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التفكري اخلرايف واثره يف مركز الضبط لدى طالبات 
 جامعة حائل
 *هديل أحمد عيس ى العيس ى

 

  

هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة درجة شيوع األفكار الخرافية لدى طالبات جامعة حائل )فرع الشملي(، ومعرفة مركز الضبط السائد  -امللخص

ي ومركز لديهن. كما هدفت إلى معرفة أثر متغير التخصص في درجة شيوع األفكار الخرافية، ومعرفة ما إذا كان هناك فرق بين مستوى التفكير الخراف

( طالبة موزعة على تخصصات التمريض، ومعلم الصفوف األولية، واللغة اإلنجليزية. 242وقد تكونت العينة من ) ط لدى طالبات جامعة حائل.الضب

[ للتفكير الخرافي، ومقياس عالء الدين كنفاني مركز الضبط. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 1واستخدمت الباحثة. مقياس أبو عواد ]

همها؛ وجود مستوى منخفض من التفكر الخرافي لدى العينة. ووجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر التخصص في درجة شيوع األفكار الخرافية، أ

%(. وقد كان هناك فروق 25.2%(. ومركز الضبط الداخلي )74.8لصالح تخصص التمريض. وقد كانت نسبة مركز الضبط الخارجي لدى العينة )

 حصائية ملركز الضبط على درجة شيوع األفكار الخرافية، لصالح مركز الضبط الخارجي.ذات داللة إ

 

 ، جامعة حائل.: التفكير الخرافي، مركز الضبطالكلمات املفتاحية
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 حائل جامعة طالبات لدى الضبط مركز  في واثره الخرافي التفكير 
 . املقدمة1

هللا عز وجل اإلنسان وعظمُه دون سائر املخلوقات، وميزه بنعمة  ميز     

العقل. واستخدام هذا التفكير في جميع أمور حياته، بما ينعكس بشكل 

إيجابي على حياته، ويسهم في تطويرها. لكن قد يستخدم اإلنسان الجانب 

رقلة السلبي في التفكير، مما يعرقل تقدمه وتطوره، وبالتالي إفساد املجتمع وع

نموه وتقدمه. ويعد التفكير الخرافي أبرز أنواع التفكير التي تسهم بشكل سلبي 

 على تقدم املجتمعات.

وبالرغم من التقدم العلمي السريع، والتطور التكنولوجي الهائل؛ إال إنه ما      

زال التفكير الخرافي يغزو جميع املستويات األجتماعية، واالقتصادية، وفي 

 [.2التعليم ]جميع مستويات 

وال يقتصر التفكير الخرافي على املجتمعات البدائية أو الريفية، بل      

تتجاوزها إلى املجتمعات الحضارية والشرائح املتعلمة من الذكور واإلناث. 

 إلى النخبة الثقافية العربية وتمثل عناصر معرفة التفكير العلمي ]
ً
 [.3صعودا

ويعتبر التفكير الخرافي من املفاهيم التي تعددت بشأنها التعريفات، حيث       

[ أن التفكير الخرافي هو تفسير األحداث وتعليلها بأساليب 4يرى القضاة ]

 أمام التقدم العلمي والتكنولوجي. 
ً
بعيدة عن العلم واملنطق. وتقف عائقا

ملعتقدات الخرافية وتعد املعتقدات الخرافية تضارب للقوانين الطبيعية مع ا

[ 6. فيما ترى الزاغة ]Karmer & Blok [5]والعودة إلى الخلف آالف السنين 

أن الخرافة عقيدة أو نسق من العقائد القائمة على أساس خيالي وهمي بين 

 أحداث وممارسات تفتقر إلى الوعي الكامل، وال تخضع ملفهوم علمي.

ستمرار وجود الخرافة حتى في وهناك بعض النظريات التي تفسر أسباب ا     

 Deprivation[ إلى نظرية الحرمان )7املجتمعات املتقدمة. إذ يشير تورجلر ]

Theory التي تشير إلى أن الناس في الدول النامية يلجأون إلى الخرافات كي ،)

يتأقلموا مع العناصر املادية، والنفسية، كحاالت الحرمان االجتماعية، 

 واإلقتصادية. 

 مع مستوى ك      
ً
ما أن مستوى الخرافات العامة لدى السكان ترتبط إيجابا

 من 
ً
 بدائيا

ً
عدم اإلستقرار الحكومي. فيما يرى فرويد أن التفكير الخرافي نمطا

أنماط التفكير. ويفسر الخرافة على أساس األفكار واملخاوف والرغبات التي 

لتي يتعامل من تكون موجودة في الال شعور، كونها غير مقبولة للذات، ا

خاللها مع الحياة اليومية، وذلك كونها أفكار مرعبة، أو مؤملة. وقد يعتمد 

الفرد على آليات، أو وسائل دفاعية؛ كاإلسقاط للتنفيس عن هذه األفكار، 

واملشاعر. وقد ميز فرويد بين نوعين من الخرافات، األولى: الخرافات التي 

 من مجتمعه. وال
ً
ثانية: الخرافات التي تنشأ من يمتصها الفرد امتصاصا

كبت كونها مرفوضة من 
ُ
الحاجات العميقة وامللحة لإلنسان، كاألفكار التي ت

 قبل املجتمع. 

 لإلعتقاد بالتنجيم، أو األشباح، لكنهم  
ً
، أقل ميال

ً
األشخاص األكثر تعليما

 لإلعتقاد بالتخاطر. كما أن أفراد الطبقة اإلجتماعية، واإلقتصادي
ً
ة أكثر ميال

املتدنية يترددون على العرافين، وعلى قراءة األبراج أكثر من أفراد الطبقة 

اإلقتصادية األعلى. كما أن الشخاص غير العاملين لديهم اعتقادات خرافية 

 [.7قوية أكثر من األفراد العاملين ]

وفيما يتعلق بمركز الضبط، فيعتبر من األمور التي ال يمكن إنكار أثرها      

( بأنه املوقع Loocus of Controlر اإلنسان. وُيعرف مركز الضبط )على تفكي

أو املصدر الذي تنطلق منه مسببات السلوك، التي يعتقد الفرد أنها مسؤلة 

 عن نجاحه أو فشله. 

( مركز الضبط بأنها مدى إدراك الفرد لنتائج Pharesوقد عرف فاريس )     

التنبؤ بها، أو تعود إلى الحظ سلوكه. فإذا أدرك أن نتائج سلوكه ال يمكن 

والصدفة؛ فإن الفرد في هذه الحالة يكون من ذوي مركز الضبط الخارجي. 

أما إذا أدرك الفرد أن نتائج سلوكه تعتمد على مدى إنجازه؛ فإنه يكون من 

 Lefcourtذوي مركز الضبط الداخلي. وأشار )
ً
( إلى أن مركز الضبط يعد بعدا

في العديد من أنواع السلوك. ويستطيع الفرد من أبعاد الشخصية، ويؤثر 

 [.8] التحكم والسيطرة على أموره الخاصة والعامة مع البيئة التي يعيش فيها

وبناًء على هذا التعريف؛ فلمركز الضبط بعدان، هما: البعد الداخلي،      

والبعد الخارجي. ويعرف البعد الداخلي، بأنه مجموعة العوامل التي يعتقد 

بأنها املسببة لنتائج سلوكه، من خير أو شر. وترجع في الوقت نفسه الشخص ي 

إلى ذاته وقدراته وجهوده. في حين ُيعرف البعد الخارجي بأنه مجموعة العوامل 

التي يعتقد الشخص بأنها املسببه لنتائج سلوكه، من خير أو شر. وترجع إلى 

 [.9عوامل خارجية، فوق طاقته وخارجة عن إرادته ]

[ أن األفراد يميلون في الغالب إلى عزو نتائج 10ويرى واينر وآخرون ]       

أفعالهم، بالنجاح أو الفشل، إلى أربعة أسباب هي القدرة، والجهد، وصعوبة 

[ أن واينر أضاف إلى تلك العوامل عوامل 11املهمة، والحظ. ويذكر شنك ]

دور اآلخرين في ذلك. أخرى، مثل: التعب، واملرض، واملظهر الشخص ي للفرد، و 

صنفت هذه العوامل إلى صنفين، هما: عوامل داخلية في الفرد نفسه،  وقد

كقدرته، والجهود التي يبذلها. وعوامل خارجية بالنسبة للفرد كصعوبة 

 املهمة، والحظ.

 مشكلة الدراسة . 2

الحظت الباحثة وجود بعض مظاهر التفكير غير املنطقي، وأنماط التفكير      

افي لدى طلبة الجامعات بشكل عام. والنتشار ظاهرة الخرافة بين طلبة الخر 

الجامعات انعكاسات ثقافية، واجتماعية، خاصة أن طلبة الجامعة في مرحلة 

الشباب. وفي هذه املرحلة نزعة استقاللية، وإثبات الذات. ومن العوامل 

، وتقاليد، من املؤثرة في هذه املرحلة الثقافة املجتمعية بما تحويه من عادات  

 املمكن ان تنمي الشخصية، أو تحد من نموها.

فالتفكير الخرافي يبعد اإلنسان عن التفكير املنطقي السليم. والخرافة والعلم 

ال يجتمعان، فالتفكير الخرافي يعوق التقدم العلمي والتكنولوجي. ومن هنا 

تتحدد تبرز خطورة انتشار التفكير الخرافي لدى طلبة الجامعة. وعليه 

 مشكلة الدراسة الحالية في اإلجابة عن األسئلة التالية:

 أ. أسئلة الدراسة

 ما درجة شيوع األفكار الخرافية لدى طالبات جامعة حائل؟ .1

( في α≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2

ملتغير درجة شيوع األفكار الخرافية لدى طالبات جامعة حائل تعزى 

 التخصص: )صفوف أولية، لغة انجليزية، تمريض(؟

 ما هو مركز الضبط السائدة لدى طالبات جامعة حائل؟ .3

( في α≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .4

 درجة شيوع األفكار الخرافية لدى الطالبات تعزى ملركز الضبط؟
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 هدف الدراسةب. 

لية إلى معرفة درجة شيوع األفكار الخرافية لدى طالبات تهدف الدراسة الحا

جامعة حائل، ومعرفة مركز الضبط السائد لديهن. كما تهدف إلى معرفة أثر 

متغير التخصص في درجة شيوع األفكار الخرافية، وهل هناك فروق بين 

 مستوى التفكر الخرافي مركز الضبط لدى طالبات جامعة حائل.

 أهمية الدراسةج. 

 في كافة تنب
ً
، وله تأثيرا

ً
 مهما

ً
ع أهمية هذه الدراسة من كونها تتناول موضوعا

شرائح املجتمع. ومن كونها تدرس فئة من املفترض أن تحارب التفكير الخرافي 

ع. كما أن هذه الدراسة ستوفر املعلومات الالزمة للدارسين لوضع مفي املجت

 خطط ملحاربة هذا النوع من التفكير.

 اإلجرائية التعريفاتد. 

التفكير الخرافي: هو التفكير الذي يناقض التفكير العلمي، أو التفكير 

املنطقي. ويعبر عن اإلعتقاد في تأثير السحر، وفائدة التمائم، وقراءة الكف، 

 بالعالمة التي يحصل عليها 12] والطالع، واألبراج املوسري 
ً
[. ويقاس اجرائيا

 ياس التفكير الخرافي املستخدم. كل فرد من أفراد عينة الدراسة على مق

مركز الضبط: االعتقاد الذي يدرك به الفرد العالقة بين سلوكه وما يترتب 

 بالدرجة التي يحصل عليها 
ً
عليه من نتائج يمكن أن تؤثر فيه. ويعرف اجرائيا

 كل الفرد من أفراد عينة الدراسة على مقياس مركز الضبط املستخدم.

 مستويات: صفوف أولية، وتمريض، ولغة انجليزية.التخصص: وله ثالثة 

 حدود الدراسةه. 

اقتصرت هذه الدراسة على طالبات جامعة حائل في اململكة العربية 

السعودية، في تخصصات: معلم الصفوف األولية، واللغة اإلنجليزية، 

 .2017/2018والتمريض. للفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي 

 قةالدراسات الساب. 3

باستعراض األدب التربوي السابق وجدت الباحثة العديد من الدراسات      

-التي تناولت التفكير الخرافي ووجهة الضبط كل  على حدة. فيما ال يوجد 

. فقد أجرى القضاة  -حسب علم الباحثة
ً
دراسات تناولت هذين املتغيرين معا

ى طلبة جامعة [ دراسة هدفت إلى الكشف عن درجة التفكير الخرافي لد4]

 1250ها ببعض املتغيرات. تكونت عينة الدراسة من )توعالقمؤتة، 
ً
( طالبا

وطالبة، طبق عليهم أداة للتفكير الخرافي. كشفت نتائج الدراسة وجود فروق 

 تعزى ملتغير الكلية، لصالح الكليات اإلنسانية. وملتغير مكان 
ً
دالة إحصائيا

 تعزى ملتغير السكن، لصالح سكان القرية. ولم تظهر 
ً
فروق دالة إحصائيا

 الجنس.

[ إلى معرفة أنماط السلوك الخرافي لدى 12وهدفت دراسة املوسوي ]      

 وطالبة من جامعة 953الطلبة الكويتيين. تكونت عينة الدراسة من )
ً
( طالبا

الكويت. أشارت النتائج إلى أن ثلثي عينة الدراسة أفادو بوجود سلوكات 

 %( من العينة لديهم25لطالبي. كما أظهرت النتائج أن )خرافية في الوسط ا

%( من العينة يمارسون  7.4اإلستعداد ملمارسة السلوك الخرافي، وأن )

%( من أفراد العينة يدرسون 73%( إلى )58بعضها بالفعل، وأن ما يتراوح بين )

 اآلثار السلبية للسلوك الخرافي.

 ر الخرافي على عينة مكونة من[ بتحليل ظاهرة التفكي13وقام وطفة ]     

( من املثقفين الكويتيين، موزعة بين طالب جامعة وموظفين ومعلمين. 1003)

بينت النتائج أن نسبة كبيرة من أفراد العينة تؤمن بالخرافة، زأن اإليمان 

بفكرة الحسد تتصدر سلم اإلعتقاد الخرافي، ثم الخوف من األماكن 

 استحضار األرواح، وقراءة الطالع. كما املهجورة، ثم اإليمان بالسحر، و 
ً
أخيرا

كشفت نتائج الدراسة عن فروق في تعزى ملتغير الجنس، لصالح اإلناث؛ إذ 

 باملعتقدات الخرافية أكثر من الذكور. وأن املحافظات 
ً
كن أكثر إيمانا

 باملعتقدات الخرافية من املحافظات املدنية.
ً
 التقليدية أكثر إيمانا

[ إلى الكشف عن مدى انتشار التفكير 14ة العفيري ]وهدفت دراس      

( ذكر وأنثى. أظهرت نتائج 1166الخرافي في اليمن. تكونت عينة الدراسة من )

، و 92.2الدراسة أن ) %( من أفراد عينة الدراسة لديهم تفكير خرافي متدن 

%( لديهم تفكير خرافي مرتفع. كما بينت النتائج وجود فروق دالة 7.8)

 
ً
 في التفكير الخرافي تعزى ملتغير العمر، واملستوى التعليمي، واملوقع إحصائيا

 تعزى ملتغير الجنس.
ً
 الجغرافي، فيما لم تظهر النتائج فروقا

 [ دراسة الحاجة إلى تطوير مقاييس لإلعتقادات15وأجرى ويزمان ووات ]      

 
ً
الخرافية، وتسليط الضوء على الحاجة ملقاييس مستقبلية تتضمن بنودا

( مقياس اإليمان PBSتشير إلى الخرافة اإليجابية؛ حيث أن املقياس العاملي )

( 4339بالخوارق يشير إلى الجانب السلبي فقط. تكونت عينة الدراسة من )

( ،
ً
ج إلى أن مستوى ( إناث. اشارت الدراسة نتائ2388( ذكور، و)1951مشاركا

املعتقدات الخرافية اإليجابية، واملعتقدات الخرافية اإليجابية لدى اإلناث 

 أعلى منها لدى الذكور.

حول العوملة وأثرها في انتشار الخرافة.  [16وفي دراسة لجورج وسريدهار ]     

 وطالبة من الطلبة الخريجين من 180تكونت عينة الدراسة من )
ً
( طالبا

ية، والعلوم، والعلوم اإلجتماعية، واللغات في جامعة كيراال كليات الترب

(Kerala اشارت نتائج الدراسة إلى أن املعتقدات الخرافية لدى اإلناث أعلى .)

من الذكور، وجاءت كلية العلوم العلوم بالدرجة األولى في التفكير الخرافي، 

 وكلية العلوم اإلجتماعية في الدرجة األخيرة.

[ إلى معرفة نسبة الطالب الذين 17اسة الغرايبة والزريقات ]وهدفت در      

يعزون نجاحهم وفشلهم إلى عوامل داخلية أو عوامل خارجية. تكونت عينة 

 وطالبة من طلبة الجامعة األردنية، منهم )457الدراسة من )
ً
( من 235( طالبا

ة أن ( من الكليات اإلنسانية. أكدت نتائج الدراس222الكليات العلمية، و )

%( من العينة كانوا يعزون نجاحهم وفشلهم لعوامل خارجية. في حين لم 55)

 تثبت النتائج وجود أثر لنوع الكلية )علمية، انسانية( في مركز الضبط.

[ إلى معرفة العالقة بين وجهة الضبط 18وهدفت دراسة العفاري ]     

أم القرى.  والعوامل الخمس الكبرة للشخصية، لدى عينة من طالبات جامعة

( طالبة من مختلف تخصصات الجامعة. 874تكونت عينة الدراسة من )

بينت نتائج الدراسة شيوع وجهة الضبط الداخلي بين طالبات جامعة أم 

 %(.51.3القرى بنسبة )

 الطريقة واإلجراءات. 4

 مجتمع الدراسة وعينتهاأ. 

، في تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات جامعة حائل فرع الشملي

(. أما 845(. وقد بلغ عددهن )2017 /2016الفصل الدراس ي الثاني لعام )

 ( طالبة، تم اختيارهن بالطريقة242عينة الدراسة فتكونت من )

 ( توزع أفراد العينة:1العشوائية العنقودية. ويبين الجدول ) 
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 1 جدول 

 
ً
 للتخصصتوزيع أفراد العينة وفقا

 النسبة التكرار الفئات

 10.7 26 تمريض

 26.0 63 انكليزي 

 63.2 153 صفوف

 100.0 242 املجموع

 الدراسة ب. أدوات

 الخرافي التفكير مقياس: األول  املقياس

 تكون  حيث[. 1] عواد وأبو غانم طوره الذي مقياس الباحثة استخدمت       

 والتشاؤم، التفاؤل : هي مجاالت، خمسة على موزعة فقرة( 70) من املقياس

 وقد. الصحية والقضايا والغيبيات، املنزلية، والقضايا األجتماعية، والقضايا

( 30) من مكونة من عينة على تطبيقها تم فقد األداة ثبات من التحقق تم

 وذلك الفا، كرونباخ معامل حساب تم وقد الدراسة، عينة خارج من طالبة

 الفا كرونباخ معامل بلغ وقد. ككل املقياس وعلى املجاالت من مجال كل على

 والتشاؤم التفاؤل : التالي النحو على الخمسة وللمجاالت ،(0.91) ككل لألداة

 الغيبيات ،(0.87) املنزلية األعمال ،(0.93) االجتماعية القضايا ،(0.82)

 :النتائج هذه( 2) رقم الجدول  ويوضح(. 0.84) الصحية القضايا ،(0.65)

 2 جدول 

 الخرافي التفكير  استبانة ثبات معمالت

 معامل ألفا املجاالت

 0.82 التفاؤل والتشاؤم

 0.93 القضايا االجتماعية

 0.87 األعمال املنزلية

 0.65 الغيبيات

 0.84 القضايا الصحية

 0.91 الكلي

 وفق املقياس فقرات من فقرة كل على املفحوص يستجيب: املقياس تصحيح

  كبيرة بدرجة يبدأ خماس ي تدريج
ً
 قليلة بدرجة إلى درجات، خمس وتأخذ جدا

 
ً
 هي املفحوص عليها يحصل درجة أعلى فإن وبالتالي. واحدة درجة وتأخذ جدا

 على أو ككل، الخرافي التفكير على الحكم ويتم(. 70) تكون  درجة وأدنى( 350)

 :األتي املعيار حسب الطالب، لدى أبعاده من بعد

 .منخفض مستوى ( 2.33 -1) من الدرجات -

 .متوسط مستوى ( 3.67 -2.34) من الدرجات -

 مرتفع مستوى ( 5 -3.68) من الدرجات -

 (الخارجي - الداخلي) الضبط وجهة مقياس: الثاني املقياس

 وعشرين ثالث من تكون  حيث. الكنفاني الدين عالء املقياس هذا أعد       

 في الداخلية الوجهة إلى تشير إحدهما عبارتين، تتضمن منها واحده كل فقرة،

ضيف وقد. الضبط في الخارجية الوجهة إلى تشير والثانية الضبط،
ُ
 إلى أ

 يكتشف ال حتى وضعت داخلية، فقرات ست فقرة والعشرين الثالث

 لإلستجابة االستعداد ظهور  احتمال ولتقليل املقياس، هدف الفحوص

 املستحسنة اإلستجابة أو املتطرفة، اإلستجابة: مثل معينة، بصورة

 
ً
 متقابلة قضايا تمثل بحيث الداخلية الفقرات هذه اختيرت وقد. اجتماعيا

 . البيئة قضية مقابل الوراثة مثل

، العبارتين يقرأ أن املفحوص وعلى      
ً
 مع تتفق أيهما يختار أن عليه ثم معا

 وجهة إلى تشير التي العبارات من اختيار لكل درجة وتعطى. نظره وجهة

 الوجهة إلى تشير املقياس على العالية الدرجة فإن ولذا الخارجية، الضبط

 فى الداخلية الوجهة إلى املنخفضة الدرجة تشير بينما للضبط، الخارجية

 .الضبط

 ذو األفراد األولى فئتين إلى األفراد ويصنف( 23 صفر،) بين الدرجة وتتراوح     

 والست الصفر بين تتراوح درجة على يحصل من كل وتشمل الداخلى الضبط

 الخارجى الضبط ذوى  األفراد وتتضمن الثانية والفئة( 6: صفر) درجات

 وعشرين وثالثة درجات العشرة بين تتراوح درجة على يحصل من كل وتشمل

 .درجة

 من عينات على مقبولة ثبات معامالت األجنبية صورته فى للمقياس تتوافر 

 ثبات معامالت على" Rotter 1966 روتر" حصل حيث األمريكيين الطالب

 ريتشاردسون  – أوكيودر النصفية، التجزئة طريقة باستخدام للمقياس

( 0.49) من تراوحت التطبيق إعادة وبطريقة( 0.79) إلى( 0.69) من تراوحت

 (.0.83) إلى

 ومناقشتها النتائج. 5

 
ً
 األفكار شيوع درجة ما" على ينص الذي االول  بالسؤال املتعلقة النتائج: أوال

 "الطالبات؟ لدى الخرافية

 واالنحرافات الحسابية املتوسطات استخراج تم السؤال هذا عن لإلجابة     

 يوضح( 3) والجدول  الطالبات، لدى الخرافية األفكار شيوع لدرجة املعيارية

 .ذلك

افات الحسابية املتوسطات 3 دول ج افية األفكار  شيوع لدرجة املعيارية واالنحر   مرتبة الطالبات لدى الخر
ً
 الحسابية املتوسطات حسب تنازليا

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املجال الرقم الرتبة

 8120. 1.92 األعمال املنزلية 3 1

 6810. 1.87 القضايا الصحية 5 2
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 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املجال الرقم الرتبة

 6940. 1.83 القضايا االجتماعية 2 3

 6780. 1.79 التفاؤل والتشاؤم 1 4

 7160. 1.78 الغيبيات 4 5

 6420. 1.84 الكلي التفكير الخرافي  

-1.78( أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )3يبين الجدول )     

(، حيث جاءت األعمال املنزلية املرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ 1.92

(، بينما جاءت الغيبيات في املرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ 1.92)

 (. 1.84توسط الحسابي للتفكير الخرافي الكلي )(، وبلغ امل1.78)

( 1.84( أن املتوسط الحسابي للتفكير الخرافي بلغ )3يتضح من الجدول )      

وهو مستوى منخفض. ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء أن الطالبات 

خالل دراستهن بالجامعة تأثرن بما تحويه املساقات من معلومات وأفكار تركز 

لطالبات مهارات التفكير الصحيح، والتفسير العلمي السليم على اكساب ا

 عن التفسيرات الغيبية التي ال تعتمد على العلم، أو التي 
ً
للسلوك، بعيدا

تعتمد على السحر والشعوذة. ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء التقدم 

العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم؛ حيث أصبح الوصول إلى املعرفة 

 
ً
، األمر الذي أدى إلى محاربة انتشار األفكار الخرافية. ويمكن سهال

ً
 وسريعا

 تفسير هذه النتيجة أن املرجعية الدينية ضبط وتوجيه

 عن األنماط السلوكية الخرافية.  
ً
 السلوك بعيدا

[؛ ودراسة 1واتفقت نتيجية هذه الدراسة مع دراسة غانم وأبو عواد ]       

إلى انخفاض التفكير الخرافي لدى طلبة الجامعات. [ التي اشارت 19الربيع ]

[، التي اشارت نتائجها إلى 12فيما اختلفت نتائج الدراسة مع دراسة املوسوي ]

 وجود مستوى مرتفع من التفكير الخرافي لدى أفراد العينة.

الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  السؤال

(α≤0.05 في درجة شيوع األفكار الخرافية لدى الطالبات تعزى ملتغير )

 ؟(التخصص )صفوف أولية، لغة إنجليزية، تمريض

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية  

ر الخرافية لدى الطالبات حسب واالنحرافات املعيارية لدرجة شيوع األفكا

( 4متغير التخصص )صفوف أولية، لغة إنجليزية، تمريض(، والجدول )

 يوضح ذلك.

 4 جدول 

افية لدى الطالبات حسب متغير التخصص افات املعيارية لدرجة شيوع األفكار الخر  املتوسطات الحسابية واالنحر

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد الفئات 

 1.219 2.37 26 تمريض التفاؤل والتشاؤم

 470. 1.62 63 انكليزي  

 570. 1.76 153 صفوف 

 678. 1.79 242 املجموع 

 1.239 2.30 26 تمريض القضايا االجتماعية

 482. 1.66 63 انكليزي  

 606. 1.82 153 صفوف 

 694. 1.83 242 املجموع 

 1.262 2.23 26 تمريض األعمال املنزلية

 608. 1.83 63 انكليزي  

 783. 1.91 153 صفوف 

 812. 1.92 242 املجموع 

 1.325 2.28 26 تمريض الغيبيات

 592. 1.78 63 انكليزي  

 576. 1.70 153 صفوف 

 716. 1.78 242 املجموع 

 1.307 2.35 26 تمريض القضايا الصحية

 534. 1.65 63 انكليزي  

 528. 1.87 153 صفوف 

 681. 1.87 242 املجموع 

 1.238 2.33 26 تمريض التفكير الخرافي

 444. 1.71 63 انكليزي  

 523. 1.82 153 صفوف 

 642. 1.84 242 املجموع 
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 ( 4) الجدول  يبين     
ً
  تباينا

ً
 واالنحرافات الحسابية املتوسطات في ظاهريا

 فئات اختالف بسبب الطالبات لدى الخرافية األفكار شيوع لدرجة املعيارية

 الحسابية املتوسطات بين اإلحصائية الفروق داللة ولبيان التخصص، متغير

 (.5) الجدول  حسب األحادي التباين تحليل استخدام تم

 5 جدول 

افية األفكار  شيوع درجة على التخصص ألثر  األحادي التباين تحليل  الطالبات لدى الخر

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات املصدر 

 000. 12.636 5.298 2 10.596 بين املجموعات التفاؤل والتشاؤم

   419. 239 100.204 داخل املجوعات

    241 110.800 الكلي

 000. 8.263 3.755 2 7.511 بين املجموعات القضايا االجتماعية

   454. 239 108.622 داخل املجوعات

    241 116.133 الكلي

 104. 2.282 1.489 2 2.978 بين املجموعات األعمال املنزلية

   653. 239 155.984 داخل املجوعات

    241 158.963 الكلي

 001. 7.831 3.804 2 7.608 بين املجموعات الغيبيات

   486. 239 116.085 داخل املجوعات

    241 123.693 الكلي

 000. 10.507 4.517 2 9.034 بين املجموعات القضايا الصحية

   430. 239 102.748 داخل املجوعات

    241 111.782 الكلي

 000. 9.419 3.630 2 7.260 املجموعات بين التفكير الخرافي

   385. 239 92.110 داخل املجوعات

    241 99.370 الكلي

 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود( 5) الجدول  من يتبين     

 ككل األداة وفي املجاالت جميع في التخصص ملتغير تعزى ( =0.05) الداللة

 بين إحصائيا الدالة الزوجية الفروق ولبيان املنزلية، األعمال مجال باستثناء

 هو كما شيفيه بطريقة البعدية املقارنات استخدام تم الحسابية املتوسطات

 (.6) الجدول  في مبين

 6 جدول 

افية األفكار  شيوع درجة على التخصص ألثر  شيفيه بطريقة البعدية املقارنات  الطالبات لدى الخر

 أولية صفوف انكليزي  تمريض املتوسط الحسابي التخصص املجال

    2.37 تمريض التفاؤل والتشاؤم

   *75. 1.62 انكليزي 

  14. *61. 1.76 أولية صفوف

    2.30 تمريض القضايا االجتماعية

   *64. 1.66 انكليزي 

  17. *47. 1.82 أولية صفوف

    2.28 تمريض الغيبيات

   *50. 1.78 انكليزي 

  09. *59. 1.70 أولية صفوف

    2.35 تمريض القضايا الصحية

   *70. 1.65 انكليزي 

  22. *48. 1.87 أولية صفوف

    2.33 تمريض التفكير الخرافي

   *62. 1.71 انكليزي 

  11. *51. 1.82 أولية صفوف

 (.= 0.05دالة عند مستوى الداللة )
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( بين α≤ 0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية )6يتبين من الجدول )

التمريض من جهة وكل من تخصص ي االنجليزي وصفوف أولية من جهة 

 اخرى وجاءت الفروق لصالح التمريض.

 خصص تهذه النتيجة في ضوء أن تخصص التمريض هو  ويمكن تفسر

علمي بحت، بعكس تخصص ي الصفوف األولية، واللغة اإلنجليزية التي 

 تتضمن على مساقات انسانية. 

 السؤال الثالث: ما هي وجهة الضبط السائدة لدى الطالبات؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج التكرارات والنسب املئوية لوجهة 

 ( يوضح ذلك.7لدى الطالبات، والجدول )الضبط 

 7جدول 

 التكرارات والنسب املئوية لوجهة الضبط لدى الطالبات

 النسبة التكرار الفئات

 %25.2 61 داخلي

 %74.8 181 خارجي

 %100 242 املجموع

 5 العليا الدرجة* 

 بلغ تكرار اعلى على حصل الخارجي الضبط مركز أن( 7) الجدول  يبين      

 تكرار بأدنى الداخلي الضبط مركز جاء بينما ،%(74.8) مئوية وبنسبة( 181)

 %(.25.2) مئوية وبنسبة( 61) بلغ

 وأساليب اإلجتماعية، التنشئة أساليب إلى النتيجة الباحثة وتعزو        

 لديهم ينمي الذي والتعسف الزائدة الحماية على القائمة الوالدية املعاملة

 األحداث بأن الطلبة إدراك إلى النتيجة هذه ترجع وقد. الخارجي الضبط مركز

 قبل من والتحكم الحظ إلى وإنما الشخص ي، التحكم إلى ترجع ال ونواتجها

 التي[. 17] والزريقات الغرايبة دراسة مع الدراسة نتيجة وتتفق. اآلخرين

%(. 55) كانت العينة لدى الخارجي الضبط نسبة أن إلى نتائجها توصلت

 العينة لدى الخارجي الضبط نسبة كانت التي[ 18] العفاري  ودراسة

(51.3.)% 

 الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل: الرابع السؤال

(α≤0.05 )ملركز تعزى  الطالبات لدى الخرافية األفكار شيوع درجة في 

 الضبط؟

 واالنحرافات الحسابية املتوسطات استخراج تم السؤال هذا عن لإلجابة

 مركز متغير حسب الطالبات لدى الخرافية األفكار شيوع لدرجة املعيارية

 استخدام تم الحسابية املتوسطات بين اإلحصائية الفروق ولبيان الضبط،

 .ذلك يوضح( 8) والجداول  ،"ت" اختبار

 8 جدول 

افات الحسابية املتوسطات افية األفكار  شيوع درجة على الضبط مركز  ألثر " ت" واختبار  املعيارية واالنحر  الطالبات لدى الخر

املتوسط  العدد مركز الضبط املجل

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 قيمة

 "ت"

الداللة  الحريةدرجات 

 اإلحصائية

 221. 240 1.228- 628. 1.70 61 داخلي التفاؤل والتشاؤم

    693. 1.82 181 خارجي

 061. 240 1.882- 441. 1.69 61 داخلي القضايا االجتماعية

    756. 1.88 181 خارجي

 033. 240 2.142- 668. 1.73 61 داخلي األعمال املنزلية

    847. 1.99 181 خارجي

 004. 240 2.934- 559. 1.55 61 داخلي الغيبيات

    748. 1.86 181 خارجي

 029. 240 2.193- 639. 1.70 61 داخلي القضايا الصحية

    687. 1.92 181 خارجي

 021. 240 2.318- 507. 1.68 61 داخلي التفكير الخرافي

    674. 1.90 181 خارجي

 تعزى (  = 0.05) إحصائية داللة ذات فروق وجود( 8) الجدول  من يتبين

 مجالي باستثناء الكلية الدرجة وفي املجاالت جميع في الضبط مركز ألثر

 مركز لصالح الفروق وجاءت االجتماعية، والقضايا والتشاؤم، التفاؤل 

 .الخارجي الضبط

 خارجية، مرجعية لها الخرافية األفكار أن ضوء في النتيجة هذه تفسر ويمكن

 والعادات االجتماعية املعايير أن وباعتبار. وتوجهه اإلنساني بالسلوك تتحكم

  كبيرة بدرجة تؤثر فإنها خارجي؛ ضبط مركز تشكل والتقاليد،
ً
 على جدا

 .الخرافي التفكير

 التوصيات. 6

 :يلي بما الباحثة توص ي ومناقشتها الدراسة نتائج ضوء في

 .أخرى  متغيرات مع الخرافي التفكير تتناول  الدراسات من مزيد اجراء .1

 الخرافي التفكير بخطورة الطلبة لتوعية محاضرات عقد .2
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ABSTRACT_ This current study aimed to recognize the degree of the spread of superstitious thinking for 

the female students of Hail University (Al-Shamly Branch). And to know the dominant control center for 

them. It also aimed to know the effect of the variable of specialty in the degree of the spread of superstitious 

thinking on them. Furthermore, to know if there a difference between for the female student of Hail 

University. The sample consisted of (242) female student distributed on three specialties (majoring); 

nursing, primary- teaching and English. The researcher used Abu Awad’s measure of superstitious thinking 

(2010), and Ala’a Aldeen Kanafani’s measure of the control center. The study come up with the following 

results, the most important of them are: there was a low level of superstitious thinking for this sample. Also, 

were differences that had statistical significance of specialties on the degree of superstitious thinking 

spread in favor of nursing. As for the percentage of the external control center on the degree of control 

center spread, in favor of the external control center. 
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