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التفكري اخلرايف وعالقته ببعض املتغريات

م.د .علي ناصر فرحان  /مركز البحوث التربوية والنفسية  /جامعة بغداد
خبلصة البحث
ييدؼ البحث الحالي الى معرفة التفكير الخرافي لدى طمبة الجامعة في كؿ مف ليبيا والعراؽ ،
مع اجراء مقارنة بينيما  .كما ييدؼ الى معرفة داللة الفروؼ في االفكار الخرافية لدى طمبة الجامعة
وفقا لمتغيرات الجنس والمرحمة الدراسية والتخصص الدراسي.
استعرض الباحث التطور التاريخي لمتفكير الخرافي وبعض النظريات المفسرة ليذه الظاىرة
االنسانية  .كما عرض عددا مف البحوث السابقة االجنبية والعربية  .كما صمـ اسبيانيف عف االفكار
الخرافية الشائعة لدى طمبة الجامعة في كؿ مف العراؽ وليبيا .
توصؿ البحث الى اف ىناؾ ( )ٚفقرات نالت وسطا مرجحا عاليا لدى طمبة الجامعة في العراؽ
 ،بينما نالت  ٛفقرات وسطا مرجحا عاليا لدى طمبة الجامعة في ليبيا  .ووجد اف ىذه االفكار الخرافية
الشائعة لدى طمبة الجامعة سواءا في ليبيا او العراؽ كانت تشبع حاجات وأىداؼ متنوعة  ،قسـ منيا
يحمؿ نظرة التفاؤؿ والقسـ االخر يحمؿ التشاؤـ وتوقع حدوث الضرر.
كما توصؿ البحث الى وجود فروؽ ذات داللة احصائية في التفكير الخرافي بيف طمبة الجامعة
وفقا لمتغيرات الجنس والمرحمة الدراسية والتخصص العممي .وتشير ىذه النتائج الى اف االناث وطمبة
السنة االولى وطمبة التخصص االنساني أكثر ايمانا بالخرافة مف الذكور وطمبة المرحمة الرابعة وطمبة
التخصص العممي, .كانت ىذه النتائج متطابقة في كؿ مف العراؽ وليبيا.
وعند مقارنة الباحث بيف االفكار الخرافية بيف االستبيانيف المذيف طبقيما عمى العينة العراقية
والعينة الميبية وجد اف ىناؾ ثبلثة أفكار خرافية كانت متشابية في المضموف في االستبيانيف  ،كما
وجد ثبلثة خرافات متناقضة تماما في المضموف بيف االستبيانيف  .أما باقي الخرافات وعددىا ٕٜ
خرافة لكؿ استبياف فقد عالجت مواضيع نختمفة مثؿ الزواج  ،الموت  ،الطفؿ وحمايتو  ،ومناسبات
اجتماعية وظواىر طبيعية  .وعمى الرغـ مف اف ىناؾ اتجاىا مشتركا ليذه الخرافات في االستبيانيف
اال اف تفاصيؿ معالجتيا كانت مختمفة.

ٕ٘ٛ

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

 1025العدد ()45
الفصؿ األوؿ
مقدمة في إشكالية الخرافة

يزداد التقدـ العممي لدى بعض المجتمعات بوتيرة سريعة جدا لتحتؿ مرك از مرموقا بيف دوؿ العالـ،
وقد استطاعت ىذه األمـ أف تحقؽ قفزات نوعية ميمة في مختمؼ المياديف لتجعؿ اليوة بينيا وبيف
أمـ أخرى كبيرة ،وكاف الفضؿ األوؿ في إحراز ىذا التقدـ اليائؿ ىو اعتمادىا عمى العمـ والمنيج
العممي والتفكير العممي في وضع الخطط والبرامج والتنموية وتنفيذىا عمى أرض الواقع .فالعمـ في
عصرنا الحالي ىو سبلح األمـ األمضى في معركة التقدـ والرقي واكتساب القوة ،فمـ تعد مؤشرات
األعداد البشرية الضخمة أو المساحات الشاسعة أو الثروات الكبيرة رم از لمقوة إنما القوة لمف يمتمؾ
ناصية العمـ والمعرفة.
كأية ميارة مف الميارات السموكية التي
والتفكير العممي سموؾ يمكف التدرب عميو وتعممو واتقانو ّ

يتدرب عمييا اإلنساف ،لذا كاف مف أوؿ ما قامت بو األمـ ىو أنيا توجيت إلى التربية والى الطفولة

لتبدأ منيا مسيرة التقدـ العممي ،وكاف ليا ما أرادت ،حيث واجيت تحديات العصر بأسس عممية
وتربوية وضعتيا لكي تغرس التفكير العممي وتنمي االتجاىات العممية لدى أبنائيا ،ونتيجة لذلؾ شاع
االنفتاح الفكري وحب االستطبلع ،وفيـ العبلقة بيف السبب والنتيجة والدقة والبحث عف المعمومات
الموثوقة واحتراـ الحقيقة والموضوعية والتمييز بينيا وبيف الخياؿ (.)Kumph, 1935, p.40
ويقؼ التفكير الخرافي عمى الجانب اآلخر في مواجية التفكير العممي ،حيث يختمؼ عف التفكير
العممي ألنو ال يقوـ عمى أساس إدراؾ العبلقة السببية الحقيقية بيف الظواىر ،طبيعية كانت أو
بشرية ،وانما يقوـ عمى أساس عبلقة سببية غير عممية وغير حقيقية ،ويرجع الظواىر الطبيعية إلى
أسباب غير طبيعية ،ويعتمد بالدرجة أساسا عمى ال خرافة ،وىو اعتقاد أو فكرة عف الواقع ال تنطوي
عمى إمكانية تفسيره ،والخرافة بوصفيا ظاىرة اجتماعية ليست بعيدة عف الواقع فحسب وانما يشترط
أف تكوف مستمرة أو دائمة وليست حالة طارئة وقتية ،وانما موقؼ ثابت نسبيا في حياة مف يؤمنوف
بيا.
ويعد التفكير الخرافي خط ار دائما عمى المجتمع ،وبسبب وتيرة التقدـ المتسارعة في العصر الحديث،
فأف ىذا لخطر قد اكتسب درجة كبيرة مف الخطورة ،وبخاصة بعد أف اتضحت الفوارؽ بينت
مجموعتيف مف الفئات البشرية ،أوالىما المجتمعات المتقدمة التي يسود التفكير العممي أوساطيا،
وثانييما المجتمعات المتخم فة التي ما زاؿ التفكير الخرافي يحتؿ مكانا بار از في تفكيرىا ،ويتحكـ في
عبلقاتيا ويؤثر في تصوراتيا .ومما يزيد مف صعوبة إمكانية صمود المجتمعات المتخمفة لتحديات
العصر بالكـ والكيؼ المطموبيف ىو التركيب المعقد لممجتمعات الحديثة ،والمستوى المعقد نسبيا
لمتنظيـ اال قتصادي والسياسي والعبلقات الدولية المركبة والذي يجعؿ نوعية عقمية الجماىير عمى
جانب كبير مف األىمية ،بحيث أصبح وجود نخبة متعممة حتى لو كانت تتمتع بعقمية عممية وتوفرت
ليا الجامعات والمؤسسات المناسبة ال يكفي إليجاد دولة عصرية ،ألف كؿ فرد لو أىمية في المجتمع
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ولو دور إذا لـ يقـ بو عمى الوجو األكمؿ اثر في بنياف الدولة بأسرىا ،فاستيراد المعدات الحديثة
وبناء الجامعات وغير ذلؾ ال يعني تحديثا لمدولة إذا لـ يتمكف أفراد المجتمع مف التفاعؿ مع ىذه
المعدات بالشكؿ والكيفية التي تتطمبيا.
وفي مجتمعنا تتصؼ طرائؽ المعرفة التي استخدميا العقؿ العربي بالتوفيقية في مجاؿ الفمسفة،
وبالغيبة في مجاؿ السموؾ اليومي لمشعب ،وبالتجريب في الميداف العممي ،وىناؾ بعض آراء الغيبييف
تتيـ التفكير العربي بأنو فكر مشدود وفؽ طرائؽ معرفة محدده سمفا ،مما جعؿ العقؿ العربي تجزيئيا
غير قادر عمى المؤا لفة والتركيب والنظرة الكمية ،وغير قادر عمى االنفكاؾ مف خطوط مرسومة لو أو
مكتوبة أو مقدرة عميو ،إال إف الحقيقة التي تصدؽ عمى التفكير العربي انو تفكير أسطوري في قسـ
كبير منو ،وىو حدسي وكراماتي في القطاع الصوفي ،وىو خبري في بعض جوانبو ،وال يستخدـ
التحميؿ والغ وص في األعماؽ في جوانب أخرى وىو مج أز في بعض الحاالت ألنو في مجمؿ األحواؿ
ليس أسطوريا فقط وال تجريبيا وال توفيقيا وال خبريا ،بؿ ىو كؿ ىذه الحاالت المتنوعة وبدرجات
مختمفة مف حالة إلى أخرى ومف عصر آلخر ومف مجتمع آلخر.
إف شريحة األساطير والمعتقدات وقطاع كبير مف الفولكمور الذي يؤلؼ جزاءاً مف التراث العربي
يمثؿ الذات أو األنا العربية قبؿ أف توجد وحينما توجد لذلؾ يكوف الحديث عف التاريخ الفردي دوف
التطرؽ لمتاريخ الجماعي يكوف حديثا مبتورا .وتراث العربي وحياتو سواء كاف في السابؽ أو في
عصرنا الحالي ممموء باألساطي ر والخرافات ويبدو إف العربي لـ يستجب بسرعة كافية لنداء تحديث
عقميتو والتخمي مف النظرة األسطورية والنظرة الذاتية لمعالـ وكاف ذلؾ عمى حساب العقمية المنطقية
والقوانيف الموضوعية والفكر المنيجي الذي يفترض أف تسود( زيعور  ،ٜٔٙٚص .)ٕٔٛ – ٜٔٚ
إف انتشار األفكار الخرافية في واقعنا ال زاؿ قائما بيف مختمؼ ش ارئح المجتمع فكثير مف الناس
يمجأوف إلى المنجميف وقراء الطالع يستشيرونيـ في أمورىـ ،ويطمبوف إلييـ حموال لمشكبلتيـ المزمنة
واستطبلعا لممستقبؿ ،وتنشر الصحؼ والمجبلت وبشكؿ واسع ما تتنبأ بو النجوـ عف مستقبؿ كؿ فرد
وف قا لبرجو الخاص .بعض الناس يتشاءـ مف بعض الحيوانات كالغراب والعنقاء وعواء الكمب
بالمقموب ،ومف الناس مف يتفاءؿ بحصوؿ حدث معيف ويتشاءـ إذا حصؿ مقموب ىذا الشيء مثؿ
العطسة الواحدة عند السفر تدعو لمتشاؤـ والعطستاف تدعو لمتفاؤؿ ،نعيؽ الغراب يدعو لمتشاؤـ
وزقزقة ال عصافير تدعو لمتفاؤؿ ،مف الناس مف يعزوف ما يصيبيـ مف مرض أو تمؼ أو خسارة إلى
عيف الحاسد،وكثي ار ما نسمع عف تفسيرات لظواىر الكوف المختمفة كالزلزاؿ والبراكيف وخسوؼ القمر ال
تتفؽ مع ما تكشؼ عنو العموـ الحديثة ،وىي تعبير عف خوؼ وفزع اإلنساف مف حدوث ىذه
الظواىر ،فمثبل ما يفسر الزلزاؿ عمى إف األرض ينقميا الثور مف قرف آلخر ،وغيرىا مف المعتقدات
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واآلراء التي ال تقوـ عمى صحتيا دليؿ يتفؽ وال تتفؽ مع الحقائؽ العممية (د.عيسوي ٗ ٜٔٛص
٘٘).
وال يقتصر انتشار األفكار الخرافية عمى المجتمعات المتخمفة بؿ انيا موجودة في المجتمعات
المتقدمة صناعيا أيضا ،وعمى الرغـ مف التقدـ الحضاري الذي تتميز بو ىذه المجتمعات ،إال أنيا لـ
تستطع التخمص مف موروثيا الحضاري الخاص بالخرافة ،فقد نجد أحد رجاؿ األعماؿ بنيويورؾ يرى
نفسو مجب ار عمى ارتداء ربطة عنؽ معينة تجمب لو الحظ كما حدث في السابؽ ،وىو ذاىب إلى سوؽ
األوراؽ المالية ،ونجد إف تاج ار في ىامبورج يعقد صفقة بيع في يومو بأي ثمف كي يضمف صفقات
رابحة طوؿ النيار ،وقد نجد إف أحد سكاف الجباؿ في كارولينا الشمالية يمرروف أطفاليـ بيف جذوع
األشجار المشقوقة ليخمصونيـ مف ضيؽ التنفس ،وىناؾ اعتقادات خرافية شبو عالمية مثؿ التحريـ
بإشعاؿ ثبلثة سجائر بعود ثقاب واحد واإليماف المنتشر باألثر السحري لؤلرقاـ ٖ ٜ ،ٚ ،والنفور مف
الرقـ ٖٔ في معظـ أرجاء العالـ العربي ( .ويبلندد ٓ ٜٔٛص  ٕٖٜإلى ص ٖٕٗ)
أىمية دراسة موضوع الخرافة
يمكف أف تكوف ألىمية البحث الحالي جوانب متعددة ،فالجانب األوؿ يتمثؿ في دراسة ظاىرة سمبية
منتشرة في مجتمعنا العربي ،وكما اتضح سابقا إف لمتفكير الخرافي دو ار سمبيا يساىـ في إعاقة حركة
المجتمع نحو التطور والنمو ويقوـ بتعطيؿ الفرد مف أداء دوره في المجتمع ،وتزداد أىمية دراسة ىذه
السيما في مناطؽ األرياؼ وفئات
الظاىرة مف ازدياد حجـ انتشارىا داخؿ مجتمعنا المتأخر حضارياّ ،
المجتمع ذات المستوى الثقافي المنخفض ،وفي الدوؿ الفقيرة ،إف الكثير مف أفراد مجتمعنا أتخذ
الخرافة سبيبل إلى حؿ مشكبلتو المستعصية ،بعد أف وصؿ إلى حالة الوىف والعجز .إف دراسة ظاىرة
التفكير الخرافي توضح كيؼ ترتبط عناصر الخرافة بطريؽ خاطئ مكونة عبلقة غير حقيقية بيف
األسباب والظواىر ،وبذلؾ توفر لنا معمومات ميمة تتعمؽ بتركيبة الخرافة وظروؼ تكوينيا ،وىذه
المعمومات ستساعد جيات متعددة معنية بتربية وأعداد األجياؿ كاألسرة والمدرسة واإلعبلـ في اإلنتباه
لؤلخطاء التي تقو فييبل وتساىـ في اكتساب ىذا السموؾ الخاطئ انتشاره ،كما أنيا تساعد ىذه
الجيات في تحديد الوسائؿ الفعالة لتشكيؿ سموؾ التفكير العممي كبديؿ أمثؿ ليـ وسموؾ حقيقي أصيؿ.
ويعتقد الباحث إف اكتساب السموؾ الخرافي لدى األطفاؿ والكبار يحدث بطريقة غير مخططة (غير
مقصودة) عف طريؽ اإليحاء والتقميد في مرحمة الطفولة وعف طريؽ االقتراف والربط الخاطئ بيف بعض
األحداث والنتائج عند األفراد في الكبر.
الجانب اآلخر في أىمية البحث ىو إمكانية إلقاء الضوء عمى كيفية تأثير الخرافة بالثقافة
العامة والثقافات الفرعية ،فبل يخفى عمينا إف الخرافات جزءا مف الموروث الثقافي ،واف األمة العربية
ذات ثقافة عامة ليا مبلمحيا وخصائصيا ،ولكف ىناؾ داخؿ ىذه الثقافة العامة ثقافات فرعية
محمية ،ويمكف عف طريؽ ىذا البحث التعرؼ إلى ادوار الثقافة الفرعية في نشوء الخرافة وذلؾ
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بواسطة المقارنة بيف الخرافات المتداولة في المجتمع العراقي والمجتمع الميبي ومف ثـ تحديد األرضية
الثقافية المشتركة التي يستند إلييا التفكير الخرافي العربي .
ىناؾ أىمية أخرى تتمثؿ في إمكاني ة التعرؼ إلى ارتباط ظاىرة التفكير الخرافي ببعض المتغيرات
األخرى كالجنس والمستوى الدراسي والتخصص الدراسي ،فبل يخفى أف ىناؾ نتائج توصمت إلييا
بحوث ودراسات سابقة في مجتمعات أخرى عف عبلقة ىذه المتغيرات بالسموؾ الخرافي وعف طريؽ
ىذا البحث يمكف مقارنتو نتائج البحوث التي أجريت في مجتمعات أخرى ذات ثقافات مختمفة ،إف
ىذه المقارنة ستعرفنا باف نقع مف اآلخريف في ىذا الميداف  ،كما أنيا ستوفر رؤية واضحة
لممعنييف لوضع البرامج التربوية واإلعبلمية واجتماعية لمساعدة الفئات االجتماعية األكثر تعرضا
لموقوع تحت تأثير ىذا النوع مف السموؾ.
أليدؼ مف البحث
ييدؼ البحث الحالي إلى إجراء دراسة مقارنة بيف التفكير الخرافي لدى طمبة الجامعة في العراؽ
وبيف طمبة الجامعة في ليبيا وعبلقتيا ببعض المتغيرات عف طريؽ األىداؼ اآلتية:
ٔ .معرفة أىـ األفكار الخرافية الشائعة لدى طمبة الجامعة في كؿ مف العراؽ وليبيا.
ٕ .التحقؽ مف داللة الفروؽ في األفكار الخرافية لدى طمبة الجامعة في العراؽ وفقا
لممتغيرات اآلتية:
أ .الجنس.
ب .المرحمة الدراسية.
ج .التخصص الدراسي.
ٖ .التحقؽ مف داللة الفروؽ في األفكار الخرافية لدى طمبة الجامعة في ليبيا وفقا لممتغيرات
اآلتية:
أ .الجنس.
ب .المرحمة الدراسية.
ج .التخصص الدراسي.
ٗ .مقارنة التفكير الخرافي لدى طمبة الجامعة في كؿ مف العراؽ وليبيا.
تحديد المصطمحات
ىناؾ مصطمحات يتناوليا البحث تحتاج إلى تحديد معانييا وىي:
ٔ.الخرافةsuperstitions :
الداللة المغوية لمخرافة مشتقة مف اسـ رجؿ مف قبيمة عذره اسمو " خرافة " استيوتو الجف فكاف
يحدث الناس بما رأى فكذبوه وقالوا  :حديث خرافة .والخرؼ إشارة إلى فساد العقؿ مف الكبر ( عبد
الحميد ص ٖ٘ٔ).
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أما الداللة االصطبلحية فيعرفيا انجمش (  ) English, 1958, p.53الخرافة “بأنيا عقيدة شبو
دينية ،وبشكؿ عاـ فيي منحدرة أما مف عقيدة دينية سابقة أو مف فساد مثؿ ىذه العقيدة ،والخرافة
اآلف يعوزىا التحضير مف كبل مف النظـ الدينية السائدة أو مف ىيكؿ الحقائؽ الحاضرة السائدة،
ويجدر بنا أف ال نخمط بيف الخرافة وبيف األخطاء أو التعصب".
أما ىيشيؿ ( ٓ ٜٔٛص ٕٔ ) فيعرؼ الخرافة بأنيا " قصة أبطاليا في الغالب كائنات فوؽ
طبيعية وبعضيا بشرية تدور حوؿ أحداث يفترض أنيا وقعت في الماضي وتيدؼ إلى سرد تجارب

أشخاص أو رواية أحداث مف التراث الشعبي" .ويعرؼ دريفر ( ٔ)Drever James p.202الخرافة
في قاموس عمـ النفس بأنيا “عقيدة أو نسؽ مف العقائد يقوـ عمى أساس رابطة خيالية بيف
األحداث ،وغير قابمة لمتبرير عمى أساس عقمي ،وىي مجموعة مف العقائد بالمؤثرات والقوى التي
يقبؿ وجودىا دوف نقد ،وتشير الخرافة إلى اتجاه قبوؿ مثؿ ىذه المعتقدات والتصرؼ عمى أساسيا".
ويعرؼ اسكندر (ٕ ،ٜٔٙص ) ٜٔالخرافة بأنيا "اعتقاد خاطئ لو استمرار ،يفسر ظاىرة ما أو
مشكمة ما يتكرر ظيورىا في حياة اإلنساف ومف أىـ شروطيا تعارضيا مع الواقع الموضوعي،
وانتشارىا بيف عدد كبير نسبيا مف الناس ،وافتقارىا إلى العمة المنطقية أو العممية ،واعتمادىا عمى
مفاىيـ غيبية أو ميتافيزيقية معينة واستخداميا في تفسير الظاىرة أو المشكمة .ويعرؼ (عبلوي
 ٜٔٛٚص  )ٔٛالخرافة بأنيا "الكذب أو الخياؿ أو البعد عف الواقع ،وكممة خرافة مشتقة مف رجؿ
مف (عذره) استيوتو الجف فكاف يحدث بما رأى فكذبوه وقالوا  :حديث خرافة".
ويعرؼ يونج (  )Young, 1960, p.20الخرافة بأنيا "اعتقاد عميؽ بالقوى فوؽ الطبيعية وفي
اإلجراءات السرية والسحرية التي تنحدر مف التفكير الخيالي والتي أصبحت ذات قبوؿ اجتماعي" أما
ويتج (ٔ ٜٔٚص  )ٔٙٛفيعرؼ السموؾ الخرافي "بأنو السموؾ الذي يستجيب فيو الكائف الحي كما لو
كانت استجابة معينة تسبب التعزيز ،ولكف في الحقيقة ال يكوف ىناؾ اقتراف بينيما".
ٕ -التفكير Thinking
يعرؼ ويتج التفكير بأنو " عممية توسط رمزي أو استخداـ الرموز لقياس الفاصؿ الزمني بيف تقديـ
بعض المثيرات الخارجية تبيف االستجابات التي تتـ اتجاىيا .ويعتبر التفكير عممية ذاتية داخمية،
وغالبا ما تعزى إلى نشاط العقؿ ،كما ال يمكف مبلحظة عممية التفكير بصورة مباشرة ،بؿ يستدؿ عمييا
بما يبلحظ مف سموؾ" ويتج ٔ ٜٔٚص ٕ٘ٓ).
أما انجمش (  English, 1958فيعرؼ التفكير بأنو عممية عقمية بموجبيا يفيـ الفرد أو يدرؾ
موضوعا معينا أو جوانب محددة في موقؼ ما ،وتتضمف ىذه العممية الحكـ والتجريد واإلدراؾ
واالستدالؿ والخياؿ والتذكر والتنبؤ ،إف ىذه العمميات صور مف التفكير كما تتضمف عممية حؿ
المشكبلت التي تعتمد عمى األفكار أكثر مف اعتمادىا عمى اإلدراؾ ،وعمى المعالجات الظاىرية).
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ويعرؼ سيد عثماف (  ٜٔٚٚص ٕٓٓ ) التفكير بأنو " ما يحدث في خبرة الكائف العضوي
سواء كاف إنسانا أو حيوانا حيف يواجو مشكمة أو يتعرؼ عمى ما تحدثو العممية العقمية مف أثر".
ويعرؼ راجح ( ٘ ٜٔٛص ٖٖٓ ) التفكير بأنو "كؿ نشاط عقمي أدواتو الرموز ،أي يستعيض
عف األشياء واألشخاص والمواقؼ واألحداث برموزىا بدال مف معالجتيا معالجة واقعية ،ويقصد
بالرموز كؿ ما ينوب عف الشيء أو يشير إليو أو يعبر عنو أو يحؿ محمو في غيابو .والرموز التي
يستخدميا التفكير أدوات لو وىي عمى أشكاؿ مختمفة منيا الصورة الذىنية والمعاني واأللفاظ واألرقاـ
ومنيا الذكريات واإلشارات والتعبيرات واإليحاءات ،وكذلؾ الخرائط الجغرافية والعبلمات الموسيقية
والصيغ الرياضية".
التعريؼ اإلجرائي لمتفكير الخرافي
بعد استعراض مجموعة مف التعريفات لمصطمحي الخرافة والتفكير ،وفي ضوء المفاىيـ التي
تضمنتيا ىذه التعريفات وأىداؼ البحث واجراءاتو يخمص الباحث إلى إف التفكير الخرافي كما سيظير
في تضاعيؼ ىذا البحث ىـ "نمط مف أنماط النشاط العقمي لدى اإلنساف ،توجيو مجموعة مف
المعتقدات واألفكار التي تدور حوؿ تفسير بعض الظواىر الطبيعية مرجعة إياىا إلى أسباب غير
طبيعية غيبية ،تتصؼ ىذه المعتقدات واألفكار باالستمرارية واالطراد والقبوؿ االجتماعي ويتعارض
مضمونيا مع الواقع الموضوعي والمنطؽ العممي ويمكف قياس التفكير الخرافي إجرائيا اعتمادا عمى
القياس الذي سيرتبو االستبياناف الخاصاف بالخرافات الشائعة في مجتمعي البحث وىما العراؽ وليبيا".
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الفصؿ الثاني
الخرافة والتفكير الخرافي
معنى الخرافة:

مف الكممات المتداولة في األحاديث " الخرافة " والتخريؼ وىي تشير إلى الكذب أو الخياؿ
والبعد عف الواقع أو اليذياف ،فعندما يقاؿ عف خبر أنو خرافة يعني انو خبر كاذب ،وعندما يوصؼ
كبلـ شخص بأنو "تخريؼ" يعني أنو بعيد عف المعقوؿ ومف نسج الخياؿ .وعندما يوصؼ شخص بأنو
مخرؼ يقصد مف ذلؾ بأنو ييذي وال يصح أف يؤخذ قولو عمى محمؿ الجد .ويبدو مما تقدـ بأف كممة
"خرافة" ومشتقاتيا تعني في الحديث العادي البعد عف الواقع الموضوعي ،أما الخرافة بالتعريؼ العممي
فيي اعتقاد أو فكرة ال تتفؽ مع الواقع الموضوعي {العيسوي ٗ ٜٔٛص ،}ٔٚوعمى ىذا األساس
فأف استخداـ كممة خرافة في الحديث العادي يتفؽ مع المفيوـ العممي في البعد عف الحقيقة
الموضوعية والتي تعتبر مف الصفات األساسية التي تميز الخرافة  ،وعمى الرغـ مف ىذا االتفاؽ أال
أف الخرافة في المفيوـ العممي أوسع مف ذلؾ ،فالخرافة اعتقاد لو استمرارية عند مف يؤمنوف بو،
وتؤدي وظيفة ميمة في حياتيـ يستخدمونيا في مواجية بعض المواقؼ الصعبة وفي حؿ بعض
المشكبلت المستعصية .
والخرافة ىي تفسير يزود مف يؤمف بو بوسيمة ما لمواجية مشكمة ال يعرؼ صاحبيا وسيمة
أفضؿ منيا لمواجية المشكمة أو تفسير لظاىرة ما {اسكندر ٕٜٔٙص }ٜٔفمثبل االعتقاد السائد
قديما عند بعض الناس مف غير المتعمميف في العراؽ بأف {خسوؼ القمر يحدث نتيجة ابتبلع الحوت
لمقمر} ،ىذا االعتقاد ىو خرافة تفسر ىذه الظاىرة ليؤالء الناس الذيف ال يعرفوف تفسي ار غيره أو
تفسي ار أفضؿ منو ،وعمى ىذا األساس تقوـ ىذه الخرافة بوظيفة بعث قدر مف الطمأنينة ذلؾ أف ىذه
الفكرة الخرافية تزودىـ الوسيمة التي تساعدىـ في التغمب عمى ىذه المشكمة التي تواجييـ وعمى
الخوؼ الذي يعترييـ بسبب ىذه الظاىرة ،وتتيح ليـ قد ار مف السيطرة عمى الموقؼ حتى وأف كانت
ىذه السيطرة وىمية فنجدىـ ينادوف "يا حوتة يا منحوتو ،ىدي قمرنا العالي ،وأف كاف ماتيدينو،
اندكمؾ بصينية" ويخرج الناس بيذه األىزوجة وىـ يحمموف {صواني} يضربوف عمييا حتى تترؾ
ألحوتو القمر ،ويستمر ىذا االعتقاد طالما بقى أصحابو عمى جيؿ بالعبلقات السببية الحقيقية لظاىرة
"خسوؼ القمر" وليذا يعد ىذا التفسير خرافيا مف وجية نظر اإلفراد اآلخريف الذيف يعرفوف التفسير
العممي ليذه الظاىرة .
مدخؿ تاريخي لنشوء المعتقدات الخرافية قديما:
ُي َع ّد عالـ ما وراء الطبيعة عامبل ىاما في حياة البدائي ،فنراه يمجأ إلى ىذا العالـ لتفسير كؿ ما يقع
أمامو ويعزو إليو األسباب في حدوث الظواىر ،والعقمية البدائية ال تعوؿ عمى الروابط السببية
الحقيقية إنما تركز عمى القوى الغيبية ،وتشير الشواىد الحفرية أف اإلنساف كاف دائما يعتقد بوجود
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حياة بعد الموت ،والدليؿ عمى ذلؾ النقوش والرسومات التي عثر عمييا المؤرخوف عمى جدراف المعابد
والكيوؼ والرموز المادية  ،كؿ ىذه الشواىد تؤكد أف اإلنساف طواؿ مراحؿ التاريخ كانت لو معتقدات
غيبية ،كما كاف يؤمف بوجود قوة عميا ليا السيطرة المطمقة عمى توجيو ظواىر الكوف وأحداثو وكاف
حريصا عمى االتصاؿ بيذه القوة .أف الظواىر الطبيعية التي تسود الكوف مف حولو مثؿ الشمس
والقمر والنجوـ واألمطار والرياح والبراكيف والزالزؿ وظاىرة الموت والحياة.

{الغامري ٜٜٔٛ

صٕ }ٔٙجعمتو يشعر بالعجز في السيطرة عمى ىذه الظواىر والتنبؤ بيا ،وبمرور الوقت ظيرت
لئلنساف القديـ أنماط مف السموؾ يستطيع مف خبلليا مواجية مشكمة عجزه في السيطرة عمى الظواىر
الكونية واألحداث ،وأصبحت تشكؿ أحد النظـ الثقافية التي تشمؿ عمييا ثقافتو والتي يطمؽ عمييا نظـ
المعتقدات.
الخرافة والديف:
تقترح ب عض النظريات النفسية أف الديف مفيوـ كمي وعالمي يساعد عمى تخفيؼ القمؽ الناتج
عف شعور األفراد بالشيء المجيوؿ ،وقد عالج مالينوفسكي الديف مف منظور نفسي ،حيث أفترض
أف الديف ىو استجابة لمقمؽ والخوؼ مف المجيوؿ والذي في شخصية األفراد ،فالشعور بالتيديد
يمزؽ الجماعة االجتماعية ،ولكف بواسطة الديف يؤكد اإلنساف لذاتو أف الموت ليس ىو النياية
وانما تستمر شخصية اإلنساف حتى بعد الموت ( .الغامرئٜٜٛصٖ )ٔٙٗ-ٔٙويفسر فرويد
نشأة الديف ويميزه عف القمؽ ،الذي ينشأ أثناء مدة الطفولة األولى ،أما الديف فينشأ نتيجة عدـ
التوصؿ إلى حؿ عقد ة أوديب ،التي يوجو الطفؿ فييا مشاعره نحو أمو ،ويصاحب ذلؾ الشعور
بالخوؼ والكراىية نحو األب ،ويتحوؿ الشعور بالخوؼ والكراىية نحو األب ،ويتحوؿ الشعور بالخوؼ
مف األب الشعوريا ،إلى الخوؼ مف اإللو ،فالديف عند فرويد حاجة عصابية ينمو عند اإلنساف مع
استمرار الحياة ،ويقؼ يونج موقفا معارضا مف فرويد ،حيث ُي ِّعد الديف عبلجا نفسيا ،ويرجع القمؽ
إلى خبرات التنشئة االجتماعية ويرى أف الديف يمد األفراد بحموؿ لمصراعات الداخمية الذاتية.
وقد استخمص فرويد ما توصؿ إليو في تفسير القمؽ والديف عف طريؽ التقارير
االثنوجغرافية عف ثق افات المجتمعات البدائية ،وظيرت آراؤه في كتابو "الطوطـ والتابو" الذي
نشره عاـ ٖٔ ٜٔوجاءت متأثرة بآراء التطورييف ،ولذلؾ سرعاف ما انيارت آراؤه مع انييار
التطورية ،ورغـ ذلؾ لـ يستطيع فرويد مف تحرير نفسو مف معتقداتو المبكرة ،فأعاد تأكيدىا
عاـ  ٜٖٜٔفي كتابو (موسى والتوحيد) وقد واجو فرويد كذلؾ كثي ار مف النقد مف زمبلئو
وتبلميذه ،فأدلر يرى أف فرويد أغفؿ الموجيات االجتماعية ،وحاوؿ أف يفسر الديف مف منظور
تطوري فردي.
أما عف عبلقة الخرافة بالديف فغالبا ما نجد أف المعتقدات الخرافية لكي يكوف ليا قبوؿ
اجتماعي واسع تغمؼ بغبلؼ ديني وتحاط بالقدسية وكما أسمفنا فأف الخرافة عقيدة شبو
دينية ،وىي بشكؿ عاـ منحدرة مف عقيدة دينية سابقة أو مف فساد مثؿ ىذه العقيدة وىذا
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الربط المص طنع بيف الخرافة والديف ييدؼ إلى منحيا قوة لغرض القبوؿ االجتماعي واالنتشار
الواسع ،وعمى سبيؿ المثاؿ نورد إحدى المعتقدات الشعبية السائدة لدى األكراد في شماؿ
العراؽ عف استنزاؿ المطر ،حيث أف معظـ المنطقة ىي أرض زراعية تعتمد عمى األمطار ،واف
احتباسيا يؤدي إلى ضرر بالغ باإلنتاج الزراعي ،لذلؾ يعمد الناس إلى ممارسة بعض
الطقوس أيمانا منيـ بأف ممارستيا تسبب سقوط المطر ،ومف ىذه الطقوس فعالية تسمى
عروس المطر .وتبدأ ىذه الفعالية بعد انقطاع المطر فترة طويمة فيجتمع مجموعة مف الشباف
إلحدى القرى ويتنكر أحدىـ بمبلبس نسائية ويمثؿ عروسا ويمثؿ شخص آخر شخصية تسمى
"كوسة" حيث يقوـ بصبغ وجيو وتخطيط لحيتو وشاربو باستعماؿ (سخاـ القدور).
( .ىرزاني ،ٜٔٛٙ ،صٗٔٔ ،)ٔٔ٘-ومف المعروؼ أف طقوس االستسقاء التي تمارسيا
كثير مف الشعوب معروفة في الببلد العربية واإلسبلمية.
التفكير العممي والتفكير الخرافي:
بعد استعراض مجموعة مف المفاىيـ التي توضح عميو التفكير والتفكير الخرافي ونشأتيما
ومراحؿ التطور التاريخي ليما نحاوؿ في ىذه الفقرة أف نقدـ أىـ نقاط االلتقاء واالختبلؼ بيف التفكير
العممي والتفكير الخرافي كنمطيف عقمييف متعارضيف .وستكوف المقارنة في نقاط ميمة يرتكز عمييا
التفكير كعممية عقمية راقية ىي :الوظيفة ،العبلقة السببية ،المبلحظة ،الحقيقة العممية والحقيقة
الخرافية ،االتجاه العقمي.

أوال .الوظيفة:
يتفؽ التفكير الخرافي مع التفكير العممي في وظيفتيما  ،فكبلىما ،فكبلىما يستيدفاف تفسير
الظواىر المحيطة باإلنساف في بيئتو ،مف اجؿ التوصؿ إلى الوسائؿ الفعالة التي تساعده عمى التحكـ
في البيئة ،والشعور باالطمئناف وازالة حالة التوتر والقمؽ فاإلنساف في حياتو اليومية يواجو أحداثا
وظواىر تتطمب منو التفسير وازالة الغموض ،وقد أستخدـ اإلنساف عبر مراحؿ تطور تفكيره نظما
فكرية مختمفة في تحقيؽ ىذا اليدؼ ،وفي بعض األحياف نجد أف اإلنساف قد أختمط عميو الخياؿ
بالواقع والخرافة بالتفكير التجريبي وتدرج في تفسيره لظواىر الكوف ومشكبلتو مف محاوالتو األولى
التي تستند عمى أسس أنيمية ذاتية إلى أسس عممية تجريبية .وىكذا كاف التفكير عند اإلنساف خرافيا
أـ عمميا يستيدؼ عممية التفسير التي تبعث األمف والطمأنينة في نفسو وتشعره بأف العالـ الذي
يعيش فيو عالـ مأموف ،فضبلً عف ذلؾ فيو يحقؽ ىدفا آخر ىو مساعدة اإلنساف عمى التييؤ
لمواجية أحداث أو ظواىر مقبمة.

ثانيا .العبلقة السببية:
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عمى الرغـ مف اتفاؽ التفكير العممي والتفكير الخرافي في الوظيفة التي يؤديانيا بشكؿ عاـ ،إال
أنيما يختمفاف اختبلفا واضحا فيما يتعمؽ بالعبلقة السببية التي يرتكزاف عمييما ،فالتفكير الخرافي يقؼ
عند مستوى الربط بيف المظاىر المباشرة لؤلشياء أي بيف بدايات األحداث ونياياتيا أما التفكير
العممي فأنو يقوـ عمى أساس تتابع األحداث في الزماف والمكاف .وتنظيـ المبلحظة وتسجؿ العبلقات
كافة التي تحيط بالظاىرة ،وال يكتفي التفكير العممي بالربط بيف المظاىر المباشرة لمظواىر ،وال بيف
البدايات والنيايات لؤلحداث ،وانما ييتـ بتتبع العمميات والتغيرات التفصيمية التي ينطوي عمييا
الظواىر موضوعة البحث.
ثالثا .المبلحظة:
يذكر جوف ديوي إف تقدـ العمـ وتطور التفكير العممي لـ يأت نتيجة تطور في التركيب
البايولوجي لمحواس أو التغيرات في الجياز العصبي لئلنساف ولـ يأت نتيجة تحسف قدرة اإلنساف عمى
فرض الفروض ،وانما يرجع إلى تنظيـ الظروؼ التي تحدث فييا المبلحظة واالستنتاج ،وعندما ينعدـ
التنظيـ تتخذ األحبلـ ومواقع النجوـ وخطوط الكؼ ورموز أخرى ،كعبلمات في غاية األىمية بينما تمر
عوامؿ في غاية األىمية دوف إف تبلحظ ،فالمبلحظة العابرة تكفي في حالة التفكير الخرافي لموصوؿ
إلى نتيجة ثـ تعمـ تعميما شامبل لتصبح تنظيما لمظروؼ التي تحدث فييا مبلحظة الظاىرة موضع
البحث بشكؿ يسمح لئلنساف المفكر أف يكتشؼ الصبلت والعبلقات األصمية التي ترتبط بيا تمؾ
الظاىرة .فضبل عف ذلؾ تركز المبلحظة في التفكير الخرافي عمى الدالئؿ التي تتفؽ مع الفروض
الخرافية مما يجعؿ الرغبة والتوقع والميؿ الذاتي عوامؿ ميمة مف عوامؿ تحريؼ اإلدراؾ ،أما التفكير
العممي فأف المبلحظة تيتـ بالدالئؿ التي تتعارض مع فروضو كاىتماميا بالدالئؿ التي تدعـ ىذه
الفروض فكبل النوعيف ليما أىمية كبيرة في عممية التفكير واالستنتاجات التي تبنى عمييا .وال يعني
ىذا أف المبلحظة في التفكير العممي ال تقع في األخطاء التي تقع فييا المبلحظة في التفكير الخرافي
 ،ولكف رجاؿ العمـ يعمموف أنيـ معرضوف لمثؿ ىذه األخطاء وىذا العمـ أىـ ما يميز التفكير العممي
عف التفكير الخرافي مما دعا رجاؿ العمـ وضع شروط لممبلحظة واالستنتاج والتعميـ في البحوث
العممية (اسكندر ،ٜٕٔٙ ،ص. )٘ٔ-ٜٗ
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الفصؿ الثالث
الدراسات السابقة
مقدمة

نستعرض في ىذا الفصؿ أىـ الدراسات السابقة التي أمكف الحصوؿ عمييا والتي ليا عبلقة
بموضوع البحث الحالي وىو التفكير الخرافي وعبلقتو ببعض المتغيرات بغية اإلفادة منيا ،وسيكوف
عرضيا وفقا لتسمسميا الزمني وىي:
ٔ .دراسة بوشاف ( )Bhushan : 1989
الخرافة بيف طمبة الكمية:
قاـ بوشاف (  ) Bushan, 1987, p.689بدراسة عف الخرافة بيف طمبة الكمية في اليند
وكانت الدراسة تيدؼ إلى التحقؽ مف معرفة الخرافات التي ترتبط بالحظ والقدر ،والشعوذة،
والسحر ،واألشباح ،والديف ،والفمؾ إضافة إلى الحياة الشخصية واالجتماعية ،وقد قدـ مقياس
لمخرافة لعينة مف الطمبة تبمغ ٓٓٗ طالب وطالبة مف كميتيف ىنديتيف ،واستعمؿ التصميـ ألعاممي
ٕ ٕxلممتغيرات الجنس (ذكر ،أنثى) والتخصص الدراسي (آداب ،عموـ .استخدـ اختبار "ت"
وتحميؿ التبايف كوسائؿ إحصائية ،وقد تبينت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
المجموعات األربعة في تعامؿ عاممي الجنس والتخصص الدراسي .وكانت عينة اإلناث الدراسات
في قسـ اآلداب أعمى درجة في الخرافة ،بينما حصؿ الذكور مف الدارسيف في قسـ العموـ عمى
درجة أوطأ عمى مقياس الخرافة.
ٕ.دراسة كولدفارب: 1998 goldfarb
المعتقد الشعبي حوؿ الحمؿ:
أجريت ىذه الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية مف قبؿ كولدفارب ( Goldfarb, 1998,
 )p.1090وكاف ىدؼ ىذه الدراسة بحث االتجاىات أثناء مدة الحمؿ والوالدة في دراستيف باستخداـ
مجتمعات مختمفة .التجربة األولى فحصت ا التجاىات بالنسبة ألفضمية جنس المولود األوؿ والثاني،
بيف عينة تتألؼ مف ( )ٜٔٔٙطالب وطالبة مف المرحمة الجامعية ممف لـ يصبحوا أباء أو أميات
بعد ،في أربعة نماذج مف سنة ( )ٜٔٛٙ- ٜٔٚٛوقد أشارت نتائج التجربة األولى إف ترتيب جنس
المولود (ولد – بنت) كاف مفضبل مف قبؿ  %٘ٔ.ٚبالنسبة لمذكور و %ٕٗ.ٙلئلناث.
وقامت التجربة الثانية بمقارنة ٕٔٔ شخص مف األشخاص البالغيف ينحدروف مف ٘ مجموعات
عرقية أجابوا عمى استبياف يتكوف مف ٘ فئات مف المعتقدات الخرافية والشعبية ليا عبلقة بالحمؿ
والوالدة .وقد وجدت فروقا ذات داللة بيف المجاميع يحؽ لمفمكمور حسب طوؿ المدة الزمنية التي
كانت كؿ مجموعة قد قضتيا في الواليات المتحدة األمريكية ،كما كاف ترتيب درجات الفئات الخمسة
لممعتقدات الخرافية والشعبية متسقا بيف جميع المجموعات العرقية التي أخضعت لعممية المسح.
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ٖ.دراسةدوماش (:)Domash, 1984
تمثيؿ الذات والشيء ،والعيف الشريرة:

يناقش ىذا البحث الذي أجراه دوماش ( )Domash, 1984, p. 722المعاني المحددة
لمعيف الشريرة التي وجدتيا فتاة في الثبلثيف مف عمرىا ،لدييا حالة النرجسية في ضوء المفاىيـ
التي وضعيا ( )H.Kohuts, 1971حوؿ دور الخرافة في أحداث التقمبات النرجسية ،وحوؿ كيفية
ربط ىذا الوىـ بالحياة المعاصرة ،بالنسبة لمحالة موضوع الدراسة ،كانت العيف الشريرة تمثؿ اقتباسا
جزئيا يتجسـ في نموذج ألـ باردة ومزدرية (أـ تحتقر زوجيا وترفض أمومتيا) ،وينجـ عف ىذا
النموذج طفمة ذات أسموب دفاعي عف النفس يتسـ باالكتفاء الذاتي والتحفظ يحمييا مف مياجمة
المنتقديف ويسمح ليا ببعض الشعور السري باإلشباع والنجاح.
ٗ .دراسة الكناني وآخروف ٜٜٔٚ
المعتقدات التقميدية الشائعة لدى األميات العراقيات عف الحمؿ والوالدة والرضاعة:
قاـ (الكناني وآخروف  )ٜٜٔٚبدراسة ميدانية تيدؼ إلى الكشؼ عف:
أ .مدى شيوع المعتقدات التقميدية لدى النساء عف الحمؿ والوالدة والرضاعة.
ب .داللة الفروؽ بيف األميات مف األعمار والمستويات العممية المختمفة في مدى شيوع
المعتقدات التقميدية ىذه عف الحمؿ والوالدة والرضاعة.
ج .داللة الفروؽ بيف األميات في األعمار والمستويات التعميمية المختمفة في مدى اإليماف
بالمعتقدات التقميدية عف الحمؿ والوالدة والرضاعة.
واختيرت العينة األساسية لمبحث مف األميات في مدينة بغداد تتألؼ مف (ٓ٘ٔ) أما،
وروعي في اختيار عينة البحث متغيري المستوى العممي ،العمر .واستخدـ الباحثاف درجة كمية
لحساب مدى إيماف األميات بالمعتقدات ،كما استخدـ تحميؿ التبايف الختبار معنوية الفروؽ في
درجات األميات تبعا ألعمارىف ومستوياتيف التعميمية.
وخمص البحث إلى النتائج التالية:
أوال .كثرة المعتقدات التقميدية الشائعة عف الحمؿ والوالدة والرضاعة.
ثانيا .قياـ أكثر المعتقدات ىذه عمى نتائج حالة واحدة وليست عمى أساس عممي تجريبي.
ثالثا .تأثير المستوى التعميمي عمى مدى شيوع المعتقدات التقميدية وقمتيا تبعا الزدياد المستوى
التعميمي.
رابعا .عدـ وجود تأثير لعامؿ العمر عمى اإليماف بيذه المعتقدات أو عمى انتشارىا.
خامسا .ممارسة بعض األمور المتعمقة بيذه المعتقدات قد تعرض حياة األميات إلى الخطر.
سادسا .زيادة احتماؿ تعرض بعض األميات إلى مخاطر ممارسة بعض الطقوس المتعمقة
السيما عند تعرضيف لضغوط نفسية واجتماعية واف لـ يكف مؤمنات بتمؾ المعتقدات.
بالمعتقدات ّ
٘.دراسة زعرور Zarour, G, I, 1972
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المعتقدات الخرافية التي تنتشر بيف الجماعات الطبلبية العربية المبنانية المتنوعة في بيروت
أجرى جورج زعرور  Zarour, G, I, 1972, p.273دراسة ميدانية عمى طمية المدارس
الثانوية والجامعية في لبناف ،وكاف ىدؼ الدراسة معرفة مدى انتشار المعتقدات الخرافية بينيـ وأثرىا
في سموكيـ ،وكاف مف بيف النتائج التي توصؿ إلييا إف الخرافة تنخفض لدى الطمبة بازدياد المستوى
التعميمي ،واف طمبة السنة األولى بالجامعة مف اإلناث أكثر اعتقادا بالخرافة مف الذكور ،واف طمبة
اآلداب أكثر خرافة مف طمبة العموـ ،وقد اتضح لمباحث إف الخرافات ال تخضع لمتحقيؽ التجريبي ولكف
عندما تسود الخرافة في ثقافة ما تصبح ىناؾ ضرورة لمتحقؽ مف صحتيا ،والواقع مف الصعب أف
تجد ثقافة ما خالية مف أي مظير مف مظاىر الخرافة.
مناقشة الدراسات السابقة
بعد استعراض عدد مف الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التفكير الخرافي والمعتقدات
الخرافية التي تمكف الباحث الحصوؿ عمييا ،وقد لوحظ عف طريؽ التقصي والبحث قمة مثؿ ىذه
الدراسات المنشورة في الدوريات العممية مقارنة بموضوعات أخرى .
كما كشفت الدراسات التي استعرضت في ىذا الفصؿ عف عبلقة التفكير الخرافي بمتغيرات عديدة
مثؿ :الجنس ،االنتماء العرقي ،نوع السكف (ريؼ ،مدينة ،المستوى التعميمي ،الطبقة االجتماعية،
العمر ،مستويات التحصيؿ الدراسي ،سمات الشخصية ،االنتماء الديني ،التيديد االقتصادي
والسياسي ،األمية ،عبلقة السموؾ المفظي بالسموؾ الفعمي.
كما إف الدراسات اختمفت في التقنيات البحثية التي استخدمتيا ،فمنيا بحوث ذات طابع نظري
تاريخي أو مسحي واخرى بحوث ذات طابع تجريبي أو ميداني

استخدمت عينات مختمفة كما

استخدمت وسائؿ إحصائية متنوعة لتحميؿ البيانات كما في بقية الدراسات المعروضة في ىذا الفصؿ.
أما بالنسبة لمنتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسات ،فعمى الرغـ مف وجود تبايف في بعض النتائج

إال إننا يمكف استنتاج مؤشرات عامة لنتائج ىذه الدراسات ،ومف ىذه المؤشرات ما يعمؽ بالتفكير الخرافي

بمتغيرات الجنس والمستوى التعميمي والتخصص الدراسي ونوع السكف ونجمميا بما يأتي:
ٔ.
ٕ.

اإلناث أكثر اعتقادا بالخرافات مف الذكور.

ىناؾ عبلقة سالبة بيف التفكير الخرافي والمستوى التعميمي فكمما ارتقى الفرد بسمـ التعميـ كمما انخفض

اعتقاده بالخرافة.

ٖ.

طمبة التخصصات اإلنسانية أكثر ميبل لبلعتقاد بالخرافة مف طمبة التخصصات العممية.

ٗ.

األفراد الذيف يسكنوف المدف اقؿ اعتقادا بالخرافة مف األفراد الذيف يسكنوف األرياؼ.
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الفصؿ الرابع
منيجية البحث
مقدمة عف تصميـ البحث:

مف اجؿ تحقيؽ أىداؼ البحث واختبار فرضػياتو ،تطمػب األمػر تصػميـ اسػتبيانيف عػف األفكػار
الخرافيػػة فػػي كػػؿ مػػف الع ػراؽ وليبيػػا ،وبعػػد بنػػاء ىػػاتيف األداتػػيف ،عرضػػتا عمػػى عينتػػيف مػػف طمبػػة
الجامعػػة فػػي كػػؿ مػػف العػراؽ وليبيػػا إلمكانيػػة المقارنػػة بػػيف النتػػائج التػػي نحصػػؿ عمييػػا مػػف تطبيػػؽ
األداتيف.
عينة البحث:
اختيار عينة ممثمو لممجتمع األصمي لمبحث احد ميػاـ البحػث العممػي األساسػية حتػى يتسػنى
إمكانية تعميـ النتائج مف العينة إلى المجتمع.
وفي ىذا البحث ُي ّعد طمبة الجامعة في العراؽ وليبيا ىـ مجتمػع البحػث ،ولسػعة ىػذا المجتمػع
تطمب األمر اختيار عينتيف مف طمبة الجامعة في كؿ مف وليبياف تتألؼ مف "ٕٕٗ" طالبػا وطالبػة،
ونظػ ار لتشػػابو أسػػس القبػػوؿ فػػي الجامعػػات العراقيػػة والميبيػػة حيػػث يخضػػع الطمبػػة لتوزيػػع مركػػزي،
يأخػػذ بنظػػر االعتبػػار رغبػػة الطالػػب ومعدلػػو ومػػدى اسػػتيعاب الكميػػات لمطمبػػة ،لػػذا وجػػد الباحػػث إف
طمبػػة الجامعػػات ال يمثمػػوف منطقػػة دوف أخػػرى أو شػػريحة اجتماعيػػة أو فئػػة عمريػػة معينػػة دوف
أخرى ،وفييـ مقومات التجػانس والتمثيػؿ لممجتمػع األصػمي الػذي تنحػدر منػو ،لػذا اختيػرت جامعػة
واحدة في كؿ مف العراؽ وليبيا ليتـ سحب العينة منيا ،واختيرت ليذا الغرض جامعػة صػبلح الػديف
فػػي الع ػراؽ وموقعيػػا المنطقػػة الشػػمالية ،وجامعػػة السػػابع مػػف ابريػػؿ فػػي ليبيػػا وموقعيػػا المنطقػػة
الغربية.
وسحبت عينة الطمبة بالطريقة الطبقية العشوائية آخذيف بنظر االعتبار تغطية عينة البحث
لمتغيرات البحث األساسية وىي الجنس والتخصص الدراسي ،المرحمة الدراسية ،ويقصد الباحث
بالتخصص الدراسي تخصصات األقساـ التي تقبؿ طمبة القسـ العممي في دراستيـ الثانوية ،أما
الت خصص اإلنساني فيتمثؿ في تخصصات األقساـ التي تقبؿ طمبة القسـ األدبي في دراستيـ الثانوية،
وىذا التقسيـ الثنائي "عمميف أدبي" في الدراسة الثانوية موجود في العراؽ وليبيا ومعيار معتمد في
توجيو الطمبة نحو تخصصات الجامعة ،أما سبب اختبار السنة األولى والرابعة كمتغير لتتبع التطور
الفكري وانحسار التفكير الخرافي وفقا لتدرج السنة الدراسية ،بتأثير البرامج التي تقدميا الجامعة
أكاديميا واجتماعيا ومينيا ،وتألفت عينة طمبة العراؽ مف ٕٗٔ طالبا وطالبة .
أداة البحث:
مف اجؿ تحقيؽ أىداؼ البحث تطمب بناء اسػتبياف خػاص باألفكػار الخرافيػة السػائدة فػي المجتمػع
العراقػػي ،واسػػتبياف أخػػر يتضػػمف األفكػػار الخرافيػػة الشػػائعة فػػي المجتمػػع الميبػػي ،وكػػاف سػػبب اعتمػػاد
استبيانيف ىو اختبلؼ قسػـ كبيػر مػف األفكػار الخرافيػة مػف مجتمػع إلػى أخػر لتأثرىػا بالعػادات والتقاليػد
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واألعراؼ االجتماعية المحمية عمى الرغـ مف وجود أرضية ثقافية اجتماعية مشتركة تػربط بػيف األقطػار
العربيػػػة ،واف اليػػػدؼ مػػػف ضػػػرورة استقصػػػاء الموضػػػوع بشػػػكؿ تفصػػػيمي ومػػػف اجػػػؿ معرفػػػة التشػػػابو
واالختبلؼ فػي األفكػار الخرافيػة بػيف العػراؽ وليبيػا كػاف سػببا أخػر واف ىػذا االتجػاه فػي تصػميـ البحػث
يتفؽ مع ما جاء في اإلطػار النظػري لمبحػث والػذي يشػير إلػى تػأثير الثقافػة المحميػة والعػادات والتقاليػد
فػػي األفكػػار الخرافيػػة التػػي يعتقػػدىا النػػاس واختبلفيػػا مػػف بمػػد آلخػػر وىػػو يختمػػؼ عػػف التصػػميـ الػػذي
اعتمدتو فيو ،ثـ استخدمو في المجتمع المصري بعػد إضػافة خمػس خرافػات إليػو ،وكػاف عػدـ اسػتخداـ
إدارة أخرى لقياس خصػائص الشخصػية ألفػراد عينػة البحػث يعػود إلػى إف ىػدؼ البحػث األساسػي يركػز
عمى مقارنة األفكػار الخرافيػة التػي يحمميػا طمبػة الجامعػة أكثػر مػف تركيػزه عمػى خصػائص شخصػياتيـ
كمػػا إف عينػػة البحػػث يت ػوافر فييػػا مقومػػات التجػػانس فػػي خصػػائص الشخصػػية ألنيػػـ يمثمػػوف مرحمػػة
دراسية واحدة ومتقاربيف في أعمارىـ ومستواىـ الثقافي.
الصدؽ:
ُي ّعػػد الصػػدؽ  ، validicyاحػػد خصػػائص االختبػػار الجيػػد ،واالختبػػار يعػػد صػػادقا "عنػػدما يقػػيس مػػا
يفتػػػرض أف يقيسػػػو" ( الغريػػػب ،ٜٔٚٚ ،ص  ،)ٙٚٚومػػػف اجػػػؿ التحقػػػؽ مػػػف صػػػدؽ اإلدارة ،عرضػػػت
فقرات استبياف األفكار الخرافيػة لػدى طمبػة الجامعػة فػي العػراؽ عمػى لجنػة مػف الخبػراء المختصػيف فػي
التربية وعمـ النفس لبيػاف الػرأي فػي صػبلحية اسػتخداـ الفقػرات فػي االسػتبياف الػذي اعػد ليػذا الغػرض
واقتراح التعديبلت الضرورية ،وقد اطمع الخبراء عمى التعريؼ اإلجرائي الػذي اعتمػده البحػث ،واعتمػدت
نسػػبة ٓ %ٛمػػف اتفػػاؽ آراء الخب ػراء كحػػد أدنػػى لقبػػوؿ الفقػػرة ضػػمف أداة البحػػث ،وبعػػد األخػػذ بػػآراء
ومقترحات الخبراء تـ دمج بعض الفقرات وحذؼ فقرات أخرى ،وأصػبح االسػتبياف بشػكمو النيػائي مؤلفػا
مػػف "ٕٖ" فقػػرة ،ووضػػع أمػػاـ الفق ػرات سػػمـ ثبلثػػي لئلجابػػة ىػػو "اعتقػػد ،اعتقػػد إلػػى حػػد مػػا ،ال اعتقػػد"
وأرفػػؽ باالسػػتبياف تعميمػػات لئلجابػػة  .واتبعػػت نفػػس اإلجػػراءات السػػابقة لبلسػػتبياف الخػػاص باألفكػػار
الخرافية لطمبة الجامعة في ليبيا حيث أصبح الشكؿ النيائي ليذا االستبياف يتألؼ مف "ٖ٘" فقرة .
التجربة االستطبلعية
أجريت تجربة استطبلعية لكػؿ اسػتبياف مػف اسػتبياني البحػث عمػى عينػة تتػألؼ مػف "ٖٓ" طالػب
وطالبػػة لكػػؿ اسػػتبياف ،واليػػدؼ مػػف التجربػػة االسػػتطبلعية ىػػو التعػػرؼ عمػػى مػػدى وضػػوح التعميمػػات،
والكشؼ عف الفقرات الغامضة ،وكػاف نتيجػة ىػذه التجربػة أف االسػتبياف مبلئػـ لعينػة البحػث وتعميماتػو
واضحة.
الثبات
ُي َّعػد الثبػات احػد خصػائص االختبػػار الجيػد ،ولمثبػات معػاف متعػػددة أبرزىػا معنيػاف ،يعبػر األوؿ عػػف
استقرار نتائج التطبيؽ المتكػرر لممقيػاس ،ويعبػر الثػاني عػف درجػة االتفػاؽ الػداخمي لوحػدات المقيػاس
أو أجػػػزاء تمثػػػؿ ىػػػذه الوحػػػدات .ولكػػػؿ معنػػػى مػػػف ىػػػذيف المعنيػػػيف طػػػرؽ معينػػػة تػػػؤدي إلػػػى قيػػػاس
( )Guilford, 1954, p.373وبمػػا إف المقيػػاس المسػػتخدـ فػػي ىػػذا البحػػث يمثػػؿ مجموعػػة مػػف
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الخرافات ،وليس بالضرورة أف يكوف الفرد مؤمف بصحة أحداىا يؤمف بصحة األخرى ،لذا كػاف المفضػؿ
استخداـ طريقة تتناسب مع المعنى األوؿ ،وىذه الطريقة ىي إعادة االختبار(.)Test Retest
وتـ حساب الثبات السػتبياني البحػث وفػؽ ىػذه الطريقػة عمػى عينػة مػف الطمبػة عػددىا "ٓ٘" لكػؿ
استبياف ،وكاف الفاصؿ الزمني بيف تطبيؽ االختبػار واعادتػو أسػبوعيف ،وىػي ُمػدَّة زمنيػة ليسػت طويمػة
بحيػػث يحػػدث تغييػػر جػػوىري فػػي معتقػػدات األفػراد نحػػو موضػػوعات معينػػة كالخرافػػات ،وىػػي ُمػػدَّة ليسػػت
بالقصيرة إلى الحد الذي قد تساعد عمى تذكر المستجيب إلجابتو في المرة األولػى – وبمػغ معامػؿ ثبػات

اسػػتبياف األفكػػار الخرافيػػة لػػدى طمبػػة الجامعػػة فػػي الع ػراؽ(  )0.87أمػػا معامػػؿ ثبػػات اسػػتبياف األفكػػار
الخرافية لدى طمبة الجامعة في ليبيا  0.82وبيػذا أصػبحت أداتػا البحػث جػاىزتيف لمتطبيػؽ عمػى عينػة
البحث األساسية.
اإلجراءات اإلحصائية:
تستخدـ في ىذا البحث الوسائؿ اإلحصائية التالية:
ٔ .معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف وذلػػؾ لحسػػاب ثابػػت اسػػتبياف البحػػث (توفيػػؽ ،وآخػػروف  ٜٜٔٚص
ٔ.)ٔٛ
ٕ .الوسط المرجح :وىي وسػيمة إحصػائية مناسػبة اسػتخداميا مػع بيانػات االسػتبياف الػذي يكػوف
سمـ االستجابة فيو أكثر مف مستوييف بػدال مػف اسػتخداـ النسػبة المئويػة التػي تكػوف مناسػبة
عندما تكوف االستجابة ثنائية ومف خبلؿ استخداـ ىذه الوسيمة اإلحصائية نحدد الفقرات التػي
يعتقدىا الطمبة بدرجة اكبر (مظموـ ،ٜٔٙ٘ ،ص ٕٖٔ).
ٖ .مربػػع كػػاي لحسػػاب الداللػػة اإلحصػػائية لمفػػروؽ بػػيف اجابػػات الطمبػػة وفقػػا لمتغيػػرات البحػػث
األساسية وىي "الجنس ،التخصص ،السنة الدراسية ،وىذه الوسيمة اإلحصػائية تناسػب طبيعػة
البيانات التي تـ جمعيا في ىذا البحث وىي بيانات غير مستمرة (تك اررات) وتعػد ىػذه الوسػيمة
اإلحصائية احد اختبارات الداللة اإلحصائية( .توفيؽ وآخروف ،ٜٔٚٚ ،ص )ٕٜٚ
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الفصؿ الخامس
عرض النتائج وتحميميا

يتضػػمف ىػػذا الفصػػؿ عرضػػا لمنتػػائج التػػي توصػػؿ إلييػػا البحػػث وتحميميػػا فػػي ضػػوء مػػا تجمػػع مػػف
بيانات أولية ،ومعالجتيا بالطرؽ اإلحصائية السابؽ ذكرىا ،وسيكوف عرض ىذه النتائج وتحميميػا وفقػا
ألىداؼ البحث
وبالشكؿ اآلتي:

أوال .النتائج المتعمقة باليدؼ األوؿ وىوَ -:م ْع ِرفَة أىـ األفكار الخرافية الشائعة لدى طمبة الجامعػة فػي
كؿ مف العراؽ وليبيا.

مف اجؿ تحقيؽ ىدؼ البحث في معرفة األفكار الخرافية الشائعة لدى طمبة الجامعة في العراؽ،
استخدـ الوسط المرجح كوسيمة إحصائية لتحقيؽ ىذا اليدؼ واعتمدت درجة "ٕ" كمعيار يمثؿ الحد
األدنى لموسط المرجح لمفقرة التي يمكف اعتبارىا فكرة خرافية شائعة لدى طمبة الجامعة وىذا المعيار
يمثؿ الوسط الحسابي لؤلوزاف التي أعطيت لبدائؿ االستجابة الثبلث (ٔ .)ٖ ،ٕ ،ولدى استخداـ ىذه
الوسيمة اإلحصائية اتضح إف ىناؾ( )ٚفقرات في االستبياف ذات وسط مرجح أكثر مف (ٕ) لذلؾ
تعتبر ىذه الفقرات األفكار الخرافية الشائعة لدى طمبة الجامعة في العراؽ كما في جدوؿ رقـ ٔ .
جدوؿ رقـ (ٔ) األفكار الخرافية الشائعة لدى طمبة الجامعة في العراؽ.
ت

ت الفقرات

في

الوسط

الفقرات

المرجح

االستبياف

ٔ

ٖ

زقزقة العصافير تعني قدوـ ضيؼ

ٕ,ٙٛ

ٕ

ٕٜ

إذا حط الغراب عمى منزؿ ما يعني إف حزنا أو ش ار سيصيب أىؿ المنزؿ

ٕ,ٔٙ

ٖ

ٕٓ

حدوث طنيف في األذف يعني اف ىناؾ مف يتكمـ عنؾ

ٕ٘ٔ,

ٗ

ٜٔ

سكب الماء خمؼ المسافر تعني سفرة ممتعة وعودة سالمة

ٕ,ٜٓ

وضع إبرة أو سكينة تحت وسادة الطفؿ المولود حديثا تعني إبعاد الجف عنو

ٕ,ٓٛ

٘

ٕ٘

ٙ

ٕٔ

حكة باطف اليد اليسرى تعني ربحا ماديا

ٚ

ٕٛ

العطسة الواحدة لمف ينوي السفر توقع الشر ويفضؿ تأجيؿ السفر ،والعطستاف

ٕ٘ٓ,

تعني الخير ويفضؿ السفر

وعف طريػؽ النتائج تتضح إف األفكار الخرافية األكثر شيوعا بيف طمبة الجامعة في العػراؽ تحمػؿ أىػدافا
متنوعة ،وتشبع حاجات مختمفة ،قسـ منيا يحمؿ نظرة التفػاؤؿ مثػؿ الفقػرة (ٖ) زقزقػة العصػافير تعنػي
قدوـ ضيؼ  ،والفقػرة ( )ٜٔسػكب المػاء خمػؼ المسػافر تعنػي سػفرة ممتعػة ،والفقػرة (ٕٔ) حكػة بػاطف
اليد اليسرى تعني ربحا ماديا .أما القسـ اآلخر فيحمؿ بيف طياتػو التشػاؤـ وتوقػع حػدوث الضػرر ،ومػف
ىذه األفكار الخرافية الشائعة لدى الطمبة الفقرة ( )ٕٜإذا حػط الغػراب عمػى منػزؿ مػا يعنػي إف حزنػا أو
ش ار سيصيب أىؿ المنزؿ ،والفقرة (ٕٓ) حدوث طنيف في األذف يعني إف ىناؾ مػف يػتكمـ عنػؾ ،والفقػرة
(ٕ٘) وضػػع إبػػرة أو سػػكينة تحػػت وسػػادة الطفػػؿ المولػػود حػػديثا تعنػػي إبعػػاد الجػػف عنػػو ،وأخي ػ ار تحمػػؿ
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الفقػرة (" )ٕٛالعطسػػة الواحػػدة لمػػف ينػػوي السػػفر تعنػػي توقػػع الشػػر ويفضػػؿ تأجيػػؿ السػػفر ،والعطسػػتاف
تعنػػي الخيػػر ويفضػػؿ السػػفر" بػػيف طياتيػػا تجنػػب حػػدوث الشػػر وتوقػػع حػػدوث الخيػػر وجػػاءت بالمرتبػػة
السابعة ضمف األفكار الخرافية الشائعة لدى طمبة الجامعة في العراؽ.
وتشكؿ األفكار لخرافية الشائعة السابؽ ذكرىا ٕٓ %مف األفكار الخرافية التػي تضػمنيا االسػتبياف

والمؤلؼ مف "ٕٖ فقرة وطبؽ في ذلؾ المعيار الذي حدده الباحث مف اجؿ َع َّد الفقرة تمثػؿ فكػرة خرافيػة
شائعة.
ويعتقػػد الباحػػث إف مضػػموف ىػػذه الفقػرات ىػػي مػػف المضػػاميف االجتماعيػػة التػػي ليػػا عبلقػػة بحيػػاة
الغالبية العظمى مف أبناء المجتمع وأنيا مف المسائؿ الحياتية التي يكاد المرء يمر بيا يوميػا وتتضػمف
جػػانبي نظرتػػو إلػػى الحيػػاة وىػػي التفػػاؤؿ والتشػػاؤـ ،الخيػػر والشػػر ،كمػػا تتضػػمف أوجػػو لعمميػػة التفاعػػؿ
االجتمػػاعي مػػع األف ػراد اآلخػػريف والتػػي غالبػػا مػػا يػػتـ تعمميػػا واكتسػػابيا نقػػبل عػػنيـ كتفسػػير لخب ػراتيـ
الفردية أو الجماعية ،وىو ما يطمػؽ عميػو باسػـ التػراث الشػعبي الػذي ىػو فػي محصػمتو نتػاج حضػاري
برغـ سمبياتو أو ايجابياتو .أو انو يتـ تعمميا واكتسابيا عف طريػؽ الصػدفة التػي تمعػب فييػا المعػززات
العارضػػة دو ار كبي ػ ار فػػي تشػػكيؿ ىػػذا النػػوع مػػف السػػموؾ ،وبالتػػالي تتحػػوؿ إلػػى جػػزء مػػف السػػموؾ العػػاـ
لؤلفراد والجماعات.
وتجدر اإلشارة إلى إف العقمية الخرافية ال تختفي بمجرد االنتقاؿ مف بيئػة حضػارية متقدمػة ،وال تختفػي
بمجرد الحصوؿ عمى شيادة جامعية ،وانما ىي جزء أساسي مػف التركيػب الػذىني والنفسػي لمفػرد لػذلؾ
يسػػتمزـ االىتمػػاـ بتربيػػة األطفػػاؿ منػػذ الصػػغر تربيػػة عمميػػة ،وىنػػاؾ افتػراض قػػوي يعبػػر عنػػو ج .ييػػودا
( )g.jahoda 1970. p.115إف التعميـ عمى وجو عاـ وتدريس العمػوـ عمػى وجػو خػاص أثػر قػوي
عمػػى التفكيػػر الخرافػػي ،واذا صػػح ىػػذا الفػػرض فإننػػا ال نقمػػؽ مػػف الخرافػػة ألف العمػػـ المتزايػػد االنتشػػار
سوؼ يقضي عمييا تمقائيا ،ولكف ىذا االفتراض ال يكوف سميما دائما ،فقد أجػرت ييػودا فػي غينيػا عػاـ
 ٜٔٙٛدراسة تجريبيػة حػوؿ المعتقػدات فػوؽ الطبيعػة  Supernatural beliefsوالمفػاىيـ المتغيػرة
بػػيف طػػبلب الجامعػػة ىنػػاؾ ،مسػػتيدفة معرفػػة مػػدى انتشػػار المعتقػػدات الخرافيػػة بػػيف جماعػػات الطػػبلب،
وتقدير اثر التعميـ الجػامعي واإلقامػة فػي الجامعػة عمػى ذلػؾ ،واستكشػاؼ األمػور المرتبطػة بالمعتقػدات
الخرافية ،ومف أىـ نتائجيا وجود نسبة عالية مف مخمفات المعتقػدات التقميديػة بػيف الطػبلب الجػامعييف
في غينيا ( صعب ،ٜٕٔٚ ،ص .)ٚٚ
ب .عينة طمبة الجامعة في ليبيا:
استكماال لما قاـ بو الباحث ،ومف اجؿ معرفة األفكار الخرافية الشائعة لدى طمبة الجامعة في

ليبيا ،استخدـ الوسط المرجح أيضا في َع َّد الفقرة فكرة اتضح أف ىناؾ ( )ٛفقرات مف االستبياف ذات
وسط مرجح أكثر مف (ٕ) لذا تعتبر ىذه الفقرات األفكار الخرافية الشائعة لدى طمبة الجامعة في ليبيا
كما في جدوؿ رقـ ٕ.
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جدوؿ رقـ (ٖ) األفكار الخرافية الشائعة لدى طمبة الجامعة في ليبيا
الفقرات

تسمسؿ ت(الفقػػػػػػرات) فػػػػػػي
االستبياف

الوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط
المرجح

إذا توحمت الحامؿ عمى شػيء مػا ولػـ يجمػب ليػا تػرؾ ذلػؾ أثػ ار ٖٕٗ.

ٔ

ٛ

ٕ

ٙ

إذا احدث سخاف الشاي صوتا وتحرؾ الغطاء يعني قدوـ زائر

ٖ

ٕٖ

كنس فتاتيف في بيت واحد ووقت واحػد يعنػي مػوت شػخص فػي ٕ٘ٔ.

ٗ

ٖ

٘

ٗ

وضع الغرباؿ خارج المنزؿ يمنع دخوؿ العنقاء إلى المنزؿ

ٙ

٘

يتـ سكب الماء عمى سيارة المسافر حتى يصؿ سالما

ٚ

ٖٔ

رؤية عصفور عمى نافذة المنػزؿ أو قريػب منػو يػدؿ عمػى زيػارة ٖٕٓ.

ٛ

ٜ

عمى جسـ طفميا
ٕٕٗ.

العائمة
عنػػد تػػرؾ مبلبػػس الطفػػؿ منشػػورة بعػػد المغػػرب تمسػػيا العنقػػاء ٕ.ٜٓ
فيمرض الطفؿ
ٕ.ٓٛ

قريب.
وضػػع التمػػائـ واألحجبػػة عمػػى الطفػػؿ الصػػغير تمنػػع عنػػو عػػيف
الشخص الحسود.

عند تحميؿ وتصنيؼ األفكار الخرافيػة الشػائعة والتػي نالػت وسػطا مرجحػا عاليػا عنػد طمبػة الجامعػة
في ليبيا والتي ظيرت في الجدوؿ (ٖ) نجد بعضيا ليا وظيفة توقػع الشػر مثػؿ الفقػرة (" )ٛإذا توحمػت
الحامؿ عمى شػيء ولػـ يجمػب ليػا تػرؾ ذلػؾ أثػ ار عمػى جسػـ طفميػا" ،والفقػرة (ٕٖ) " كػنس فتػاتيف فػي
بيت واحد ووقت واحػد يعنػي مػوت شػخص فػي العائمػة" ،والفقػرة (ٖ) "عنػد تػرؾ مبلبػس الطفػؿ منشػورة
بعد المغرب تمسيا العنقاء فيمرض الطفؿ" ،بينما نجد فقرات أخرى تحمػؿ جانبػا تفسػيريا وتوقػع حػدوث
خيػػر مثػػؿ الفقػػرة (" )ٙإذا أحػػدث سػػخاف الشػػاي صػػوتا وتحػػرؾ غطػػاؤه يعنػػي قػػدوـ زائػػر ،الفقػػرة (ٖٔ) "
رؤيػػة عصػػفور عمػػى نافػػذة المنػػزؿ أو قريػػب منػػو يػػدؿ عمػػى زيػػارة قريػػب ،أمػػا الفق ػرات (ٗ و ٘) وىػػي
"وضع الغرباؿ خارج المنزؿ يمنع دخوؿ العنقػاء إلػى المنػزؿ" و "يػتـ سػكب المػاء عمػى سػيارة المسػافر
حتى يصؿ سالما" فتحمؿ بيف طياتيا تجنب حدوث الشر أو توقع حدوث الخير وتشكؿ األفكػار الخرافيػة
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الشػػػائعة لػػػدى طمبػػػة الجامعػػػة فػػػي ليبيػػػا والسػػػابؽ ذكرىػػػا ٖٕ %مػػػف األفكػػػار الخرافيػػػة التػػػي تضػػػمنيا
االستبياف المعد ليذا الغرض والمؤلؼ مف (ٖ٘) فقرة.
ثانيا .النتائج المتعمقة باليدؼ الثاني:
تحقيقا لميدؼ الثاني ليذا البحث وىو "التحقؽ مف داللػة الفػروؽ فػي األفكػار الخرافيػة لػدى طمبػة
الجامعة في العراؽ وفقا لمتغيرات الجنس والمرحمة الدراسية والتخصص العممػي "اسػتخدـ الباحػث مربػع
كاي ( )ch2كوسيمة إحصائية لتحقيؽ ىذا اليدؼ وكانت النتائج كما يمي:
ٔ .الجنس:
مف اجؿ معرفة داللة الفروؽ بيف إجابات الطبلب والطالبات استخدـ مربع كاي وكانت النتائج تشير
إلى وجود (٘ٔ) فقرة مف فقرات االستبياف ذات داللة إحصائية بمستوى داللة (٘ٓ )ٓ.أي ىناؾ
(٘ٔ ) فقرة اختمفت إجابات الذكور عف اإلناث اختبلفا جوىريا وتتضح ىذه النتائج في جدوؿ رقـ (ٗ)،
ولمعرفة اتجاه إجابات الذكور واإلناث قاـ الباحث بحساب الوسط المرجح لكؿ فقرة مف ىذه الفقرات
ولدى المقارنة اتضح إف جميع األوساط المرجحة لئلناث عمى ىذه الفقرة أكثر مف األوساط المرجحة
لمذكور  ،وىذا يعني أف اإلناث كانوا أكثر اعتقادا بالخرافات التي تضمنيا استبياف البحث .
ٕ.المرحمة الدراسية:
لدى مقارنة إجابات طمبة السنة األولى بإجابات طمبة السنة الرابعة بواسطة تطبيؽ اختبار مربع
كاي ( )CH2عمى فقرات االستبياف اتضح إف ىناؾ ( )ٚفقرات نالت الداللة اإلحصائية بمستوى داللة
(٘ٓ ،) ٓ.أي إف ىناؾ فروقا جوىرية بيف إجابات طمبة السنة األولى وبيف إجابات طمبة السنة الرابعة
وتتضح ىذه النتائج في جدوؿ رقـ ( ،)ٙولمعرفة اتجاه إجابات الطمبة وفؽ متغير المرحمة الدراسية،
تـ حساب الوسط المرجح لكؿ فقرة مف ىذه الفقرات ،ولدى المقارنة بينيا اتضح إف جميع األوساط
المرجحة لطمبة السنة الرابعة أقؿ مف السنة االولى عدا الفقرة (٘) حيث كاف الوسط المرجح لطمبة
السنة الرابعة أكثر مف الوسط المرجح ليذه الفقرة لطمبة السنة األولى .
ٖ.التخصص الدراسي:
استخدـ الباحث اختبػار مربػع كػاي ( )ch2كوسػيمة إحصػائية لمقارنػة إجابػات طمبػة األقسػاـ
ذات التخصػػص العممػػي (كيميػػاء ،عمػػوـ الحيػػاة) بإجابػػات طمبػػة األقسػػاـ ذات التخصػػص اإلنسػػاني
(المغػػػة العربيػػػة ،التػػػاريخ) نتيجػػػة لتطبيػػػؽ ىػػػذه الوسػػػيمة اإلحصػػػائية اتضػػػح إف ىنػػػاؾ (ٗ) فقػػػرات
حصػػمت عمػػى الداللػػة اإلحصػػائية بمسػػتوى داللػػة ٘ٓ ،ٓ.أي إف ىنػػاؾ أربػػع فق ػرات اختمفػػت فييػػا
إجابات طمبة التخصصات العممية عف إجابػات طمبػة التخصصػات اإلنسػانية تتضػح فػي جػدوؿ رقػـ
( )ٛولمعرفة اتجاه الطمبة وفػؽ متغيػر التخصػص الدراسػي ،وتػـ حسػاب الوسػط المػرجح لكػؿ فقػرة
مػػف ىػػذه الفق ػرات ،وعنػػد المقارنػػة بينيػػا اتضػػح إف جميػػع األوسػػاط المرجحػػة لطمبػػة التخصصػػات
العمميػػة اقػػؿ مػػف األوسػػاط المرجحػػة لطمبػػة التخصصػػات اإلنسػػانية ليػػذه الفقػرات  .وىػػذا يعنػػي إف
طمبة التخصصات العممية اقؿ إيمانا بالخرافة مف طمبة التخصصات اإلنسانية.
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ثالثا :النتائج المتعمقة باليدؼ الثالث:

مف اجؿ تحقيؽ اليدؼ الثالث وىو (التحقؽ مف داللة الفػروؽ فػي األفكػار الخرافيػة لػدى طمبػة
الجامعػػة فػػي ليبيػػا وفقػػا لمتغي ػرات الجػػنس والمرحمػػة والتخص ػص العممػػي "اسػػتخداـ مربػػع كػػاي كوسػػيمة
إحصائية لمعالجة البيانات اإلحصائية وكانت النتائج كما يمي:
ٔ .الجنس:
مف اجػؿ معرفػة داللػة الفػروؽ بػيف إجابػات الطمبػة وفقػا لمتغيػر الجػنس اسػتخدـ مربػع كػاي
وكانػػت النتػػائج تشػػير إلػػى وجػػود (ٕٕ) فقػػرة مػػف فق ػرات االسػػتبياف ذات داللػػة إحصػػائية ،بمسػػتوى
داللة ٘ٓ ٓ.وىذا يعني اختبلؼ إجابات الذكور عف إجابات اإلناث مف الطمبة عمى ىػذه الفقػرات .
ولغػػرض معرفػػة تجػػاه إجابػػات الػػذكور واإلنػػاث اسػػتخدـ الوسػػط المػػرجح لكػػؿ فقػػرة مػػف ىػػذه الفقػرات
وتبػػيف مػػف خبلليػػا اف األوسػػاط الحسػػابية المرجحػػة لمػػذكور فػػي جميػػع الفق ػرات اقػػؿ مػػف األ وسػػاط
المرجحة لئلناث وىذا يعني إف اإلناث أكثر إيمانا بالخرافة مػف الػذكور .وتػأتي ىػذه النتيجػة متفقػة
مػػع نتػػائج عينػػة العػراؽ ومتسػػقة مػػع نتػػائج الدراسػػات السػػابقة التػػي ذكرناىػػا عنػػد اسػػتعراض نتػػائج
متغير الجنس لدى العينة العراقية.
إف النتيجة التي توصؿ إلييا البحث الحػالي بخصػوص متغيػر الجػنس تنسػجـ مػع مػا ذكرنػاه
فػػي الفصػػؿ الثػػاني ،فاالعتقػػاد بالخرافػػة والتمسػػؾ بيػػا احػػد نتػػائج الضػػعؼ والعجػػز عػػف مواجيػػة
مشػػكبلت الحيػػاة بطػػرؽ ايجابيػػة ،كمػػا انػػو نتيجػػة لمجيػػؿ باألسػػموب العممػػي .فاإلنػػاث فػػي المجتمػػع
الشرقي بشكؿ خاص مغموب عمى أمرىف ويعتمدف عمى الرجؿ في قضػاء الكثيػر مػف حاجػاتيف الف
مجتمعنػػا ال زاؿ مجتمعػػا أبويػػا ينػػاؿ فيػػو الرجػػؿ المكانػػة والفرصػػة فػػي أف يػػؤدي دوره بشػػكؿ ايجػػابي
وىذا ما ال يتاح لممرأة بشكؿ عاـ .
ٕ.المرحمة الدراسية
كانت النتائج المتعمقة بمقارنػة إجابػات طمبػة السػنة األولػى بإجابػات طمبػة السػنة الرابعػة فػي ليبيػا
عمى فقرات االستبياف تشير إلى وجػود ( )ٙفقػرات ذات داللػة إحصػائية عنػد اسػتخداـ مربػع كػاي حيػث
اختمفت إجابات طمبة السنة الرابعة عف إجابات طمبة السنة األولى عمػى ىػذه الفقػرات .

ومػف اجػؿ

معرفة تجاه إجابات أفراد العينيتيف عمػى ىػذه الفقػرات ،تػـ حسػاب الوسػط المػرجح ليػا ،وقػد اتضػح مػف
النتائج إف األوساط المرجحة لطمبة السنة األولى في جميع الفقػرات أكثػر مػف األوسػاط المرجحػة لطمبػة
السنة الرابعة عدا فقرة واحدة ىي الفقرة (ٔ) (سقوط نجـ مف السماء عمػى األرض يعنػي مػوت شػخص
فػػي المنطقػػة التػػي سػػقط فييػػا الػػنجـ) ،إذ بمػػغ الوسػػط المػػرجح لطمبػػة السػػنة األولػػى عمػػى ىػػذه الفقػػرة
(ٓ )ٔ.ٙوىو أكثر مف الوسط المرجح لطمبة السنة األولى عمى نفس الفقرة والبالغ (. )ٔ.ٗٛ
وتأتي ىذه النتيجة مشابية لمنتيجة التي تـ التوصؿ إلييػا لػدى عينػة العػراؽ والتػي تتعمػؽ بمتغيػر
المرحمة الدراسية والتي تتضمف فػي ارتبػاط ىػذا المتغيػر بػالتفكير الخرافػي ارتباطػا سػالبا فالنتػائج تشػير
إف التفكير الخرافي يتناقص كمما ارتقينا بالمرحمة الدراسية.
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ٖ .التخصص الدراسي:

مف اجؿ معرفة داللة الفػروؽ بػيف إجابػات طمبػة األقسػاـ ذات التخصػص العممػي (كيميػاء ،عمػوـ
حيػػاة) بإجابػػات طمبػػة األقسػػاـ ذات التخصػػص اإلنسػػاني (المغػػة العربيػػة ،التػػاريخ) لػػدى عينػػة ليبيػػا،
اسػتخدـ مربػػع كػػاي ،وكنتيجػػة السػػتخداـ ىػػذه الوسػػيمة اإلحصػػائية اتضػػح إف ىنػػاؾ (ٖ) فقػرات اختمفػػت
فييػػا إجابػػات طمبػػة التخصصػػات العمميػػة عػػف إجابػػات طمبػػة التخصصػػات اإلنسػػانية  .ولمعرفػػة اتجػػاه
إجابات الطمبة وفؽ متغير التخصص الدراسي ،تـ حساب الوسػط المػرجح لكػؿ فقػرة مػف الفقػرات ،وعنػد
المقارنة بينيا اتضح إف جميع األوساط المرجحة لطمبة التخصصات العممية اقؿ مف األوساط المرجحػة
لطمبة التخصصات اإلنسانية ليذه الفقرات .
وىػذه النتيجػػة نقودنػػا إلػػى االسػػتنتاج بػػأف طمبػػة األقسػاـ العمميػػة اقػػؿ مػػيبل لبلعتقػػاد بالخرافػػات مػػف
طمبة األقساـ اإلنسانية ،وقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج ىذا البحث عمػى عينػة العػراؽ ،وكػذلؾ نتػائج
بعض الدراسات السابقة التي ذكرنا سابقا.
إف طمبػة األقسػػاـ العمميػػة يعتبػروف التجريػػب والبرىػػاف العممػػي والمبلحظػة الموضػػوعية والقيػػاس ىػػي
أىـ أدوات الحصوؿ عمى المعرفة الصادقة .وىػذا نػابع مػف طبيعػة تخصصػاتيـ وتػدريبيـ المسػتمر فػي
برنامجيـ العممي ،ويفترض إف ىػذه النظػرة تػنعكس عمػى جوانػب حيػاتيـ الخاصػة وبضػمنيا معتقػداتيـ
وطريقة تفكيرىـ وتقبميـ لآلراء واألفكػار وتفسػيرىـ لمظػواىر والمشػكبلت وتحميميػا وتعميميػا اسػتنادا إلػى
المنطؽ العممي.
واألدوات العممية التي اشرنا إلييا قبؿ قميؿ ،والنتائج التي توصؿ إلييػا الباحػث فيمػا يخػص متغيػر
التخصص الدراسي يعطي بعض المصداقية النعكػاس طبيعػة التخصػص الدراسػي عمػى آراءه ومعتقداتػو
الفكرية.
أما طمبة أألقساـ اإلنسانية فعمى الرغـ مف إف منطؽ العمـ واحد وأىدافو متشابية فػي كػؿ العمػوـ،
فػػأنيـ يتعػػامموف مػػع ظػػواىر ومفػػاىيـ تتعػػدد فييػػا اآلراء ويسػػيؿ فييػػا االخػػتبلؼ واالجتيػػاد ولطبيعػػة
التخصصػات اإلنسػانية فػاف الطمبػة ينيجػوف طرقػا لمحصػػوؿ عمػى المعرفػة تختمػؼ اختبلفػا واضػحا عػػف
اقرانيـ في األقساـ العممية ،وىي اقرب إلى الطرؽ العقمية منيا إلى الطرؽ الحسية العيانية.
رابعا .مقارنة التفكير الخرافي لدى طمبة الجامعة في كؿ مف العراؽ وليبيا
في ضوء النتائج التي توصؿ إلييا البحػث الحػالي عػف أىدافػو الػثبلث والتػي عرضػت سػابقا ،نقػوـ
في ىذه الفقػرة إجػراء مقارنػة بػيف التفكيػر الخرافػي لػدى طمبػة الجامعػة فػي كػؿ مػف العػراؽ وليبيػا وكمػا
يمي:
أوال .مقارنة بيف األفكار الخرافية:
كػػاف مػػف إج ػراءات البحػػث لقيػػاس التفكيػػر الخرافػػي لػػدى طمبػػة الجامعػػة فػػي كػػؿ مػػف العػراؽ وليبيػػا
تصميـ استبيانيف يحتوياف عمى عينة مػف األفكػار الخرافيػة فػي العػراؽ وليبيػا ،ولػدى تصػنيؼ الخرافػات
التي تضمنتيا االستبياناف اتضح إف ىناؾ ثبلثة أصناؼ مف الخرافات تصمح إلجراء المقارنة بينيا:

ٕٓٛ

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

 1025العدد ()45

ٔ .مجموعة مػف الخرافػات وردت مػف العػراؽ وليبيػا وتتشػابو فػي مضػمونيا وفػي أحيانػا كثيػرة
بػنفس الكممػػات التػػي اسػػتخدمتيا ،وكػػاف عػػددىا (ٖ) وىػػي الفقػػرة  ٜٔمػػف اسػػتبياف العػراؽ
"سكب الماء خمػؼ سػيارة المسػافر تعنػي سػفرة ممتعػة وعػودة سػالمة" وتقابميػا الفقػرة (٘)
مف ليبيا وىي " يتـ سكب الماء عمى سيارة المسافر حتى يصؿ سػالما" .كمػا توجػد فقرتػاف
متشابيتاف ىما (ٔ) مف العراؽ ومضمونيا "المقص المفتوح يعني حدوث شػجار" وتقابميػا
الفقرة ( )ٔٙمف ليبيا وىي "استعماؿ المقص في الفراغ وتركو مفتوح يجمب الشػر" .وأخيػ ار
الفقرة (ٖ) مف العراؽ ومضمونيا "زقزقة العصافير تعني قدوـ ضيؼ وتقابميػا الفقػرة (ٖٔ)
مف ليبيا وىي رؤية عصفور عمى نافذة المنزؿ أو قريب منو فانو يػدؿ عمػى زيػارة قريػب".
وال غرابػػة أف تتشػػابو األفكػػار الخرافيػػة بػػيف المجتمعػػات السػ ّػيما بػػيف أقطػػار عربيػػة تنتمػػي
لثقافة واحدة ويمكف أف تكوف بعض ىذه الخرافات ذات طابع أممي.
ٕ .مجموعة مف الخرافات يتناقض مضمونيا في العراؽ مع مضػمونيا فػي ليبيػا وكػاف عػددىا
ٖ وىػػي الفقػػرة (٘) مػػف اسػػتبياف الع ػراؽ "تجنػػب المػػرور مػػف فػػوؽ النػػائـ ألنػػو يقصػػر مػػف
عمر القائـ بالفعؿ" وتعاكسيا بالمضموف الفقرة ( )ٜٔمف استبياف ليبيا وىي "عنػد تخطػي
شخص نائـ أو مستمقي فاف النائـ لف يزداد طولو وفي ىذه الفقرتيف إف الفعؿ فييما واحػد
ولكػف نتائجػو مختمفػة فػي الحالػة األولػى تكػػوف نتيجتػو تقصػير عمػر الشػخص الػذي يقػػوـ
بالفعػػؿ أمػػا فػػي الحالػػة الثانيػػة فػػاف نتيجتيػػا مختمفػػة تمامػػا وىػػي عػػدـ زيػػادة الطػػوؿ عنػػد
الشخص النائـ ولػيس الشػخص القػائـ بالفعػؿ وىػذا مثػاؿ واضػح بتنػاقض العبلقػة السػببية
لظػػاىرة واحػػدة مػػف مكػػاف لآلخػػر .إف ىنػػاؾ فقػػرتيف اخػػرتيف ىمػػا الفقػػرة (ٕ) مػػف اسػػتبياف
العراؽ "الضرب بالمكنسػة يقمػؿ مػف عمػر المضػروب" وتعاكسػيا الفقػرة (ٕٗ) مػف اسػتبياف
ليبيػػا "ضػػرب البنػػت بعرجػػوف الػػبمح يجعميػػا تبقػػى عانسػػا" و نجػػد اف الضػػرب بالمكنسػػة أو
بعرجوف البمح (وىما ذا وظيفة واحدة) يؤدياف إلى نتائج مختمفة ،في العراؽ تكػوف نتيجتػو
تقميؿ عمر المضروب وفي ليبيا يجعؿ البنت المضروبة عانسا.
وأخيػ ار ىنػػاؾ فقرتػػاف أيضػػا تضػػيفاف رؤيػػة أخػػرى عػػف اخػػتبلؼ الخرافػػات وتناقضػػيا مػػف
مجتمع آلخر فالفقرة (ٕٖ) مف استبياف العراؽ "إذا صادؼ وجود ممعقتيف فػي قػدح الشػاي
يعني انو سيتزوج امػرأتيف" وتعػالج الفقػرة ( )ٙمػف اسػتبياف ليبيػا موضػوعا قريبػا ومضػموف
الفقرة "إذا احدث سخاف الشاي صوتا وتحرؾ غطاءه يعني قدوـ زائر.وتعالج ىاتاف الفقرتػاف
موضوعا واحدا ىو إعداد الشاي وتقديمو والتنبؤ بحوادث ستظير نتيجة لذلؾ ،وعنػد تحميػؿ
ىػاتيف الفقػرتيف تحمػيبل دقيقػا يمكػف أف تسػاعدنا فػي إلقػاء ضػوء عمػى مػدى ارتبػاط الخرافػة
بػدقائؽ المجتمػع وتراثػػو .فػالفقرة األولػػى تشػير إلػى انػػو " إذا حػدث مصػػادفة وجػود ممعقتػػيف
في قدح مف الشاي يعني انو سيتزوج امرأتيف " وفي العراؽ توضع ممعقة داخؿ قدح الشػاي
عنػػد تقديمػػو ،وال يوجػػد مثػػؿ ىػػذا التقميػػد فػػي ليبيػػا لػػذلؾ نشػػأت خرافػػة تػػرتبط بيػػذا التقميػػد

ٕٔٛ

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

 1025العدد ()45

االجتمػػاعي ،أمػػا مضػػموف الفقػػرة الثانيػػة حػػوؿ نفػػس الموضػػوع مػػف ليبيػػا "إذا احػػدث سػػخاف
الشاي صوتا وتحرؾ غطاؤه يعني قدوـ زائر فيرتبط بتقميد شعبي ليبي بإبقػاء سػخاف الشػاي
عمى النار فترة طويمة فيغمي فيتحرؾ الغطاء فيحدث صوتا بفعؿ قوة البخار.
ٖ .عالجت بقية فقرات االستبيانيف وعددىا ( )ٕٜلكؿ اسػتبياف مواضػيع مختمفػة مثػؿ الػزواج،
الموت،الطفػػؿ وحمايتػػو ،مناسػػبات اجتماعيػػة ،ظػواىر طبيعيػػة واجتماعيػػة،الخ وعمػػى الػػرغـ
مف وجود اتجػاه مشػترؾ واضػح لممعمومػات التػي تتناوليػا الخرافػات فػي االسػتبيانيف إال إف
تفاصػػيؿ معالجتيػػا ليػػذه المواضػػيع فييػػا بعػػض االختبلفػػات الػػذي يشػػير إلػػى أنيػػا تػػرتبط
ارتباطا وثيقا بثقافة المجتمع المحمية.
االستنتاجات
في ضوء الدراسة النظرية ليذا البحث ونتائج الدراسة الميدانية نمخػص اسػتنتاجات البحػث الحػالي
حوؿ التفكير الخرافي وعبلقتو ببعض المتغيرات وىي كما يمي:
ٔ.استعرض البحث نماذج مف التفكير الخرافي في المجتمعات البدائية والحديثة ،وكػاف لمتفكيػر
الخرافي قديما وظيفة ىامة ىي منح اإلنساف الثقة في قدرتو لمسػيطرة عمػى بيئتػو والػتحكـ بيػا
بدرجػة مػػا ،بيػد إف التفكيػػر الخرافػي فػػي الحديثػػة انحسػر كثيػ ار بسػبب التغيػػر الػذي حصػػؿ عمػػى
موقؼ اإلنساف في بيئتو الطبيعية حيث أصبح أكثر قدرة عمى التحكـ بفضػؿ االنجػازات العمميػة
الكبيرة ،وانجمت كثي ار مف المجاىيؿ التي كانت تحيره وتؤرقو ،وعمى الرغـ مف ذلؾ فػاف التفكيػر
الخرافػػػي لػػػو امتػػػداد واسػػػتمرارية فػػػي عصػػػرنا الحػػػالي عصػػػر التكنولوجيػػػا ،ويعػػػود سػػػبب ىػػػذه
االستمرارية إلى التراث الخرافػي المػوروث الػذي تتناقمػو األجيػاؿ جػيبل عػف جيػؿ دوف تػدقيؽ أو
تمحيص وخاصة في المجتمعات المتخمفة ،كما إف ىناؾ سببا أخر ميمػا ىػو إف الخرافػات واف
اختفت الكثير منيا بسبب اختفاء الظػروؼ التػي أوجػدتيا إال إف آليػة التفكيػر الخرافػي موجػودة
واف خرافػػات جديػػدة ظي ػرت وسػػتظير وتػػرتبط بمظػػاىر حضػػارية جديػػدة مػػا دامػػت ىػػذه اآلليػػة
موجودة.
ميمة ىي خفض حػدة التػوتر أو القمػؽ النفسػي النػاجـ عػف
ٕ .اتضح إف لمخرافات وظيفة نفسية ّ
المشػػكمة أو الظػػاىرة التػػي تػػدور حوليػػا الخرافػػة كمػػا تشػػبع حاجػػات اإلنسػػاف الخرافػػي ودوافعػػو
وتوفر لو األمف واالستقرار لكف بطريقة وىمية غير واقعية ،لذا يمكف َع ّد السػموؾ الخرافػي ىػو
احد أساليب التكيؼ البلسوية لئلنساف في حؿ مشػكبلتو .وعػف طريػؽ تصػنيؼ الخرافػات التػي
احتواىا استبياني البحث نجدىا تدور حوؿ مواضيع في غاية األىمية لئلنساف ىذا مػف جيػة،
ومػػف جيػػة أخػػرى فػػاف ىػػذه المواضػػيع لشػػدة حساسػػيتيا تثيػػر لديػػو حالػػة التػػوتر والقمػػؽ ومػػف
أمثمتيا :اإلنجاب والحمؿ والزواج والحسد والموت وتوقػع حػدوث الشػر والصػحة والمػرض ....
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الػػخ وتثيػػر ىػػذه المواضػػيع القمػػؽ والخػػوؼ عنػػد اإلنسػػاف لحساسػػيتيا ومجيوليػػة نتائجيػػا ،لػػذا
يمجأ اإلنساف إلى الخرافة لتخفيض حدة التوتر.
ٖ .عمى الرغـ مػف الوظيفػة التػي تقػوـ بيػا الخرافػة ،فػاف ليػا أضػرار نفسػية واجتماعيػة وجسػمية
فمػػف الناحيػػة النفسػػية يحػػوؿ السػػموؾ الخرافػػي الفػػرد إلػػى إنسػػاف اتكػػالي ،سػػمبي فػػي مواجيتػػو
لمحيػػاة ومشػػكبلتو ألنػػو يجػػد الخرافػػة أسػػيؿ وسػػيمو إلشػػباع حاجاتػػو ودوافعػػو وحػػؿ مشػػكبلتو
ومتطمبات الخرافة أمور بسيطة يمكػف توفيرىػا ،كمػا تجعمػو إنسػانا تسػيطر عمػى عقمػو األوىػاـ
فتشغمو عف أمور حياتو الميمة ،وتجعمو في حالػة قمػؽ دائػـ تدفعػو الرتكػاب السػموؾ الخػاطئ
وتصرفو عف السموؾ الصائب .أما مف الناحية االجتماعيػة فػاف تفكيػر اإلنسػاف الخرافػي يبعػده
عف المجتمع ألنو يشعر إف المجتمع ال يسعفو بحؿ ويرفض طريقػة تفكيػره لػذلؾ ينسػحب مػف
المجتمػػع وتسػػود عبلقتػػو بالشػػكوؾ والريبػػة .أمػػا مػػف الناحيػػة الجسػػمية فػػاف ممارسػػة بعػػض
الطقوس قد تعرض حياتو لمخطر.
ٗ .تـ تحميؿ استجابات أفراد العينتيف العراقية والميبية عمى اسػتبياف البحػث ،وبعػد تفريػغ البيانػات
في جداوؿ لحساب تكرار كؿ فقرة مف فقرات االستبياف عمى حػدة ،اسػتخدمت وسػائؿ إحصػائية
متعددة لمعالجػة البيانػات المتجمعػة كالنسػبة المئويػة والوسػط والمػرجح ومربػع كػاي واألشػكاؿ
البيانية ونمخص في ىذه الفقرة النتائج التي توصمت إلييا الدراسة.
أ .كانت ىناؾ ( )ٚفقرات تمثؿ األفكار الخرافيػة الشػائعة لػدى طمبػة الجامعػة فػي العػراؽ
وتشػػكؿ ٕٓ %مػػف األفكػػار الخرافيػػة التػػي تضػػمنيا اسػػتبياف البحػػث ،أمػػا عينػػة طمبػػة
الجامعػػة فػػي ليبيػػا فكػػاف لػػدييا ( )ٛفق ػرات تمثػػؿ أفكػػا ار خرافيػػة شػػائعة لػػدييـ وتشػػكؿ
نسبة ٖٕ %مف األفكار الخرافية التي تضػمنيا اسػتبياف البحػث ،وتشػير ىػذه النتػائج
إلى إف طمبة الجامعة يفكروف في بعض األحياف تفكي ار خرافيا ولكف بنسبة ضئيمة.
ب .عنػػد اختيػػار عبلقػػة التفكيػػر الخرافػػي بػػبعض المتغي ػرات ،اتضػػح إف ىنػػاؾ عبلقػػة بػػيف
التفكيػػر الخرافػػي ومتغي ػرات الجػػنس والمرحمػػة الدراسػػية والتخصػػص الدراسػػي ،وتميػػز
متغير الجنس عف بػاقي المتغيػرات حيػث بمػغ عػدد الفقػرات التػي اختمػؼ فييػا الػذكور
عف اإلنػاث لػدى عينػة العػراؽ(٘ٔ) فقػرة وتشػكؿ نسػبة ٖٗ %كمػا بمػغ عػدد الفقػرات
التي اختمؼ فييا الذكور عف اإلناث لدى عينة ليبيا (ٕٕ) فقػرة وتشػكؿ نسػبة ٖ%ٙ
مػػف عػػدد فق ػرات االسػػتبياف  .وتشػػير ىػػذه النسػػب العاليػػة مػػف األفكػػار الخرافيػػة التػػي
اختمؼ حوليا الػذكور عػف اإلنػاث إلػى االعتقػاد بػاف متغيػر الجػنس أكثػر فعاليػة فػي
عبلقتػػو بػػالتفكير الخرافػػي عنػػد مقارنتػػو مػػع المتغي ػرات األخػػرى التػػي اعتمػػدىا البحػػث
حيث كاف عدد الفقرات التي اختمؼ فييا طمبة.السنة األولػى عػف طمبػة السػنة الرابعػة
أو بػيف طمبػػة التخصػص العممػػي وطمبػػة التخصػص اإلنسػػاني عػػددا بسػيطا لػػدى أفػراد
العينتيف.
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ج .تتناقض بعض الخرافات في مضمونيا مف مجتمع آلخر وىذا يمثؿ دليؿ منطقػي عمػى
تأثر التفكير الخرافي بالثقافة المحمية واعتمادىا عمى مجرد الصدفة.
التوصيات
التفكير الخرافػي والمعتقػدات الخرافيػة جانػب مػف جوانػب الضػعؼ األساسػية فػي حيػاة المجتمػع أو
فػػي ثقافتػػو ،ويتجمػػى ىػػذا الضػػعؼ الثقػػافي فػػي نظػػرة األف ػراد إلػػى بعػػض أمػػور حيػػاتيـ وأنمػػاط تفكيػػرىـ
ووسائؿ معالجتيا بعيدا عف التفكيػر العممػي ،والواقػع انػو ال يوجػد مجتمػع مػف المجتمعػات فػي عصػرنا
الحالي حتى أكثرىا تقدما يخمو مف الخرافات ،ومجتمعنػا العربػي يزخػر بػالموروث الخرافػي ويتغمغػؿ بػيف
صفوؼ أبناء الشعب بمختمؼ شرائحو وخاصة بيف أبناء الريؼ ،وبيف األمييف ولدى النسػاء ويكبػؿ بػؿ
يعطؿ جزء ميـ مف المجتمع مف أداء دوره لذا ال بػد مػف حممػة كبػرى لمحاربػة الخرافػات تتنػاوؿ مرافػؽ
الحياة .مما تقدـ نوصي البحث مجموعة مف التوصيات لمعالجة ىذه اإلشكالية االجتماعية وىي:
ٔ .القيػػاـ بحممػػة توعيػػة تتوالىػػا مؤسسػػات عػػدة لمحاربػػة الخرافػػات ومػػف ىػػذه المؤسسػػات
المدارس والجامعات واإلذاعػة والتمفزيػوف والصػحافة ورجػاؿ الػديف والجمعيػات الثقافيػة،
وال يقتصػػر ميمػػة إزالػػة الرواسػػب الخرافيػػة وتكػػويف االتجػػاه العممػػي لػػدى المػواطف عمػػى
المنظمػػػات التربويػػػة فحسػػػب بػػػؿ مػػػف الضػػػروري أف تشػػػارؾ فييػػػا كػػػذلؾ المؤسسػػػات
االجتماعيػػة لنشػػر الػػوعي العممػػي وازالػػة كػػابوس الخرافػػة مثػػؿ المستشػػفيات والمسػػاجد
والمؤسسات الرياضية والكشفية وغيرىا.
ٕ .دراسػػػة مشػػػكمة المعتقػػػدات الخرافيػػػة والتفكيػػػر الخرافػػػي فػػػي إطػػػار المجتمػػػع وفػػػي إطػػػار
العبلقػػػات والخبػػػرات االجتماعيػػػة وىػػػذا يتطمػػػب دراسػػػة الحاجػػػات االجتماعيػػػة والعبلقػػػات
اإلنسػػػانية ومشػػػكبلت األفػػػراد ودراسػػػة األسػػػاليب التػػػي تعػػػود األفػػػراد أف يواجيػػػوا بيػػػا
مشػكبلتيـ .وفػي ضػػوء الدراسػة يػػتـ توعيػة الشػػعب مػف األخطػػار التػي تػػنجـ عػف إتبػػاع
األساليب الخرافية في معالجة مشكبلت الحياة الواقعية.
ٖ .تػػدريب الطمبػػة عمػػى التفكيػػر العممػػي واتبػػاع خطواتػػو ،واالبتعػػاد عػػف طريقػػة المحاولػػة
والخطأ التي ال تستمزـ تفكيػ ار سػميما أو جيػد كبيػر أو تػدبر فػي وقػؼ مػا ،وعمػى المعمػـ
أف يركػػز عمػػى الطريقػػة التػػي توصػػؿ بيػػا الطالػػب لئلجابػػة أكثػػر مػػف تركيػػزه عمػػى صػػحة
اإلجابػػة مػػف خطئيػػا ،كمػػا يجػػب تجنػػب األسػػئمة التػػي تشػػجع الطالػػب عمػػى التخمػػيف وال
تدعوه لمتفكير.
ٗ .اعتماد طرؽ تدريس جيدة كطريقػة حػؿ المشػكبلت تنمػي لػدى الطالػب التفكيػر العممػي،
وتقدـ في ىذه الطريقة المواد العممية عمى شػكؿ مشػكبلت تتحػدى ذكػاء التبلميػذ وتثيػر
اىتماميـ نحػو التفكيػر ونحػو جمػع األدلػة والشػواىد وغربمتيػا وفػرض الفػروض واجػراء
التجارب وعمؿ المبلحظات واستخبلص النتائج واصدار األحكاـ الصائبة.
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٘ .ال بد مف إيجاد وسائؿ تحقؽ التكامؿ الصحيح بيف المدرسػة والمجتمػع الخػارجيف أي ال
بد مف أف ينتقؿ أثر ما يتعممو الطالػب داخػؿ المدرسػة أو الجامعػة إلػى حياتػو اليوميػة،
ويتحقؽ ىذا اليدؼ الميـ بالتركيز عمى المعمومات النظرية.
 .ٙقياـ المنظمات النسوية بدورىا في إعداد البػرامج والنػدوات لتوعيػة المػرأة ودعوتيػا لنبػذ
السموؾ الخرافي الذي تمارسو ،كي تحتؿ مكانتيا وتؤدي دورىا في المجتمع.
 .ٚمناقشػػة الخرافػػات التػػي تنشػػر فػػي الصػػحؼ والمجػػبلت عػػف أخبػػار الطػػالع ومػػا تنبػػئ بػػو
النجوـ مناقشة عممية تكشؼ عف مغالطات العبلقات الخاطئة التي اسػتندت عمييػا ىػذه
الخرافػػات والتػػي تحمػػؿ عػػادة فػػي طياتيػػا عبػػارات تصػػمح لتفسػػير أيػػة حالػػة تعػػرض كػػأف
يكػػوف "مشػػكمتؾ فػػي طريقيػػا لمحػػؿ" أو "تريػػث بػػؿ أف تتخػػذ ق ػ ار ار ىػػذا اليػػوـ" أو "ىنػػاؾ
أشخاص يحسدونؾ".
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Research summary
The goal of this research is to identify superstition that university
students have in Libya and Iraq, with a comparison between the two.
Furthermore, this research aims to identify significant differences in
superstition among university students according to gender, study
grade and study course.
The researcher explored the historical development of superstition and
some explanatory theories of this human phenomenon. He also
presented a number of previous foreign and Arab researches. He also
designed a questionnaire on common superstitious ideas among
university students in both Iraq and Libya.
This research found that in 7 sections, university students in Iraq got a
high weighted mean, while Libyan university students got a high
weighted mean in 8 sections. There was found that these common
superstitious ideas among university students in Iraq and Libya, were
saturating various needs and objectives. Some of these carry optimistic
views, while the other part carries pessimistic view and expect damage.
Also the research found that females, and first years students, and
students with humanitarian specialization, believe more in superstition
than male students, students of the fourth grade and students with
scientific specializations. These results were identical in both Iraq and
Libya.
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المصادر العربية

ٔ .الكنػػػػاني ،إبػػػػراىيـ ،المعتقػػػػدات الشػػػػائعة لػػػػدى األميػػػػات العراقيػػػػات عػػػػف الحمػػػػؿ والػػػػوالدة
والرضاعة ،الجامعة المستنصرية.ٜٜٔٚ ،
ٕ .الغريػػب ،رمزيػػة ،التقػػويـ والقيػػاس النفسػػي والتربػػوي ،القػػاىرة ،مكتػػب األنجمػػو المصػػيرية،
.ٜٔٚٚ
ٖ .اسكندر،نجيب ،رشدي فاـ ،التفكير الخرافي ،مكتبة االنجمو المصرية ،القاىرة.ٜٕٔٙ ،
ٗ .الغػػػامري ،محمػػػد حسػػػف ،مقدمػػػة فػػػي االنثروبولوجيػػػا العامػػػة ،المكتػػػب العربػػػي الحػػػديث،
اإلسكندرية ،طٕ.ٜٜٔٛ ،
٘ .سػػيد عثمػػاف ،أنػػور الشػػرقاوي ،الػػتعمـ وتطبيقاتػػو ،دار الثقافػػة لمطباعػػة والنشػػر ،القػػاىرة،
.ٜٔٚٚ
 .ٙسمماف ،عبد عمي ،االنثروبولوجيا االجتماعية ،مطبعة جامعة الموصؿ ،القاىرة.ٜٔٚٚ ،
 .ٚصعب ،حسف ،تحديث العقؿ العربي ،دار العمـ لممبلييف ،بيروت.ٜٕٔٚ ،
 .ٛطو ،فرج عبد القادر وآخروف ،معجـ عمـ الػنفس والتحميػؿ النفسػي ،دار النيضػة العربيػة،
بيروت ،بدوف تاريخ.
 .ٜتوفيػؽ ،عبػػد الجبػار ،زكريػػا اتناسػيوس ،اإلحصػػاء الوصػفي واالسػػتداللي فػي التربيػػة وعمػػـ
النفس ،مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية .بغداد.ٜٔٚٚ ،
ٓٔ.راجح ،احد عزت ،أصوؿ عمـ النفس ،دار المعارؼ ،القاىرة..ٜٔٛ٘ ،
ٔٔ.زيعػػور ،عمػػي ،الدراسػػة النفسػػية االجتماعيػػة بالعينػػة لمػػذات العربيػػة ،دار لطميعػػة لمطباعػػة
والنشر ،بيروت.ٜٜٔٚ ،
ٕٔ.عاقؿ ،فاخر ،التعمـ ونظرياتو ،دار العمـ لممبلييف ،بيروت ،طٗ.ٜٔٚٚ ،
ٖٔ.عبد الحميد ،محمد محيي الديف ،المختار مف صحاح المغة ،طٕ ،بدوف تاريخ.
ٗٔ.ليمى ،كرـ الديف ،تطور فكرة العمية عند الطفؿ ،رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة ،فػي كتػاب
عمـ النفس وقضايا العصر ،فرج عبد القادر ،دار النيضة.ٜٔٙٔ ،
٘ٔ.ميشػؿ ،ويػنكف ،معجػـ عمػػـ االجتمػاع ،ترجمػة إحسػاف محمػػد الحسػف ،دار الرشػيد ،بغػػداد،
ٓ.ٜٔٛ
 .ٔٙويبلند ،ىناند ،مخافة االرباب ،االعتقاد الخرافي والمعتقػد الشػعبي فػي الفمكمػور األمريكػي،
ترجمة نظمي لوقا ،مطبعة دار العالـ الكبير ٓ.ٜٔٛ
.ٔٚويتج ،ارنػوؼ ،مقدمػة فػي عمػـ الػنفس ،ترجمػة عػادؿ األشػوؿ وآخػريف ،دار مػاكجر وىيػؿ
لمنشر ،القاىرة.ٜٔٚٔ ،
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