھا تختلف في بعض فقراتأ ة ) ٢٠٠٢( الموسويمع نت ) ٢٠٠٢(ووطف

ادوا بوجود السلوكياتأحيث أشارت نتائج دراسة الموسوي إلى  ة الدراسة أف ي عين  ن حوالي ثلث
ذه السلوكيات ة ھ ة: الخرافية في الوسط الطالبي، ويأتي في مقدم ال السحر، واألحجب جمع ( أعم

اب ان)حج الع والفنج راءة الط راج، وق ف، واألب راءة الك ائم، وق ة ،، والتم ائج وطف ارت نت  وأش
اأن شريحة كبيرة من أفراد العينإلى  )٢٠٠٢( د الخرافي ة تؤمن بالخرافات والسحر، وأن االعتق

  .يختلف من مؤشر إلى آخر
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجات المتحققة على فقرات أداة :  )١٠(جدول 
  .ودرجة شيوعھا )القضايا الصحية(الدراسة مرتبة تنازليا ضمن المجال الخامس 

 م
الفقرة  رقم

 في المجال
 الفقرةالبعد و

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
  الشيوع

إصابة شخص برعب مفاجئ ، يؤدي إلى   ٥٧٦٢
 .ظھورالشيب في رأسه وذقنه

 قليلة  ١.٥٤  ٢.٦٠

نزع الشعر الشائب من الرأس يؤدي إلى   ٥٨٦٣
 .ظھور أضعافه 

 قليلة  ١.٤٨  ٢.٥٧

إذا قام أحدھم بعّد النجوم ظھرت على  ٥٩٦١
 .ليل بعدد ما قام بعّده من النجوميديه الثآ

 قليلة  ١.٢٨  ١.٩٩

سلم على "قبل أن يموت إذا قيل للمحتضر  ٦٠٧٠
ممن ماتوا قبله، فإنه يسمع ويفعل "فالن
 .ذلك

 قليلة  ١.٣٢  ١.٩٦

سقوط الدموع على وجه الميت يتسبب في   ٦١٦٥
 .احراقه في النار

 قليلة  ١.٣٤  ١.٩٤

موجود في دھن جسم المريض بالزيت ال  ٦٢٦٠
مقامات األولياء يؤدي إلى شفائھم من 

 .المرض

 قليلة  ١.١٩  ١.٧٩

يجب غسل فراش الميت بعد وفاته ، ألن   ٦٣٦٦
 .روحه تكون معلقة بالبيت 

 قليلة  ١.١٣  ١.٧٨

 قليلة  ١.١٣  ١.٧٦ .الزواج من األرامل يقصر األعمار  ٦٤٦٤
توزيع الحلوى عند قبر الميت يدفع البالء   ٦٥٦٧

 .حياءعن األ
 قليلة  ١.١٨  ١.٧٦

ارتداء مريض الحصبة مالبس حمراء ،   ٦٦٥٩
 .يساعد على الشفاء

 قليلة  ١.١٧  ١.٦٨

األكل من الطعام الذي يقدم عن روح   ٦٧٦٨
  الميت، يسبب األذى

 قليلة  ١.١٤  ١.٦٧

ارتداء سلسلة من المعدن ، يشفي من   ٦٨٥٨
  .الروماتزم

 قليلة  ١.٠٤  ١.٦٦

الميت، ووضع الماء  د قبرحفر حفرة عن  ٦٩٦٩
 .فيھا، يخفف عن الميت

 قليلة  ١.٠١  ١.٥٦

الكي بالنار، يطرد الجن من جسم   ٧٠٥٧
 .اإلنسان

 قليلة  ١.٠٥  ١.٥٦

  قليلة  ١.٣٢  ١.٨٨  الكلي
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م  ار المرتبطة بالمجال الخامس ) ١٠(يالحظ من جدول رق القضايا (أن درجة شيوع األفك
حية ام، بمت) الص كل ع ة بش ت قليل داره كان ط مق ابية )١.٨٨(وس طات الحس ت المتوس ، وتراوح
ذا المجال  )٢.٦٠ -١.٥٦(ھذا المجال ما بين  لفقرات وكانت درجة شيوع جميع األفكار ضمن ھ
  . قليلة

ة  ين أوساط طلب ة ب ة كانت قليل ار الخرافي مما سبق يالحظ بشكل عام أن درجة شيوع األفك
ات  وم كلي ي الجامعات األردنيوالتربالعل ة ف ذه . ةي ة في ھ ى أن الطلب ذه النتيجة إل ود ھ ا تع وربم

 ً ا اً واجتماعي د نضجوا فكري يم ق ة من التعل ً  المرحل ا ر العلمي ، ويمتلكون درجوتربوي ة من التفكي
ي ال  قد بشكل خاص،والتفكير النا بشكل عام، ة الت ار الصحيحة من الباطل يمكنھم من تمييز األفك

  .ستند إلى إطار علمي ومنطقي مقبولت

ة : السؤال الثاني د مستوى الدالل ة إحصائية عن في ) α٠.٠٥≤(ھل توجد فروق ذات دالل
ات ة كلي ين طلب ة ب ار الخرافي وم درجة شيوع األفك زى والترب العل ة تع ات األردني ة في الجامع ي

  ؟)ذكور، وإناث(للجنس 

ة ل ديرات لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري تق
ار  ائج اختب م استخرجت نت ر الجنس، ث اً لمتغي ة تبع تقلة ) ت(الطلبة لالفكار الخرافي ات المس للعين

  .ھذه النتائج) ١١(ويبين جدول رقم  ف عن داللة الفروق بين المتوسطات،للكش

  .لداللة الفروق بين المتوسطات تبعاً لمتغير الجنس) ت(نتائج اختبار :  )١١(جدول 

 الجنس المجال
درجات 
 الحرية

المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 التفاؤل والتشاؤم
 ١٦.٩٥  ٣٩.٥٦  ٨٣ ذكر

-٠.٤٨١  ٠.٧١ 
 ١٣.٤٢ ٤١.٠١ ١٣٨ أنثى

القضايا 
 االجتماعية

 ٩.٨٩ ٢٢.٧١ ٢٢١ ذكر
-٠.٧٧٨  ٠.٢٨ 

 ٧.٧٧ ٢٣.٧ ٨٣ أنثى

  األعمال المنزلية
 ١١.٦٠ ٢٢.٨٣ ١٣٨ ذكر

٠.٩٣٦  ٠.٠٨ 
 ٩.٤٥ ٢٢.٧٢ ٢٢١ أنثى

 الغيبيات
 ١٤.٤٠ ٢٦.٨٨ ٨٣ ذكر

-٠.٧٤٥  ٠.٣٣ 
 ١١.٤١ ٢٧.٤٨ ١٣٨ أنثى

 القضايا الصحية
 ١٤.٢٥ ٢٦.٤٨ ٢٢١ ذكر

٠.٦٨٥  ٠.٤١ 
 ١٠.٥٣ ٢٥.٧٥ ٨٣ أنثى

 المجاالت مجتمعة
 ٦٠.٤٦ ١٣٨.٤٦ ١٣٨ ذكر

-٠.٨٣٩  ٠.٢٠ 
 ٤٦.١٤ ١٤٠.٠٣ ٢٢١ أنثى

م يال دول رق ن ج ة ) ١١(حظ م توى الدالل د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل ود ف دم وج ع
)≥αذكور و) ٠.٠٥ ة ال ين الطلب ات ب نھم، إذ الطالب ة بي ار الخرافي يوع األفك ة ش ي درج اث ف اإلن
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ى كل مجال من مجاالت ) ت(كانت قيمة  ة إحصائياً عل ر دال ين المتوسطات غي لداللة الفروق ب
اث يتعرضون ويمكن أن تعزى ھذه النتيجة إلى أن كالً من  لة،انة وعليھا كاماالستب ذكور واإلن ال

ات لبرامج التعليم نفسھا، ابھاً في الكلي اً متش ون تعليم ة، ف ويتلق ة في الجامعات األردني م التربوي ھ
ارات المقررات الدراسية يدرسون  نفسھا، ويتعلمون على أيدي المدرسين أنفسھم، ويكتسبون مھ

ر بطري ة وإالتفكي ايا الجدلي ة القض ون لمناقش ة، ويتعرض اتھم الجامعي ي بيئ ابھة ف ة متش راء ق ج
ذاالمناظرات، والمشاركة في األ ة، ل اد  ،نشطة المختلف ة تك ار الخرافي ادھم باألفك إن درجة اعتق ف

أن خروجتكون واحدة ول ب تعلم والعمل ، كما يمكن الق ى ساحات ال رأة إل ا في ، وعدم الم مكوثھ
ان ا ك نوات خلت البيت كم ا لس ر  ،حالھ ا أكث ا بجعلھ اط الاحتكاك عحأنم ي المجتم ة ف اة المختلف ، ي

ة، وحقوقھا ون وضع المرأة الحالي ، كما ألم تعد حبيسة فكر معينوبالتالي  تكافؤ فرصھا التعليمي
جعلھا على درجة من  وممارستھا للحياة العملية ،مجاالت المھن والوظائف المختلفةودخولھا في 
ةالوعي تر ر المنطقي ة وغي ار الخرافي ذه الدراسة تفق وت ،فض معھا الشائع من األفك مع نتيجة ھ

ذكور التي أشارت إلى )  ١٩٩٨(نتيجة دراسة كسر  ين ال عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ب
اس ى مقي ائج دراسة كل من الدراسة واإلناث عل ا تختلف مع نت ة، ولكنھ و (و، )٢٠٠٢( وطف أب
ا حيث أشارت نتائج درا ،)٢٠٠٦بو لويفة، والتائب، واعزوزة، جازية والعكاري وأ سة كل منھم

ق بمحصائيا إلى وجود فروق دالة إ اثفيما يتعل ر الجنس ولصالح اإلن د كنّ تغي ر  ، فق اداأكث  اعتق
   .بالخرافات من الذكور

ة : السؤال الثالث د مستوى الدالل ة إحصائية عن في ) α٠.٠٥≤(ھل توجد فروق ذات دالل
اتدرجة  ة كلي ين طلب ة ب ار الخرافي وم شيوع األفك زى والترب العل ة تع ات األردني ة في الجامع ي

  ؟)، وغير ذلكعلمي، وأدبي(لفرع الثانوية العامة 

ديرات  ة لتق لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري
ة الطلبة حول درجة شيوع األفكار الخرافية على كل مجا ا كامل ل من مجاالت أداة الدراسة وعليھ

اين األحادي  بعاً لمتغير فرع الثانوية العامة،ت ل التب ائج تحلي للكشف  ANOVAثم استخرجت نت
  .ھذه النتائج) ١٢(ويبين جدول رقم . عن داللة الفروق بين المتوسطات
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دول  طات :  )١٢(ج ين المتوس روق ب ة الف ادي لدالل اين األح ل التب ائج تحلي ر نت ا لمتغي رع تبع ف
  .الثانوية

مجاالت 
 األداة

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
  الداللة

التفاؤل 
 والتشاؤم

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

٢٥٧.٨٥  
٤٨٥٥٣.٥٨ 
٤٨٨١١.٤٣ 

٢  
٢٢٠  
٢٢٢ 

١٢٨.٩٢  
٢٢٠.٧٠  

٠.٥
٨ 

٠.٥٥٨  

القضايا 
 االجتماعية

  المجموعاتبين 
  داخل المجموعات

 المجموع

٣٣.٢٨ 
١٦٤٢١.٨٥  
١٦٤٥٥.١٢ 

٢  
٢٢٠  
٢٢٢ 

١٦.٦٤  
٧٤.٦٤  

٠.٢
٢ 

٠.٨٠٠  

األعمال 
 المنزلية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

٤١.٤١ 
٢٣٤٥٢.٩٩  
٢٣٤٩٤.٤٠ 

٢  
٢٢٠  
٢٢٢ 

٢٠.٧٠  
١٠٦.٦٠ 

0.1
9 

٠.٨٢٤  

 الغيبيات
  بين المجموعات

  داخل المجموعات
 المجموع

٢٥١.٩١  
٣٤٩٥٨.٥٢  
٣٥٢١٠.٤٣ 

٢  
٢٢٠  
٢٢٢ 

١٢٥.٩٥  
١٥٨.٩٠ 

٠.٧
٩ 

٠.٤٥٤  

القضايا 
  الصحية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

٤٠.٦١  
٣٢١٣٦.٢٨  
٣٢١٧٦.٨٩ 

٢  
٢٢٠  
٢٢٢ 

٢٠.٣١  
١٤٦.٠٧ 

٠.١
٤ 

٠.٨٧٠  

المجاالت 
 ككل

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

١٦٤٦.٤٣  
٥٩٥٦٥٦.٥٠  
٥٩٧٣٠٢.٩٣  

٢  
٢٢٠  
٢٢٢  

٨٢٣.٢٢  
٢٧٠٧.٥٣  

0.3
0  

٠.٧٣٨  

م  دول رق ن ج ة ) ١٢(يالحظ م توى الدالل د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل ود ف دم وج ع
)≥αة،  للفرع فيعلى مجاالت استبانة األفكار الخرافية وعليھا كاملة تعزى ) ٠.٠٥ الثانوية العام

ا،غير دا) ف(إذ كانت قيمة  ذه النت لة إحصائياً في كل منھ ىويمكن أن تعزى ھ واد أن  يجة إل الم
وجھھم  ة ت ى بداي ة حت ا أنحالتي يدرسھا الطلب ة ھي واحدة ، كم روع الثانوي ن االختالف في و ف

ة ، بينما نجد أن على جوانب تخص الفرع من الثانويةيكون في التركيز فروع الثانوية  واد الثقاف م
 تبدأ بالتالشين وجدت ـ ـ إن ھذه الفروقات احدة في جميع فروع الثانوية، ثم أالعامة تكاد تكون و

ي ،  اعي، والنفس ي، واالجتم ج المعرف ل النض بب عوام ة، بس ة الجامعي اق بالدراس د االلتح عن
ا يال ة، جراء م ار الخرافي رامج باإلضافة إلى ازدياد وعيھم بالقضايا المتعلقة باألفك ه من ب حظون

ة، أو يقرؤ ع،تلفازي ذا الواق يالت لھ ن تحل ه م ا  ون هأو م اركون في الل  يش دوات خ رامج ون ن ب م
ي، وتختلف ھذه النتيجة ف الدراسة الجامعية ة وآخرون ي بعض جوانبھا مع نتيجة دراسة أب  جازي
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اً من الفئة المستھدفة  المفحوصين من الفرع العلميأن حيث أشاروا إلى ) ٢٠٠٦( ر اقتناع م أكث ھ
      .المفحوصين من الفرع األدبيبالخرافة من 

ة ھل ت: السؤال الرابع د مستوى الدالل ة إحصائية عن في ) α٠.٠٥≤(وجد فروق ذات دالل
ات  ة كلي ين طلب ة ب ار الخرافي وم درجة شيوع األفك زى والتربالعل ة تع ات األردني ة في الجامع ي

  ؟)رابعةالسنة الثالثة، والسنة الثانية، والسنة الولى، واألسنة ال(للمستوى الدراسي 

ديرات لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج ال ة لتق متوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري
ا كام ة الطلبة حول درجة شيوع األفكار الخرافية على كل مجال من مجاالت أداة الدراسة وعليھ ل

اين األحادي  تبعاً لمتغير المستوى الدراسي، ل التب ائج تحلي م استخرجت نت للكشف  ANOVAث
  .ھذه النتائج) ١٣(رقم  ويبين جدول. عن داللة الفروق بين المتوسطات

ر المستوى :  )١٣(جدول  ا لمتغي ين المتوسطات تبع نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق ب
  .الدراسي

مجاالت 
 األداة

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
  الداللة

التفاؤل 
 والتشاؤم

  بين المجموعات
  تداخل المجموعا

 المجموع

٣٥٧.٢٦ 
٤٨٤٥٤.١٦  
٤٨٨١١.٤٣ 

٣  
٢١٩  
٢٢٢ 

١١٩.٠٩  
٢٢١.٢٥ 

٠.٦٥٧ ٠.٥٤  

القضايا 
 االجتماعية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

٣٢.٢٠  
١٦٤٢٢.٩٢  
١٦٤٥٥.١٢ 

٣  
٢١٩  
٢٢٢ 

١٠.٧٣  
٧٤.٩٩ 

٠.٩٣٤ ٠.١٤  

األعمال 
 المنزلية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

١٤٧.٥٥  
٢٣٣٤٦.٨٦  
٢٣٤٩٤.٤٠ 

٣  
٢١٩  
٢٢٢ 

٤٩.١٨  
١٠٦.٦١ 

٠.٧١٠ ٠.٤٦  

 الغيبيات
  بين المجموعات

  داخل المجموعات
 المجموع

١٦٣.٧٥  
٣٥٠٤٦.٦٨  
٣٥٢١٠.٤٣ 

٣  
٢١٩  
٢٢٢ 

٥٤.٥٨  
١٦٠.٠٣ 

٠.٧٩٦ ٠.٣٤  

القضايا 
  الصحية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

١٥٨.٧٢  
٣٢٠١٨.١٧  
٣٢١٧٦.٨٩ 

٣  
٢١٩  
٢٢٢ 

٥٢.٩١  
١٤٦.٢٠ 

٠.٧٨١ ٠.٣٦  

المجاالت 
 ككل

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

١٨٢٢.١٧  
٥٩٥٤٨٠.٧٧  
٥٩٧٣٠٢.٩٣

    

٣  
٢١٩  
٢٢٢  

٦٠٧.٣٩  
٢٧١٩.٠٩  

٠.٨٨٠  ٠.٢٢  
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م  دول رق ن ج ة ) ١٣(يالحظ م توى الدالل د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل ود ف دم وج ع
)≥αلمتغير المستوى الدراسي  على مجاالت استبانة األفكار الخرافية وعليھا كاملة تعزى) ٠.٠٥
نة ال( ى، واألس نة الول ة، والس نة الثاني ة، والس نة الثالث ةالس ة ، )رابع ت قيم ة ) ف(إذ كان ر دال غي

ات  إحصائياً في كل منھا، ويمكن أن تعزى ھذه النتيجة إلى أن الطلبة الجامعيين الدارسين في كلي
ة حول ا ھا من المعرف ر العلوم التربوية يمتلكون الدرجة نفس ة، إذ إن تطورھم عب ار الخرافي ألفك

ذه  ل ھ ى مث سنين الدراسة ال يغير من اعتقاداتھم حول ھذه االفكار، وال سيما أنه ال يتم التطرق إل
ة تھم الجامعي احثين أيالرسمية المواضيع في سياق دراس دي الب ين ي ع ب م يق دراسة تناولت  ة، ول
   .متغير المستوى الدراسي للمقارنة معھا

في ) α٠.٠٥≤(ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : لخامسالسؤال ا
ات  ة كلي ين طلب ة ب ار الخرافي وم درجة شيوع األفك زى والتربالعل ة تع ات األردني ة في الجامع ي

  ؟)ممتاز، وجيد جداً، وجيد، ومقبول(للمعدل التراكمي 

ديرات لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية وا ة لتق النحرافات المعياري
ة  ا كامل الطلبة حول درجة شيوع األفكار الخرافية على كل مجال من مجاالت أداة الدراسة وعليھ

للكشف عن  ANOVAثم استخرجت نتائج تحليل التباين األحادي  ي،تبعاً لمتغير المعدل التراكم
  ئجھذه النتا) ١٤(ويبين جدول رقم . داللة الفروق بين المتوسطات

طات تبعا لمتغير المعدل نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوس:  )١٤(جدول 
  .التراكمي

مجاالت 
 األداة

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
  الداللة

التفاؤل 
 والتشاؤم

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

٩٤٣.٩٩ 
٤٧٨٦٧.٤٣  
٤٨٨١١.٤٣ 

٣  
٢١٩  
٢٢٢ 

٣١٤.٦٦  
٢١٨.٥٧ 

٠.٢٣٢ ١.٤٤  

القضايا 
 االجتماعية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

٣٣١.٢٥  
١٦١٢٣.٨٧  
١٦٤٥٥.١٢ 

٣  
٢١٩  
٢٢٢ 

١١٠.٤٢  
٧٣.٦٢ 

٠.٢١٦ ١.٥٠  

األعمال 
 المنزلية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

٤٤٠.١٨  
٢٣٠٥٤.٢٢  
٢٣٤٩٤.٤٠ 

٣  
٢١٩  
٢٢٢ 

١٤٦.٧٣  
١٠٥.٢٧ 

٠.٢٤٦ ١.٣٩  

 الغيبيات
  بين المجموعات

  داخل المجموعات
 المجموع

١٢٤٧.٦٥  
٣٣٩٦٢.٧٧  
٣٥٢١٠.٤٣ 

٣  
٢١٩  
٢٢٢ 

٤١٥.٨٨  
١٥٥.٠٨ 

٢.٦٨
* 

٠.٠٤٨  
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 )١٤(تابع جدول رقم ... 
مجاالت 
 األداة

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
  الداللة

يا القضا
  الصحية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

٤٣٦.٠٢  
٣١٧٤٠.٨٧  
٣٢١٧٦.٨٩ 

٣  
٢١٩  
٢٢٢ 

١٤٥.٣٤  
١٤٤.٩٣ 

٠.٣٩٢ ١.٠٠  

المجاالت 
 ككل

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

١٤٨٣٥.٢٠  
٥٨٢٤٦٧.٧٣  
٥٩٧٣٠٢.٩٣  

٣  
٢١٩  
٢٢٢  

٤٩٤٥.٠٧  
٢٦٥٩.٦٧  

٠.١٣٧  ١.٨٦  

م  دول رق ن ج ظ م رو) ١٤(يالح ود ف ة وج توى الدالل د مس ائية عن ة إحص ق ذات دالل
)≥αة ) ٠.٠٥ ت قيم ب، إذ كان ي للطال دل التراكم زى للمع ات يع ال الغيبي ى مج ة ) ف(عل دال

ى المجاالت األرب ة إحصائية عل روق ذات دالل م تظھر ف ة إحصائياً في ھذا المجال، في حين ل ع
ى مجال الغيبيات تم استخراج وللوقوف على مصادر الفروق عل األخرى، وعلى االستبانة كاملة،

  .ھذه النتائج) ١٥(ويبين جدول رقم  ه للمقارنات البعدية،نتائج اختبار شيفي

  .نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية على مجال الغيبيات:  )١٥(جدول 
  مقبول  جيد  جيد جداً  مستويات المتغير

  *٩.٤٦-  ٤.٠١-  ٣.٠٩-  ممتاز
  ٦.٢٧-  ٩٢.-  -  جيد جداً

  ٥.٣٥-  -  -  جيد

از) ١٥(يالحظ من جدول  ة الممت  أن الفروق على مجال الغيبيات كانت دالة إحصائياً بين فئ
ول، ة المقب أتي  وفئة المقبول لصالح فئ ادة تحصيل الطالب ت ى أن زي ائج تعزى إل ذه النت ولعل ھ

ى ، وكلما كان تحصيل الطالب أعلى فإنه يعزو عوامل لقائياً من الجھد المبذول من قبلهت نجاحه إل
تحكم ة لل ع ضمن مجال سيطرته، أسباب واقعية وقابل بعكس الطالب الضعيف،  والسيطرة، وتق

ا وضبطھا ة ال يمكن السيطرة عليھ ى أسباب غيبي ع الذي يحاول ربما أن يعزو ضعفه إل م يق ، ول
  .للمقارنة معھا المعدل التراكميبين يدي الباحثْين أية دراسة تناولت متغير 

في ) α٠.٠٥≤(ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : سالسؤال الساد
ات  ة كلي ين طلب ة ب ار الخرافي وم درجة شيوع األفك زى والتربالعل ة تع ات األردني ة في الجامع ي

  ؟)مدينة، وقرية، ومخيم(لمكان السكن 
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ة ديرات  لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري لتق
ة  ا كامل الطلبة حول درجة شيوع األفكار الخرافية على كل مجال من مجاالت أداة الدراسة وعليھ

ان السكن ر مك اً لمتغي اين األحادي  ،تبع ل التب ائج تحلي م استخرجت نت ف عن للكش ANOVAث
  .ھذه النتائج) ١٦(ويبين جدول رقم  داللة الفروق بين المتوسطات،

دول  ائج تح:  )١٦(ج ين انت روق ب ة الف ادي لدالل اين األح ل التب ان لي ر مك ا لمتغي لمتوسطات تبع
  .السكن

مجاالت 
 األداة

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
  الداللة

التفاؤل 
 والتشاؤم

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

١٤٤٤.٢٤  
٤٧٣٦٧.١٩  
٤٨٨١١.٤٣ 

٢  
٢٢٠  
٢٢٢ 

٧٢٢.١٢  
٢١٥.٣٠ 

٠.٠٣٧ *٣.٣٥  

القضايا 
 االجتماعية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

٣٩٢.٧٦ 
١٦٠٦٢.٣٦  
١٦٤٥٥.١٢ 

٢  
٢٢٠  
٢٢٢ 

١٩٦.٣٨  
٧٣.٠١ 

٠.٠٧٠ ٢.٦٩  

األعمال 
 المنزلية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

٤٩٧.٢٥ 
٢٢٩٩٧.١٥  
٢٣٤٩٤.٤٠ 

٢  
٢٢٠  
٢٢٢ 

٢٤٨.٦٣  
١٠٤.٥٣ 

٠.٠٩٥ ٢.٣٨  

 الغيبيات
  بين المجموعات

  داخل المجموعات
 المجموع

١٥٥.٢٣ 
٣٥٠٥٥.٢٠  
٣٥٢١٠.٤٣ 

٢  
٢٢٠  
٢٢٢ 

٧٧.٦١  
١٥٩.٣٤ 

٠.٦١٥ ٠.٤٩  

القضايا 
  الصحية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

١٣.١٢٤  
٣٢١٦٣.٧٦  
٣٢١٧٦.٨٩ 

٢  
٢٢٠  
٢٢٢ 

٦.٥٦  
١٤٦.١٢ 

٠.٩٥٦ ٠.٠٤  

المجاالت 
 ككل

  بين المجموعات
  اتداخل المجموع

  المجموع

٨٩١٧.٣٢ 
٥٨٨٣٨٥.٦١  
٥٩٧٣٠٢.٩٣

    

٢  
٢٢٠  
٢٢٢  

٤٤٥٨.٦٦  
٢٦٧٤.٤٨  

٠.١٩١  ١.٦٧  

م  دول رق ن ج ظ م ة ) ١٦(يالح توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ود ف وج
)≥αة ) ٠.٠٥ ت قيم ب، إذ كان ان سكن الطال زى لمك اؤم يع اؤل والتش ال التف ى مج ة ) ف(عل دال

ي ة إحصائياً في ھذا المجال، في ح ى المجاالت األربع ة إحصائية عل روق ذات دالل م تظھر ف ن ل
ى مجال . األخرى، وعلى االستبانة كاملة روق عل اؤل والتشاؤموللوقوف على مصادر الف م  التف ت

  .ھذه النتائج) ١٧(ويبين جدول رقم . استخراج نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية
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  .ت البعدية على مجال التفاؤل والتشاؤمنتائج اختبار شيفيه للمقارنا: )١٧(جدول 
  مخيم  قر ية  مدينة  مستويات المتغير

  ١.٦٠  *٥.٢٦-  -  مدينة
  ٦.٨٦  -  -  قرية

ة  ت دالةأن الفروق على مجال التفاؤل والتشاؤم كان) ١٧(يالحظ من جدول  ين فئ إحصائياً ب
ى أن . القريةلصالح فئة  القريةوفئة المدينة  ر شيوعاً في ولعل ھذه النتائج تعزى إل ات أكث الخراف

ة ة بالمدين رى مقارن ا زال إذ، الق ة م توى المعيش ي ،مس ة ف دمات المقدم وطن  والخ ي ال ة ف القري
ة العربي عامة ه في المدين ل من نعكس ،، أق ذا ي ى شيوع وھ ؤدي إل د ي ا ق ارھم، مم ى أفك لبا عل س
ار الال تھم،األفك ع معيش يرھم لواق اء تفس ي أثن ة ف ة خاص ذ عقالني ق ھ ي بعض وتتف ة ف ه النتيج

ة ر ) ٢٠٠٢( جوانبھا مع نتيجة دراسة وطف م أكث ة ھ ي أظھرت أن سكان المحافظات التقليدي الت
  .أبناء المحافظات المدنية وال سيما حوالي العاصمةإيمانا بالخرافات من 

ة : السؤال السابع د مستوى الدالل في ) α٠.٠٥≤(ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عن
ات درجة شيوع األ ة كلي ين طلب ة ب ار الخرافي وم فك زى والتربالعل ة تع ات األردني ة في الجامع ي

ة(لمستوى تعليم األب  ة العام ة، والثانوي ة العام ل من الثانوي وجيھي( أق وم متوسط، )الت ، ودبل
  ؟ )وبكالوريوس فأكثر

دي ة لتق رات لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري
ا كامل ة الطلبة حول درجة شيوع األفكار الخرافية على كل مجال من مجاالت أداة الدراسة وعليھ

اين األحادي  تبعاً لمتغير مستوى تعليم األب، ل التب ائج تحلي للكشف  ANOVAثم استخرجت نت
  ھذه النتائج) ١٨(ويبين جدول رقم . عن داللة الفروق بين المتوسطات

ر مستوى نتائج تحل:  )١٨(جدول  ا لمتغي ين المتوسطات تبع روق ب ة الف يل التباين األحادي لدالل
  تعليم األب

مجاالت 
 األداة

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
  الداللة

التفاؤل 
 والتشاؤم

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

٤٤٣.٨٠ 
٤٨٣٦٧.٦٢  
٤٨٨١١.٤٣ 

٣  
٢١٩  
٢٢٢ 

١٤٧.٩٣  
٢٢٠.٨٦ 

٠.٥٧١ ٠.٦٧  

القضايا 
 االجتماعية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

١٨٨.٠٩ 
١٦٢٦٧.٠٣  
١٦٤٥٥.١٢ 

٣  
٢١٩  
٢٢٢ 

٦٢.٧٠  
٧٤.٢٨ 

٠.٤٧١ ٠.٨٤  

األعمال 
 المنزلية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

٨٦.٨٣  
٢٣٤٠٧.٥٨  
٢٣٤٩٤.٤٠ 

٣  
٢١٩  
٢٢٢ 

٢٨.٩٤  
١٠٦.٨٨ 

٠.٨٤٦ ٠.٢٧  
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 )١٨(تابع جدول رقم ... 
مجاالت 
 األداة

 مصدر التباين
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قيمة 
 ف

مستوى 
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  بين المجموعات
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٣  
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٢٢٢ 

٦٦.٨٣  
١٥٩.٨٦ 
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القضايا 
  الصحية

  بين المجموعات
  لمجموعاتداخل ا

 المجموع

٩٦.٧٠  
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٣  
٢١٩  
٢٢٢ 

٣٢.٢٣  
١٤٦.٤٨ 

٠.٨٨٢ ٠.٢٢  

المجاالت 
 ككل

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

٣١٨٨.٤١  
٥٩٤١١٤.٥٢  
٥٩٧٣٠٢.٩٣

    

٣  
٢١٩  
٢٢٢  

١٠٦٢.٨٠  
٢٧١٢.٨٥  

٠.٧٥٩  ٠.٣٩  

م  دول رق ن ج ت) ١٨(يالحظ م د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل ود ف دم وج ة ع وى الدالل
)≥αيم األب، إذ ) ٠.٠٥ ة تعزى لمستوى تعل ا كامل ة وعليھ ار الخرافي على مجاالت استبانة األفك

ة  ا،) ف(كانت قيم ة إحصائياً في كل منھ ر دال ة  غي ى أن الطلب ذه النتيجة إل ويمكن أن تعزى ھ
ائھم يس بالضرورة ،الجامعيين الدارسين في كليات العلوم التربوية يختلفون عن آب أثروا  ول أن يت

م يتعرضون لمستوى  يما أنھ ار، وال س يم جامعي،بما يحمله ھؤالء اآلباء من أفك ى  تعل يعمل عل
ر فكارھم وإتعديل أ ارات التفكي د يالعلمكسابھم مھ احثين أي دراسة  ،والناق دي الب ين ي ع ب م يق ول

  .تناولت متغير مستوى تعليم األب للمقارنة معھا

في ) α٠.٠٥≤(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ھل توجد فروق: السؤال الثامن
ية في الجامعات األردنية تعزى والترب العلوم درجة شيوع األفكار الخرافية بين طلبة كليات

، ودبلوم متوسط، )التوجيھي( أقل من الثانوية العامة، والثانوية العامة(لمستوى تعليم األم 
  ).وبكالوريوس فأكثر

ديرات لإلجابة عن ھذا الس ة لتق ؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري
ة  ا كامل الطلبة حول درجة شيوع األفكار الخرافية على كل مجال من مجاالت أداة الدراسة وعليھ

يم االم ر مستوى تعل اين األحادي . تبعاً لمتغي ل التب ائج تحلي م استخرجت نت للكشف  ANOVAث
  ھذه النتائج) ١٩(ويبين جدول رقم . توسطاتعن داللة الفروق بين الم



 ١٠٧٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غانم، وفريال أبو عوادبسام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات تبعا لمتغير مستوى :  )١٩(جدول 
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م  دول رق ن ج ة ) ١٩(يالحظ م توى الدالل د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل ود ف دم وج ع
)≥αار الخر) ٠.٠٥ تبانة األفك ى مجاالت اس يم األم، إذ عل ة تعزى لمستوى تعل ا كامل ة وعليھ افي

ة  ا) ف(كانت قيم ي كل منھ ة إحصائياً ف ر دال ة . غي ى أن الطلب ذه النتيجة إل ويمكن أن تعزى ھ
ربھم  رغم من ق ى ال اتھم، وعل ون عن أمھ ة يختلف وم التربوي ات العل ي كلي امعيين الدارسين ف الج

ا ت أثروا بم يس بالضرورة أن يت ه ل نھن، إال أن م م يما أنھ ار، وال س ات من أفك ه ھؤالء األمھ حمل
ارھم وإ جامعي،عليم تيتعرضون لمستوى  ديل أفك ى تع ابھيعمل عل ر العلمي كس ارات التفكي م مھ

  .ولم يقع بين يدي الباحثين أي دراسة تناولت متغير مستوى تعليم األم للمقارنة معھا والناقد،
  

  التوصيات

  راسة بما يلية، توصي الدقوفي ضوء النتائج الساب

  ي رة، وخاصة ف يوعھا متوسطة أو كبي ة ش ي كانت درج ة الت ار الخرافي ى األفك د عل التأكي
مجال القضايا االجتماعية، والتفاؤل والتشاؤم، وتوضيحھا للطلبة، وإعطاء األمثلة التي تبين 

  .عدم دقتھا

 ة ب ة المرتبط ار الخرافي ول باالفك ي المقب دل التراكم ة ذوي المع ة الطلب ات، توعي الغيبي
، من خالل البرامج التثقيفية في وسائل اإلعالم وتوضيحھا بأمثلة معاكسة تبين عدم صحتھا

  .المختلفة

 - ات أخرى إجراء المزيد من األبحاث والدراسات حول موضوع األفكار الخرافية ضمن فئ
ي خاصة، ع األردن ن المجتم ا  م ر فيھ ن أن يظھ االت أخرى يمك ي مج ة، وف ي عام والعرب

  .الالعقالنيوير الخرافي التفك
  
  لمراجعا
 واعزوزة، وفاء .والتائب، كوثر .وأبو لويفة، حنان .والعكاري، سعاد .أبو جازية، آمنة. 

األفكار الخرافية واالعتقادات الخاطئة لدى عينة من معلمي مدارس الثانوية ). ٢٠٠٦(
 :من  ٢٥/٣/٢٠٠٩استخرجت بتاريخ  .بشعبية مصراته

http://www.elssafa.com/index.php?option=com_content&task. 
 

 ام ر، إنع ى "). ٢٠٠٦( .خي رددين عل دي المت اب ل القلق واالكتئ ه ب ي وعالقت ر الخراف التفكي
الجين الشعبيين ة الخرطوم المع ر منشورة. "بوالي تير غي الة ماجس ة الخرطوم .رس  .جامع

  .ليبيا
 د ري، خال ع "). ٢٠٠٤( .العفي ي المجتم رات ف بعض المتغي ه ب ي وعالقت ر الخراف التفكي

 .اليمن .جامعة صنعاء .رسالة ماجستير غير منشورة. "اليمني
 ثره على السلوك االجتماعي لدى االعتقاد بالخرافات وأ"). ٢٠٠٤( .وآخرون .عيبلو، أسماء

  .ليبيا .مصراتة/ ة اآلداب بحث تخرج في كلي. "المرأة
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 ة "). ١٩٨٤( .عيسوي، عبد الرحمن ر العلمي مع دراسة مقارن سيكولوجية الخرافة والتفكي
  .النھضة العربيةدار : بيروت. "على الشباب المصري والعربي

 د يم، محم ى الضغط "). ٢٠٠٢( .غن اديمي عل ة والتخصص األك دات الالعقالني ر المعتق أث
ة . سة عبر ثقافية في مصر والسعوديةدرا( ".النفسي للمعلمين مجلس النشر (المجلة التربوي

 : من .٢٠٠٩ .استخلص في آذار ).٦٤( ١٦ .)العلمي
pubcouncil.kuniv.edu.kw/kashaf/abstract .   

 ة "). ١٩٩٨( .كسر، عصام دى طلب رات الشخصية ل بعض متغي ه ب التفكير الخرافي وعالقت
ة ة الفني دارس الثانوي الة ما. "الم ورةرس ر منش تير غي ا .جس ة طنط ة مصر  .جامع جمھوري

  .العربية
 ال وي، نض ت"). ٢٠٠٢( .الموس ة الكوي ن طالب جامع ة م دى عين ي ل لوك الخراف . "الس

 : من .٢٠٠٩ .استخلص في آذار. )٦٢( ١٦ .)مجلس النشر العلمي(المجلة التربوية 
pubcouncil.kuniv.edu.kw/kashaf/abstract .   

 ان وي، نعم امعيين "). ٢٠٠٥( .الموس ة الج ي للطلب ر الالعقالن مون التفكي ل مض تحلي
ة ة لقائم تخدام الصيغة العربي ة باس دات الالعقالني ة . "المعتق ة التربوي مجلس النشر (المجل

 من .٢٠٠٩ .استخلص في آذار .)٧٥( ١٩، )العلمي
pubcouncil.kuniv.edu.kw/kashaf/abstract .   

 ائدة اتجاھات التق"). ٢٠٠٢( .وطفة، علي ة الس ة العربي ة في العقلي د والحداث دراسة في (لي
ة ويتي المضامين الخرافي ع الك ن المجتم ة م دى عين ر ل ة . ")للتفكي ة التربوي مجلس (المجل

 : ، من٢٠٠٩، استخلص في آذار، )٦٥( ١٧ .)النشر العلمي
pubcouncil.kuniv.edu.kw/kashaf/abstract .   
 Coll, R. & Taylor, N. (2004). "Probing Scientists' Beliefs: How 

Open-Minded Are Modern Scientists?". International Journal of 
Science Education. 26 (6). 757-778 

 Saenko, I. (2005)."The Superstitions of Today’s College Students". 
Russian Education and Society, 47(12), 76–89. 

 Yong-Yan, C. Jin-Fu, Z. & Jian, L. (2009). "Review of Superstition 
Research". Advances in Psychological Science, 17(1). 218-226. 

 Zhang, J. & Xu, H. (2007). The effects of religion, superstition, and 
perceived gender inequality on the degree of suicide intent,: A study 
of serious attempters in China. OMEGA. 55(3). 185-197. 

 



 ......" ة بيندرجة شيوع األفكار الخرافي"ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٨٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  )١(ملحق رقم 
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة،  
  
  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، 
  

ع،  ذا يرجى منبين يديك مقياساً يستخدم للكشف عن درجة موافقتك على بعض األفكار الشائعة في المجتم ك ل
أن  اً ب رة، علم ا تتضمنه كل فق ى م د درجة موافقتك عل اس، بتحدي ذا المقي اإلجابة بصدق وموضوعية عن فقرات ھ

  .اإلجابات ستعامل بسرية تامة، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي
  وشكراً لتعاونك

  الباحثان                                                                                                            
  :في المربع المناسب فيما يلي ) X(يرجى وضع إشارة  :معلومات أساسية

  
  ذكر             أنثى:                  الـــجنس   .١
  
  علمي              أدبي               غير ذلك     :          فرع الثانويـة. ٢
  
  رابعة            ثانية           ثالثة           أولى   :            لدراسيالمستوى ا. ٣
  
  ممتاز          جيد جداً           جيد             مقبول:            المعدل التراكمي -٤
  
  مخيم            مدينة             قرية                  : مكان السكن  -٥
 
 )       التوجيھي(الثانوية العامة           ) التوجيھي( أقل من الثانوية العامة:          ليم األبمستوى تع - ٦
  

  بكالوريوس فأكثر                        دبلوم متوسط                                                     
 
 )       التوجيھي( الثانوية العامة)          التوجيھي( أقل من الثانوية العامة:          مستوى تعليم األم - ٧
  

  بكالوريوس فأكثر                   دبلوم متوسط                                                                 
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            فضل من كثير من الجھدقليل من الحظ أ  ١
٢  ً             اذا وافق نجم الزوج نجم زوجته، كان زواجھما ناجحا
            مصيره الفشل"الفطر واألضحى "الزواج بين العيدين   ٣

٤  
ت،  وق البي وتھما ف ماع ص راب أو س وم ، أو الغ ة الب رؤي

  نذيرخراب سيصيب المكان
          

٥  
ود إذا التفتت العروس إلى الوراء وھي خار ا، تع جة من بيت أبيھ

 .إليه مطلقة
          

٦  
أل  ريس، ف اب دار الع ى ب سقوط العجين الذي تضعه العروس عل

 سيئ
          

           صب الماء أمام العروس وخلفھا، يدخل البركة إلى البيت  ٧
           بعض األيام أو األرقام تثير التشاؤم أو التفاؤل  ٨

٩  
ذير شؤم رؤية اإلنسان شيئاً أسود وھو خارج من ه صباحا، ن بيت

 وفأل سيئ 
          

١٠  
ه  ر ھالال، فإن ان القم ا وك ه دون ذكرھ ي أمنيت ان ف ر االنس إذا فك

 ينجح في تحقيقھا
          

           صياح الديك في غير أوانه يبعث على التشاؤم  ١١
            .ھنالك أناس وجوھھم تجلب الشر أو الخير لآلخرين  ١٢
            أتي بعده نكد وغم  الضحك الكثير في جلسة ما ، ي  ١٣
            .قيام المرأة بتصفيف شعرھا ليالً،  نذير شر قادم  ١٤

١٥  
ا،  ى بيت زوجھ اذا تصادف وانكسر وعاء عند دخول العروس إل

 .فذلك نذيرشؤم
          

١٦  
ا (نزول المطر ليلة زفاف العروس، فأل خير ويجلب الحظ  رجلھ

 )خضراء
          

١٧  
كرا روس س ريس للع ام الع ل إطع ه يجع ل نفس ا بالفع ، وقيامھ

 حياتھما حلوة
          

١٨  
ا  رأة زوجھ وط، يحفظ للم ى خيط مرب رآن عل قراءة شيء من الق

 من أن تأخذه غيرھا
          

           إذا رفت العين اليسرى فھذا دليل على أن خيرا سيأتي صاحبھا  ١٩
           سماع نباح الكالب في الليل يثير التشاؤم  ٢٠

٢١  
رأ ا  إذا نظرت الم ا ، يخرج مولودھ ي شيء م ل طويالً ف ة الحام

  .شبيھاً له
          

٢٢  
ا من  ان م إذا اشتھت المرأة الحامل شيئا ولم تأكله، وحكت في مك
ي  ا ف م مولودھ ى جس تھيه يظھرعل ذي تش إن الشيء ال مھا، ف جس

  .المكان الذي حكت فيه
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٢٣  
ن  ا م ي جنينھ رآن، يحم ن الق ه م وارمقروء علي ل لس بس الحام ل

  .السقوط قبل تمام الحمل
          

٢٤  
ا  ي يموت أوالدھ رأة الت ل الم ى طف اطالق اسم أحد الوحوش عل

  أطفاال، يحفظه من الموت 
          

            .أكل المرأة للسمك بعد والدتھا ، يكثر من ذريتھا  ٢٥

٢٦  
ة المول العين، رؤي ى، يصيبه ب ه األول ي أيام اس ف ل الن ن قب ود م

  .ويسبب له المرض 
          

٢٧  
ح  لتجنب أن يكون الولد غير مؤدب في المستقبل، يجب تنقيط المل

  في عينه بعد والدته 
          

            .الطفل الذي يولد ويده مضمومة،  يكون بخيال، والعكس صحيح  ٢٨
           .أھله واخوتهالطفل غير الجميل ، يرد العين عن   ٢٩

٣٠  
ذاء أؤلئك  صراخ األطفال في الليل يزعج الجن، مما يؤدي إلى إي

 .األطفال 
          

٣١  
ى مس  ه إل ة، يعرض معاقب معاقبة الطفل في الليل، أو يوم الجمع

  ".يلمسه الجن"من الجن 
          

            .إشعال البخور في البيت ، يجلب حسن الحظ  ٣٢
            .يجلب المتاعبكنس البيت في الليل ،   ٣٣
           .تعليق حذوة الفرس أمام البيت أو المحل ، يجلب الحظ السعيد  ٣٤

٣٥  
ن  يطان م ع الش ر،  يمن د الفط ة عي زل ليل ام المن ح أم رش المل

 .الدخول إليه
          

           .حرق البخور ليلة الجمعة ، يطرد الشياطين   ٣٦

٣٧  
يبة ر أو مص ن ش قوطه،ھوتعويض ع د س اء بع ر إن ت  كس كان

   ).انكسرالشر(ستحدث ،
          

           . نظراإلنسان إلى المرآة ليالً، قد يسبب له أذى من الجن  ٣٨
            وجود الحذاء بشكل مقلوب، يجلب المشكالت في البيوت  ٣٩

٤٠  
بطن  ا تبقى في ال ام ،فانھ د الطع دة بع ات الخبزالزائ إذا تم أكل فت

  .طويال،ويشبع صاحبھا
          

            .قماش مفتوحاً في البيت ،يجلب السوء ألھلهترك مقص ال  ٤١

٤٢  
تالء  ى ام ل عل ا، دلي راً لشخص م وء كثي تقديم فنجان القھوة الممل

  .  القلوب كراھة نحوه 
          

٤٣  
ى  الم عل ع الس ي توق ى يعن ف اليمن ة الك ي راح ة ف عور بحك الش
رى  ك الكف اليس ا ح د  ،أم ن بعي ن زم ره م م ن ز ل شخص عزي

   .أموال قادمة في الطريق  فيعني توقع قبض

          

٤٤  
يستطيع بعض الناس معرفة األحداث، عن طريق قراءة الكف أو 

  .الفنجان 
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            .كثير من التوقعات التي تعرضھا األبراج اليومية صحيحة  ٤٥

٤٦  
ا ين مف عور بطن ى الش دل عل ا، ي ى لشخص م ي األذن اليمن جئ ف

ي  ين ف ا  الطن ھا، وأم ة نفس ي اللحظ ر ف ذكره بخي ن ي ود م وج
 .اليسرى فيعني إن اآلخرين يذكرون ھذا الشخص بالسوء

          

٤٧  
دفع  ين، وي ه من الع ود ، يقي ق المول ح في عن تعليق كيس من المل

 .عنه الحسد
          

٤٨  
دعى من يحك ه سوف ي ه بالصدفة فإن ا لحوم  أنف ة فيھ ى وليم إل

  .وطعام دسم
          

٤٩  
ريرة،  ين الش ان، يمتص أذى الع ي أي مك اء ف رزة زرق ق خ تعلي

 . ويدفع الحسد عن المكان
          

٥٠  
د  ر أصابه، يبع ا عن خي الم شخص م اء ك ي أثن مسك الخشب ف

 .الحسد عن ذلك الشخص
          

            .السحرالقاء الملح والشعير في النار وھي مشتعلة، يوقف عمل   ٥١
            .كل تثاؤب لالنسان يدل على أنه مصاب بالعين ومحسود   ٥٢

٥٣  
ق  ه السحر " الحجاب"تعلي ع عن ه ويمن اب اإلنسان ، يحمي ي ثي ف
  .واألذى

          

٥٤  
د  ة يحس نان المتفرق اوان، واألس ان الزرق قر ذو العين األش

  "عيونه ُزرق،وأسنانه فُرق"الناس
          

            .في مكان الفرح ، يحفظ المحتفى به من العين نثر الملح والشعير  ٥٥

٥٦  
ن  ي م ل، يق ام المح يارة أو أم ة تحت الس ذاء قديم ردة ح ق ف تعلي

  .الحسد
          

           .الكي بالنار، يطرد الجن من جسم اإلنسان  ٥٧
           .ارتداء سلسلة من المعدن ، يشفي من الروماتزم  ٥٨
           .، يساعد على الشفاءارتداء مريض الحصبة مالبس حمراء   ٥٩

٦٠  
ؤدي  اء ي دھن جسم المريض بالزيت الموجود في مقامات األولي

 .إلى شفائھم من المرض
          

٦١  
ام  ا ق دد م ل بع ه الثآلي ى يدي ّد النجوم ظھرت عل ام أحدھم بع إذا ق

 .بعّده من النجوم
          

٦٢  
إصابة شخص برعب مفاجئ ، يؤدي إلى ظھورالشيب في رأسه 

 .وذقنه
          

           . نزع الشعر الشائب من الرأس يؤدي إلى ظھور أضعافه   ٦٣
           .الزواج من األرامل يقصر األعمار  ٦٤
           .سقوط الدموع على وجه الميت يتسبب في احراقه في النار  ٦٥

٦٦  
ة  ون معلق ه تك ه ، ألن روح د وفات ت بع راش المي ل ف ب غس يج

 .بالبيت 
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            .توزيع الحلوى عند قبر الميت يدفع البالء عن األحياء  ٦٧
            األكل من الطعام الذي يقدم عن روح الميت، يسبب األذى  ٦٨
            .حفر حفرة عند قبرالميت، ووضع الماء فيھا، يخفف عن الميت  ٦٩

٧٠  
الن"أن يموت إذا قيل للمحتضرقبل ى ف لم عل ه، "س اتوا قبل ممن م
  .فإنه يسمع ويفعل ذلك

          

  
ة، وبعضھا يكلمات الحجاب ھو عبارة عن ورقة مكتوب فيھا : مالحظة  ر مفھوم ى شد تكون مفھومة أو غي تمل عل

دبوسالكريم  من القرآنآيات  ا ب اب  ، يتم ثنيھا على شكل مثلث، أو مربع صغير ،ولفھا بقطعة قماش، وتعليقھ في ثي
  .من الحسد، أو المرض، أو غيرهبقصد حماية صاحبه وضعھا تحت مخدته ، أو الشخص المعمول له ھذا الحجاب 

  


