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 يهــدف هــذا البحــث إلــى تعــرف طبيعــة العالقــة االرتباطيــة بــين دافعيــة اإلنجــاز والتفكيــر الخرافــي،
باإلضـــافة إلـــى تعـــرف الفـــروق فـــي كـــل مـــن دافعيـــة اإلنجـــاز والتفكيـــر الخرافـــي وفقـــاً لمتغيـــري الســـنة 

 دافعيـة اإلنجـاز والتفكيـر الخرافـي. يالدراسية والجنس.ولتحقيق هـذه األهـداف تـم اسـتخدام مقياسـ
عة من قسم ) طالباً وطالبة، من طلبة السنتين الدراسيتين األولى والراب137من (البحث تألفت عينة و 

  أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:و  جامعة دمشق.-علم النفس في كلية التربية 
 كان مستوى دافعية اإلنجاز لدى أفراد عينة البحث بدرجة متوسطة. •
 وجود التفكير الخرافي لدى أفراد عينة البحث بدرجةمتوسطة. •
 دى أفراد عينة البحث.دالة بين دافعية اإلنجاز والتفكير الخرافي ل وجود عالقة ارتباطية •
 لكـن يوجـدالدراسـية؛  السنة لمتغير تعزى اإلنجاز دافعية مقياس على دالة وجودفروق عدم •

فــروق دالــة بــين متوســطات أداء طلبــة علــم الــنفس علــى مقيــاس التفكيــر الخرافــي تعــزى 
 لصالح طالب السنة األولى. لمتغير السنة الدراسية

فـروق  لكـن يوجـدالجـنس؛  لمتغيـر تعزى اإلنجاز دافعية مقياس دالة على فروق وجود عدم •
ــر الجــنس ــر الخرافــي تعــزى لمتغي ــة علــى مقيــاس التفكي ــين متوســطات أداء الطلب ــة ب  دال

 لصالح اإلناث.
  : دافعية اإلنجاز، التفكير الخرافيالكلمات المفتاحية

  
  
  
  .سورية -دمشقجامعة -ةيكلية الترب  – علم النفسقسم -أستاذ  *
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  . مقدمة1

دافعية اإلجناز من املفاهيم اليت أثارت جدًال ونقاشاً بني علماء النفس وحظيت باهتمامهم، إذ تصدت تعّد 
استاداً إىل ختصصه الدقيق وتبعاً وتفسريها، وأخذ كل باحث يعرفها  ماهيتهالتحديد هلاالبحوث والدراسات 

  النظرية اليت يتبناها. ووفقعمله  ال

 Motiviationدافعية اإلجناز إىل أن استخدام مصطلح دافع اإلجناز ويشري التطور التارخيي ملفهوم
Performance الذي أشار إىل أن احلاجة " يف علم النفس يرجع من الناحية التارخيية إىل " الفرد ادلر

 ,Murray“موراي من أن الرغم لإلجناز هي دافع تعويض مستمد من خربات الطفولة، على
أدخلوا هذا املصطلح إىل الرتاث السيكولوجي، حيث عرّفه  بـ حرص الفرد كان من أوائل الذين ”1938

على حتقيق األشياء اليت يراها اآلخرون صعبة، والسيطرة على البيئة املادية واالجتماعية، والتحكم يف 
ق األفكار وحسن تناوهلا وتنظيمها، واالستقاللية، والتغلب على العقبات، وبلوغ معايري االمتياز، والتفو 

على الذات، ومنافسة اآلخرين والتفوق عليهم، واالعتزاز بالذات وتقديرها باملمارسة الناجحة للقدرة(ورد 
  ). 23، ص1999يف: باهي وشليب، 

التفكري اخلرايف من أخطر املشكالت اليت يعاين منها جمتمعنا العريب بشكل عام والطلبة بشكل خاص، و  يعد
عادة فكرية نفسية  مبثابة الرتبوية اليت ينتمون هلا. فهو ؤسساتاملبسبب تأثريه عليهم وعلى جمتمهم و 

 لتأثري األسرة املتأثرة بدورها الطفل تعرض يكتسبها الفرد من جمتمعه من خالل التنشئة االجتماعية، نتيجة
 ىلإ نظرم جيعل ممامن خالل التنشئة االجتماعية  إىل األطفال األفكار هذه تنقل إذ اخلرايف، بالتفكري

 املعاش احليايت األسرة اإلطار دور رافية. ويكملاخل غري واقعية وأقرب ما تكون إىل نظرة البداية منذ العامل
 والنظام املدرسة واملمارسات اخلرافية، وتأيت األفكار فيه تتفشى الذي املدرسة، الطفل قبل فيه يعيش الذي

  .اليت تعيشها املنطقة العربيةالسيما يف هذه الظروف الصعبة و -احللقة ليكمال التعليمي

يتطور التفكري اخلرايف أو يزيد عندما يتعرض الفرد إىل مستوى عاٍل من القلق واملخاطر والظروف الغامضة و 
(Case, Fitness, Cairns, and Stevenson 2004, p. 851) حيث يؤدي وظيفة ،

 سريًا يستند إىل املنطق والعلم نتيجةنفسية، يلجأ إليها الفرد عند عجزه عن تفسري األحداث احلياتية تف
  ألسباب كثرية، يأيت يف مقدمتها النقص الشديد يف املعلومات املوثقة والدقيقة.
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أسباب أهم  والتفكري اخلرايف نوع من أنواع التفكري ال يستند إىل تربير عقلي أو أي فهم علمي، وهو من
السطحية، واجلمود الفكري، ومقاومة اإلقناع  :لىالعلم، ومن أهم صفاته بأنه يقوم ع منو تعطيلتأخري أو 

، )فاملرء ال يالحظ إال ما يرغب به أو يتوقعه (والتغيري، والتناقض مع احلقائق الواقعية، واالنتقاء اإلدراكي
وافرتاض الصلة الومهية بني األشياء واألحداث، وربط بداية األمر أو املشكلة بالنهاية ربطًا مباشراً، ونسب 

  ).15، ص 2005الطبيعية إىل أسباب وعلل غري صحيحة (محدان،  الظاهرة

وعلى اعتبار أن تفكري الفرد من احملددات األساسية لسلوكه ومن املؤثرات اهلامة يف صياغة هذا السلوك 
وإكسابه الشكل الذي يظهر عليه، إذ عندمايضطرب تفكري الفرد ينعكس ذلك مباشرة على سلوكه، 

  الفرد بنفسه ومفهومه عن ذاته ودافعية اإلجناز لديه. ويظهر االضطراب يف ثقة

 قهر على والقدرة النفسي، التوافق حتقيق يف األساسية يعدان من الركائز اإلجناز العلمي ودافعية التفكريو 
ومن هنا برزت احلاجة لدراسة عالقة  ،االمتياز معايري وبلوغ النجاح الدؤوب، لتحقيق والكفاح الصعاب

  ز بالتفكري اخلرايف دراسة معمقة.دافعية اإلجنا

  :. مشكلة البحث ومسوغاته2

  مثة مسوغات عدة استدعت معاجلة هذه املشكلة، نشري إىل أمهها فيمايلي:
 إدراكه وكذلك وتنشيطه، الفرد سلوك توجيه هامًا يف عامالً  ااإلجناز باعتبارهأمهية دافعية  2-1

 أساسياً  مكوناً  تعترب به، كما يطنياحمل وسلوك سلوكه فهم مساعدا يف عن فضالً  ؛للموقف
 من وفيما حيققه ينجزه ما خالل من وتأكيدها، وذلك ذاته لتحقيق الفرد سعي يفيسهم 

أهداف للتغلب على العقبات واملشكالت اليت تواجهه، والشعور بأمهية الزمن والتخطيط 
  للمستقبل بغية الوصول إىل النجاح والتفوق.

 العلمي، التقدم يف تمع ركيزةا جلامعة، فهم طلبة رايف لدىالتفكري اخل انتشار خطورة 2-2
 اتمع تطوير حماوالت خمتلف عليه تتحطم الصلب الذي اجلدار التفكري هذا يشكل حيث

 . احلداثة به إىل واالنتقال
 واألحكام الصائب املنطقي واالستدالل التفكري عن اإلنسان يبعدالتفكري اخلرايف وحيث أن 

بني طلبة اجلامعات انعكاسات  هوالتكنولوجي، ألن النتشار  العلمي التقدم نه سيعوقفإ الصحيحة
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، وإثبات سلبية سيما وأنه يكون لدى الشباب يف هذه املرحلة نزعة لالستقاللية ثقافية واجتماعية
  الذات. 

صية مثلما الشخ كوا تسهم يف منوكما تعد العادات والتقاليد من العوامل املؤثرة يف هذه املرحلة،  
امل النمو ميكن أن تقف حائًال أمام هذا النمو، ويأيت التفكري اخلرايف هنا كأحد العوامل املعرقلة لتك

 . والطرائق املوضوعية يتعارض مع األساليىب السليم للفرد باعتباره
الحظت الباحثة من خالل تدريسها للطلبة وحواراا معهم انتشار التفكري اخلرايف يف صفوفهم  3-2

  , ال سيما يف ظل األزمة األخرية اليت متر ا البالد.ابل تراجع واضح يف دافعية اإلجنازمق
وفي ضوء المسوغات السابقة، يمكن تحديد مشكلة البحث بالسؤال التالي: ما طبيعة العالقة 

بية االرتباطية بين دافعية اإلنجاز والتفكير الخرافي لدى عينة من طلبة قسم علم النفس في كلية التر 
  جامعة دمشق؟ب

  :. أهمية البحث على الصعيدين النظري والتطبيقي3

مل حتظ دراسة العالقة بني دافعية اإلجناز والتفكري اخلرايف لدى طلبة اجلامعة باالهتمام من  3-1
قبل الباحثني احملليني كما حظيت موضوعات علم النفس األخرى. لذا فإن هذا البحث قد 

هورية العربية السورية اليت درست العالقة بني التفكري يكون من أوائل البحوث يف اجلم
 اخلرايف ودافعية اإلجناز. 

يُعّد التفكري اخلرايف من أهم املشكالت اليت تعاين منها اتمعات العربية بشكل عام  3-2
والطلبة بشكل خاص؛ ملا له من تأثريات سلبية على العقلية العربية اليت تعرقل عمليات 

التفكري اخلرايف من أهم  العمل على احلد منالزدهار يف اتمع. ولعل التطور والتقدم وا
اليت جيب أن حتشد كل  التحديات اليت تواجه مؤسساتنا الرتبوية، والسيما اجلامعات

إمكانياا للكشف عن جذور هذا التفكري واحلد من انتشاره، ليس يف أوساط الطلبة 
أسس املنهج العلمي  ةطلبالتعليم ل يوالسعوإمنا على مستوى اتمع ككل،  فحسب

 املبين على العمليات واحملاكمات العقلية والتجريب. املنطقي السليم لتفكريوا
السعي للحصول على أدبيات جديدة قد تساعد الطلبة على التوجه حنو التفكري العلمي  3-3

، كون هذا شكالتامل وحلاألحداث الذي يستند إىل أسس ومنطلقات علمية يف تفسري 
 التفكري يقلل من استخدام واتباع التفكري اخلرايف الذي يعتمد األساطري واخلزعبالت.
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 القائمبرامج تدريبية وإرشادية، تركز على التفكري العلمي  إعدادإمكانية استثمار نتائج البحث يف  4-3
تركز ى برامج أخر املنطقي، و  والدليل والربهان املنطقي االستدالل من النابعة العلمية األحكام على

إىل زيادة االعتماد على النفس، واحلكم  الطلبة األمر الذي يدفع على رفع مستوى الدافعية لإلجناز.
رفع املواقف املختلفة، ومواجهة املشكالت، وبلوغ األهداف املرسومة. وبالتايل إىل  علىالسليم 

  حتقيق النجاح وحتسني جودة احلياة بشكل عام.ئهم ومساعدم على مستوى اأدا

  : يهدف البحث إلى ما يلي:. أهداف البحث4

الكشف عن طبيعة العالقة االرتباطية بني دافعية اإلجناز والتفكري اخلرايف لدى أفراد عينة  4-1
 البحث.

 وفقاً ملتغريي السنة الدراسية واجلنس. تعرف الفروق يف دافعية اإلجناز 4-2
 سية واجلنس.وفقاً ملتغريي السنة الدرا تعرف الفروق يف التفكري اخلرايف 4-3

  :. أسئلة البحث5

 ما مستوى دافعية اإلجناز لدى أفراد عينة البحث؟ 5-1
 البحث؟ عينة أفراد لدى اخلرايف التفكري انتشار مدى ما 5-2

   :. فرضيات البحث6

 لدى أفراد عينة البحث. توجد عالقة ارتباطية بني دافعية اإلجناز والتفكري اخلرايف 6-1
 مقياس دافعية اإلجنازوسطات أداء الطلبة على توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مت 6-2

 تعزى ملتغريي السنة الدراسية واجلنس.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات أداء الطلبة على مقياس التفكري اخلرايف  6-3

 تعزى ملتغريي السنة الدراسية واجلنس.

  :اً وإجرائي اً . التعريف بمصطلحات البحث نظري7

هي استعداد الفرد لتحمل املسؤولية :  Motiviation Performanceز. دافعية اإلنجا1.7
ممكن من اجلهد  والرغبة املستمرة يف النجاح وإجناز أعمال صعبة والتغلب على العقبات بكفاءة وأقل قدر
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وتعرف دافعية اإلجناز إجرائيًا بالدرجة اليت  .)407، ص 2002وأفضل مستوى من األداء (الغنام، 
  .)64 – 0واحملددة بدرجات ترتاوح بني (الب من خالل إجابته على مقياس دافعية اإلجناز حصل عليها الط

هو تفكري يتناقض مع الواقع ويتنافر مع : Superstitious Thinking. التفكير الخرافي2.7
). وهو ذلك النوع من التفكري 133، ص 2002املنطق، ويقوم على إنكار العلم ورفض مناهجه (وطفة، 

يقوم على أساس واقعي وال ميكن التحقق من صدقه، وقد يكون فكرة فقط أو اعتقاداً راسخاً يؤثر  الذي ال
، ص 2003سلوك الفرد، ويسهل انتقاله من فرد آلخر ومن جيل آلخر ومن بلد آلخر (فؤاد،  يف

 وهو أيضاً  (Vyse, 2014, p. 23).)، ويكون مرتبطًا أو متناسقًا مع درجة الثقافة والتعلم 194
اعتقاد ناتج عن اإلمهال أو اخلوف من اهول أو اإلميان بالسحر أو احلظ أو الفكرة اخلاطئة عن 

ويُعرُف التفكري اخلرايف إجرائيًا بأنه الدرجة اليت . (Foster & Kokko, 2009, p. 2)األسباب
  حصل عليها الطالب من خالل إجابته على مقياس التفكري اخلرايف.

  :. اإلطار النظري8

  :. دافعية اإلنجاز1.8

 ا فيهمن البيئة االجتماعية اليت يعيش دافعية اإلجناز إحدى مكونات الشخصية اليت يكتسبها الفرد  تعد
 اإلنسان يشعر وتوكيدها، حيث ذاته حتقيق جتاه الفرد سعي مهمًا يف مكوناً  كما تعدويتفاعل معها،  

 أفضل حياة أسلوب من إليه وفيما يسعى اف،أهد من حيققه وفيما ينجزه ما خالل من ذاته بتحقيق
 Ausubel Novak)وقد حدد أوزوبل ونوفك وهنساين .الواعي اإلنساين لوجوده أعظم ومستويات

& Hanesian,1978) ثالثة أبعاد لدافعية اإلجناز:  
 البعد املعريف: ويشري إىل انشغال الفرد مبهمة معينة إلشباع حاجاته املعرفية من خالل ما -8-1-1

  .يكتشفه من معرفة جديدة تعد حبد ذاا مكافأة له
 ئهنتيجة أدا االحرتام واحلصول على املكافأة املناسبةالذات: وهو رغبة الفرد مبزيد من  تقديربُعد  8-1-2

  .بكفاءته واحرتامه لذاته هاملتميز، مما يشعر 
هم، مما يزيد يف ثقة الفرد بنفسه بُعد االنتماء: وهو الرغبة يف احلصول على تقبل اآلخرين وتقدير   8-1-3

  ).14، ص 2007(ورد يف: املطريي، 
  :تشري الباحثة إىل كل منها باختصاروهناك العديد من النظريات املعرفية املفسرة لدافعية اإلجناز، 
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ينظر ماكيالند إىل دافعية اإلجناز على أا رابطة انفعالية  :(Mcclelland, 1953) نظرية ماكيالند-
ى مدى توقعنا الستجاباتنا عند التعامل مع أهداف معينة على أساس من خرباتنا السابقة. فإما أن قوية عل

نتوقع ما حيقق السرور لنا يف التعامل مع اهلدف فيتولد لدينا سلوك االقرتاب، أو نتوقع شعورًا بالضيق 
  ).69، ص 2008فيتولد لدينا سلوك اإلحجام (ورد يف: غباري، 

يرى أتكنسون أن دافعية اإلجناز هي احملصلة النهائية لصراع  (Atkinson,1964):نظرية أتكنسون
اإلحجام بني األمل يف النجاح واخلوف من الفشل، وتتوقف درجة إقبال الفرد ومعاجلته لألنشطة  -اإلقدام 

سون يف املختلفة على احملصلة النهائية للقوى بني دوافع النجاح ودوافع جتنب الفشل، واليت مثل هلا أتكن
، ص 2001دوافع جتنب الفشل (ورد يف: الزيات،  -دافعية اإلجناز = دوافع النجاح  :املعادلة اآلتية

335.(  
تتجه نظرية العزو اليت طرحها /وينر/ إىل فهم كيفية تعليل  (Weiner ,1966):وينرـ نظرية العزو ل

فاألفراد مرتفعو  .م لإلجناز فيما بعداألفراد أسباب جناحهم وفشلهم، وكيف يؤثر تعليلهم هذا على دافعيته
احلاجة لإلجناز يعزون أي جناح أو فشل للعوامل الداخلية (كاجلهد والقدرة)، يف حني يعزو األفراد 

) والصدفة صعوبة املهمة واحلظ منخفضو احلاجة لإلجناز النجاح للعوامل اخلارجية مثل (اخنفاض مستوى
  ).166، ص 2000(ورد يف: خليفة، 

طرح فستنجر نظريته يف التنافر املعريف حماوالً  (Fistinger,1957): فستنجرـ لتنافر المعرفي لنظرية ا
والتنافر املعريف هو  .وأنشطتهم السلوكية اليت يقومون ا فيها تفسري العالقة بني اجتاهات ومعارف األفراد

االجتاه والسلوك لدينا (ورد يف: تلك احلالة الداخلية الصعبة اليت تنتابنا عندما ندرك عدم االتساق بني 
). وحيدث االتساق عندما تكون آراء واجتاهات 205، ص 2004، نيوالدرابع السفاسفةو  الرفوع

 ومعتقدات األفراد، وأمناطهم السلوكية منسجمة مع بعضها البعض، أما التنافر فيحدث عندما حيدث
  .عتقدات اليت ميتلكواخلل، أو عدم انسجام بني أفعاهلم السلوكية واالجتاهات وامل

عل الفرد يشعر جيإن احلاجة إىل االتساق الداخلي غالباً ما تستثري السلوك، فتناقض املعلومات أو املدركات 
وتزداد مستوى الدافعية للتخلص من حالة  .بدافعية حنو اختزال النشاط املعريفو حبالة من عدم االرتياح، 

ن حجم التنافر املعريف يعتمد على مدى أمهية املعارف، حبيث يتناسب التنافر املعريف بازدياد حجمه. علماً أ
، ص 2006حجم التنافر املعريف طردياً مع أمهية املعارف واملدركات اليت حيملها الفرد  (الرمياوي وآخرون، 

وترى الباحثة أنه على الرغم من بعض االختالف الظاهر بني النظريات السابقة إال أن مجيعها  ).382
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د على أن دافعية اإلجناز تتطلب املزيد من االستعداد لتحمل املسؤولية وحتدي الصعوبات والعمل على يؤك
  ا, وعدم االستسالم للضغوطات اخلارجية واإلصرار على حتقيق النجاح واألهداف املرجوة.همواجهت

  :التفكير الخرافي 2.8

الكرب.  عندخرف، واخلرف أي فساد العقل  أما فيما يتعلق بالتفكري اخلرايف، فريجع أصل كلمة خرافة من
شري إىل رجل إستهوته اجلن، وبعد عودته إىل قومه، راح يتحدث بأحاديث عجيبة رآها ت انخرفكلمة و 

فكذبوه، وقالوا حديثه خرافة. واخلرافة هي " الالمعقول من املواقف أو األحداث أو األقوال أواألثنني معاً. 
)، 156 - 155، ص 2010ادات اليت ال تستند إىل أي تربير عقلي (اهللي، وهي" األفكار واملمارسات والع

، ص 2011إىل أسباب فوق طبيعية، وعلى أساس غري عقالين غامض (بن حامد،  اخلرافة يتم عزوو 
  :).ومن أهم السمات اليت متيزها53
  .بعدها عن الواقع املوضوعي8-2-1
ت خطر طارىء ملوقف مؤقت، ولكن هلا وظيفة يف ليس وهيإىل مسوغ عقلي، اخلرافة ال تستند  8-2-2

  , تبعده عن الواقع املعاش.حياة من يؤمن ا
االفتقار إىل العلية املنطقية واالستناد يف كثري من األحيان إىل املفاهيم الغيبية واستخدام هذه  8-2-3

، 1983(عيسوي،  املفاهيم يف تفسري ظواهر طبيعية، ميكن يف حقيقة األمرأن تفسر تفسريًا منطقياً 
  ).13 - 12ص 

بعض العقاقري والنباتات اليت  اليت تتضمن انتشار هذه اخلرافات بعض الوصفات الشعبية علىومما يساعد 
حتتوي على مواد ذات فائدة طبية، فيلجأ الناس إىل تعميم استعماهلا. وهذا موجود يف األوساط ذات 

خصوصًا عندما ييأس املريض من الشفاء بعد جتريب , وليس فقط لدى العامةاملستوى التعليمي املرتفع، 
خمتلف العالجات األخرى. فاإلنسان يف وقت الشدة يبحث عن أي خمرج حىت وإن كان خرافيًا (ليلى، 

  ). وللخرافة وظيفتان مها:64، ص2014
رد حىت : تلعب املعتقدات اخلرافية دورًا مهمًا يف حتقيق نوع من اهلدنة النفسية للفالوظيفة النفسية -

من وإن كانت غري حقيقية أو ال تدوم إال لفرتة قصرية. أما عنصر اخلطر فيها فيكمن يف التمكن؛ 
أو وسيلة للتنفيس عن النفس أو خداع النفس  يقبل اخلرافة أو يقوم بنسجها كنوع حيثالفرد 

, نفسيبصحة ما يعتقده أو يقوله من بنات أفكاره، ولكن إذا متكنت من الفرد حتولت إىل مرض 
  تصعب معاجلته.
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لشخص  تستخدم املعتقدات اخلرافية أحيانًا لتوصيل معلومة أو فكرة  :الوظيفة اإلعالمية والثقافية -
قصص األطفال،  عربكما تستخدم من املنظور األديب لعامة الناس,  مسؤول ما أو ذو أمهية أو 

غيري عادة، كما توظف اخلرافة إلرساء تقليد أو قيمة جديدة، أو تعديل يف السلوك أو ت -والدراما 
لألسف فإننا نرى و  ).50 - 48، ص 1999األدبية لتغيري معتقدات معينة (أبوقحف وعيتاين، 

يف بعض وسائل اإلعالم العربية املضللة اليت تستهدف عقول الشباب لتقويض  تفشي هذه الظاهرة
 واملنهج العلمي السليم. عزميتهم. وإضعاف دافعيتهم حنو العمل واإلجناز الذي يعتمد التفكري

 :ويمكن ذكر بعض مظاهر التفكير الخرافي باآلتي

األسباب. والسحر التفكري اخلرايف املتعلق بالسحر: تعين كلمة السحر كل حدث حيدث بطريقة جمهولة  .1
عملية عقلية معرفية شأا شأن  وهومتويه وخداع ألنه مرتبط بأمور ذات أسباب خفية وختيالت ومهية، 

, وتتعمق جذوره لدى الشباب من خالل ارتباطه إال أنه يعتمد على التضليل والتزييفاملنطقي لتفكري ا
 بالتعزيز واملكافآت املقصودة لتحقيق هذا الغرض.

الغرية اليت إىل  التفكري اخلرايف املتعلق باحلسد: حيث إن البعد السيكولوجي للحسد عند احلاسد يعود .2
أو اليت وصل إليها  سعي إليهاوعدم الوصول إىل الغاية اليت  مكاناتاال امتالكترجع إىل عدم 

اآلخرون. وبالتايل هي حالة من الشعور بالنقص املادي أو املعنوي مستندة إىل نوع من العجز يف ذات 
, ويتنشر احلسد يف هذه األيام لدى الناس عامة ويف أوساط احلاسد ال يستطيع أن يتغلب عليها

 حينما يشعرون بالعجز وعدم القدرة على جماراة اآلخرين من زمالئهم املتفوقني.الطلبة. خاصة 
األفكار واملمارسات التفكري اخلرايف املتعلق بتلبس الروح: يدل هذا املصطلح على جمموعة متشابكة من  .3

 سلوكه وفقًا ملعتقدات هذهاليت ترتكز على االعتقاد بأن الروح تلبس جسد الفرد، وتسيطر على 
 .اجلماعة

خطوط لثين التفكري اخلرايف املتعلق بقراءة الكف: أكد علماء التشريح أن خطوط الكف ما هي إال  .4
, وعلى الرغم من ذلك فإن كثرياً وفرد اليد، وليس هلا عالقة حبالة اإلنسان الصحية والعقلية والنفسية

 بؤ حبياة الناس من خالل قراءة أكفهم.من الناس مبا فيهم الشباب مازالوا يعتقدون أنه باإلمكان التن

املوضوعية والدقة إن هذه األفكار اخلرافية الواسعة االنتشار تعرقل منو مسات أساسية يف الشخصية مثل 
  ).21 - 20، ص 1998(كسر، 
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مما سبق يتبني أن للتفكري اخلرايف أضرارًا اجتماعيًة واقتصاديًة كثرية، فصحة اتمع من صحة أفراده، 
جسد ذلك من خالل استعدادهم ملراجعة أفكارهم، وختليص أذهام من الرواسب واملعتقدات اخلاطئة يت

 اليت حتول دون تقبل املعارف اجلديدة، وحتول دون تقبل النقد، كما ويتبني أيضًا أن أسلوب التفكري
ه، وبالتايل يؤثر هذا األمر على دافعية اإلجناز. فالتفكري اخلرايف مثالً يزعزع ثقة الفرد بنفس املستخدم يؤثر يف

ق الوصول إليها، مما أسهم يف رفع ائلإلجناز، فالفرد الواثق من نفسه قد رسم أهدافه، وحدد طر  دافعيته
  .بكفاية وإتقانواقعيته إلجنازها 

  . دراسات سابقة9

  . الدراسات المتعلقة بالدافعية لإلنجاز1.9

  .دراسات عربية1.1.9

  )1990(. دراسة الطواب 1.1.1.9

أثر تفاعل مستوى دافعية اإلنجاز والذكاء والجنس على التحصيل الدراسي لدى  عنوان الدراسة:
  .طالب وطالبات جامعة اإلمارات العربية المتحدة

 من مث اإلجناز والذكاء والتحصيل الدراسي، والكشف يةتعرف العالقة بني كل من دافع: هدف الدراسة
الدافعية لإلجناز ومستويات الذكاء، إىل  الناجتة عن اختالف مستوياتعن الفروق يف التحصيل الدراسي 

  .جانب الكشف عن الفروق يف مستوى دافع اإلجناز والذكاء تبعاً ملتغري اجلنس
  .) طالباً وطالبًة من طلبة كلية الرتبية يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة140تألفت من (: عينة الدراسة

 يف هذه الدراسة اختبار الدافعية لإلجناز لألطفال والراشدين هلريمانز استخدم: أدوات الدراسة
(Hermans) ترمجة فاروق عبد الفتاح موسى، واختبار الذكاء املصور من إعدادأمحد زكي صاحل ،.  
توصلت نتائج الدراسة إىل عدم وجود فروق بني الطالب تبعًا ملتغري اجلنس يف دافعية : نتائج الدراسة

(املرتفع واملنخفض) أثر رئيس  دراسي أو الذكاء. كما توصلت إىل أن لدافعية اإلجناز مبستوييهااإلجناز ال
بالنسبة للتحصيل الدراسي، حيث أن الفروق يف درجات التحصيل الدراسي كانت لصاحل الطلبة ذوي 

التحصيل الدراسي الكشف عن وجود عالقة ارتباط إجيابية قوية بني درجات  دافعية اإلجناز املرتفعة. كما مت
  .الطالب والطالبات والعينة الكلية ودافعية اإلجناز الدراسي قبل وبعد عزل عامل الذكاء لدى كل من
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 ) 1990. دراسة مجيد (2.1.1.9

  : مستوى دافع اإلنجاز الدراسي لطلبة كليات التربية بالجامعات العراقيةعنوان الدراسة
از الدراسي لدى طلبة كلية الرتبية باجلامعات العراقية، التعرف على مستوى دافع اإلجن: هدف الدراسة

  والتعرف على الفروق يف دافع اإلجناز الدراسي تبعاً ملتغري: (اجلنس، االختصاص، املرحلة، السكن).
  ) طالباً وطالبة من طلبة كليات الرتبية باجلامعات العراقية.421تألفت من (: عينة الدراسة

هذه الدراسة مقياس دافع اإلجناز الدراسي من إعداد السامرائي وشوكت : استخدم يف أدوات الدراسة
)1988 .(  

توصلت نتائج الدراسة إىل أن مستوى دافع اإلجناز الدراسي كان إجيابياً، وكان هناك : نتائج الدراسة
ع ترتيب الدافع حسب الكليات (بغداد، البصرة، صالح الدين). كما توصلت أيضاً إىل وجود فروق يف داف

  اإلجناز الدراسي لصاحل التخصص اإلنساين واإلناث والساكنني مع عوائلهم. 

  )1995. دراسة الليل (3.1.1.9

دافعية اإلنجاز وارتباطها ببعض المتغيرات لدى طالب وطالبات المرحلتين الثانوية  عنوان الدراسة:
  والجامعية في المملكة العربية السعودية

وق يف دافعية اإلجناز بني الطالب تبعًا ملتغريات اجلنس، نوعية املدرسة، التعرف على الفر  :هدف الدراسة
املرحلة الدراسية (طالب مدرسة ثانوية، طالب جامعة)، اجلنسية (سعوديني، غري سعوديني)، احلالة 

  .االجتماعية (متزوجني، غري متزوجني)، اإلقامة (املدينة، القرية)، والدخل الشهري
) يف املرحلة الثانوية من منطقة اإلحساء ومدرسة 182) طالبًا وطالبًة، (365ن (تألفت م: عينة الدراسة

  .) يف املرحلة اجلامعيةمن جامعة امللك فيصل183املنارات األهلية يف مكة، و(
  ).1986استخدم يف هذه الدراسة مقياس دافعية اإلجناز من إعداد حممد مجيل منصور(: أدوات الدراسة
نتائج الدراسة إىل وجود فروق يف دافعية اإلجناز بني أفراد العينة تعزى ملتغري اجلنس  توصلت :نتائج الدراسة

طالب املؤسسات التعليمية األهلية. بينما مل توجد  لصاحل الذكور، وأخرى تعزى لنوعية املدرسة لصاحل
الة االجتماعية، اإلقامة، فروق بني أفراد العينة تبعًا لبقية متغريات الدراسة (املرحلة الدراسية، اجلنسية، احل

  الدخل الشهري لألسرة).
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   )1999. دراسة األحمد (4.1.1.9

  : العالقة بين دافعية اإلنجاز ومركز الضبطعنوان الدراسة
  التعرف على العالقة بني دافعية اإلجناز ومركز الضبط.: هدف الدراسة
  علوم جبامعة دمشق.) طالب وطالبة يف كلييت الرتبية وال200تألفت من (: عينة الدراسة

  استخدم يف هذه الدراسة اختبار الدافع لـ (هريمانز). :أدوات الدراسة
توصلت نتائج الدراسة إىل عدم وجود عالقة ارتباطية بني دافعية اإلجناز وكل من الضبط : نتائج الدراسة

  .                             اإلناثاخلارجي)، وعدم وجود فروق تبعاً لطلبة كلية الرتبية والعلوم والذكور و  –(الداخلي 

  )2000. دراسة الصواف (5.1.1.9

: قياس دافعية اإلنجاز الدراسي لدى طلبة الدراسات المسائية في الجامعة عنوان الدراسة
  المستنصرية

التعرف على مستوى دافعية اإلجناز الدراسي لدى طلبة الدراسات املسائية يف اجلامعة : هدف الدراسة
  .ريةاملستنص

) طالباً وطالبًة من السنوات األوىل والرابعة يف األقسام العلمية واإلنسانية 260تألفت من (: عينة الدراسة
  يف اجلامعة املستنصرية ببغداد.

  .استخدم يف هذه الدراسة مقياس لدافعية اإلجناز الدراسي من إعداد الباحثة :أدوات الدراسة
إىل ارتفاع مستوى دافع اإلجناز لدى أفراد عينة البحث، وعدم توصلت نتائج الدراسة : نتائج الدراسة

  وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى دافعية اإلجناز الدراسي حبسب متغري اجلنس.

  )2012. دراسة أبو جادو والكساب (6.1.1.9

ة وأدائهم العالقة بين مستويات الدافعية لدى الطلبة المعلمين في كلية العلوم التربوي :عنوان الدراسة
  في التربية العملية

التعرف على العالقة بني مستويات الدافعية لدى الطلبة املعلمني يف كلية العلوم الرتبوية : هدف الدراسة
  .وأدائهم يف الرتبية العملية

  ) طالباً وطالبًة من طلبة جامعة الزرقاء األهلية يف األردن.147تألفت من ( :عينة الدراسة
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تخدم يف هذه الدراسة مقياس الدافعية للتعلم من إعداد الباحثني، ومنوذج تقومي أداء اس: أدوات الدراسة
  .الطالب املعلم يف الرتبية العملية

توصلت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية إجيابية بني مستوى الدافعية ومستوى : نتائج الدراسة
تعزى  د فروقذات داللة إحصائية يف مستوى الدافعيةاألداء يف الرتبية العملية. كما توصلت أيضًا إىل وجو 

ملتغري اجلنس لصاحل اإلناث، ووجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الدافعية تعزى ملتغري السنة 
  لصاحل طلبة السنة الرابعة. الدراسية

  )2014. دراسة محمد (7.1.1.9

مي لدى طالب كلية التربية بجامعة : دافعية اإلنجاز وعالقتها بالتحصيل األكاديعنوان الدراسة
  السودان للعلوم والتكنولوجيا.

  التعرف على عالقة دافعية اإلجناز بالتحصيل األكادميي لدى أفراد عينة البحث.: هدف الدراسة
) طالبًا وطالبًة، من طالب كلية الرتبية جبامعة السودان 100تألفت عينة الدراسة من ( عينة الدراسة:
  وجيا.للعلوم والتكنول

استخدم يف هذه الدراسة مقياس دافعية اإلجناز من إعداد أنور علي الربعاوي، وختام : أدوات الدراسة
  ). 2013-2012إمساعيل السحار (تعديل وتطوير الباحثة)، باإلضافة إىل تقدير الطالب للعام (

الب كلية الرتبية جبامعة توصلت نتائج الدراسة إىل أن دافعية اإلجناز كانت مرتفعة لدى طنتائج الدراسة:
السودان للعلوم والتكنولوجيا، كما توصلت إىل عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بني دافعية اإلجناز 
والتحصيل األكادميي لدى طالب كلية الرتبية جبامعة السودان، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 

امعة السودان تعزى ملتغري اجلنس، ووجود فروق ذات داللة دافعية اإلجناز لدى طالب كلية الرتبية جب
إحصائية يف دافعية اإلجناز لدى طالب كلية الرتبية جبامعة السودان تعزى ملتغري املستوى الدراسي لصاحل 

  طالب السنة الثانية. 

  . الدراسة األجنبية2.1.9

  )Tavani&Losh, 2003( لوشدراسة تافاني و 
Motivation, self-confidence, expectations as predictors of the 

academic performances among our high school students  
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الدافعية والثقة بالنفس والتوقعات كمؤشرات لألداء الدراسي عند طالب المرحلة  عنوان الدراسة:
  الثانوية.

  توقعات والدافعية والثقة بالنفس.التعرف على العالقة بني إجنازات الطالب األكادميية وال: هدف الدراسة
) طالبًا من طالب املرحلة الثانوية، متوسط أعمارهم 4012تألفت عينة الدراسة من (: عينة الدراسة

  ) عاماً، يف فلوريدا يف الواليات املتحدة األمريكية.19(
األكادميية على  استخدم يف هذه الدراسة استبيان من إعداد الباحثني، يقيس آثار القدرة :أدوات الدراسة

  اإلجناز أوالتحصيل املدرسي.
توصلت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة إجيابية بني املتغريات مجيعها:(إجنازات الطالب : نتائج الدراسة

األكادميية وتوقعات الطالب ومستوى دافعيتهم وثقتهم بنفسهم)؛ وإن هذه املتغريات تعترب مجيعها تنبؤات 
ألكادميية، كما وجد أن للجنس آثار دالٌة إحصائيًا على توقعات الطالب هامة إلجنازات الطالب ا

 ذكور.ومستوى الدافعية والثقة بالنفسلصاحل ال

  المتعلقة بالتفكير الخرافي الدراسات 2.9

  الدراسات العربية .1.2.9

  )2002. دراسة الموسوي (1.1.2.9

  لكويت: السلوك الخرافي لدى عينة من طالب جامعة اعنوان الدراسة
التعرف على السلوكيات اخلرافية لدى الطلبة الكويتيني يف املرحلة اجلامعية، والتعرف على : هدف الدراسة

مدى شيوع هذه السلوكيات وأسباا وعوامل استمرارها، وكذلك التعرف على مدى استعداد الطلبة 
  .ملمارسة السلوكيات اخلرافية ومدى إدراكهم آلثار هذه السلوكيات

  .من كليات جامعة الكويت ) طالباً وطالبةً 953تألفت من (: لدراسةعينة ا
  .استخدم يف هذه الدراسة استبانة مقننة لألفكار اخلرافية من إعداد الباحث: أدوات الدراسة
توصلت نتائج الدراسة إىل أن ثلثي عينة الدراسة أفادوا بوجود السلوكيات اخلرافية يف : نتائج الدراسة

ويأيت يف مقدمة هذه السلوكيات: أعمال السحر، واألحجية، وقراءة الكف واألبراج، الوسط الطاليب، 
وقراءة الطالع والفنجان، ولعب أوراق الكوتشينة. كما توصلت نتائج الدراسة أيضًا إىل تعدد أسباب 
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 ووسائل السلوك اخلرايف يف الوسط الطاليب، ويتمثل أهم األسباب يف سوء فهم الدين وتقليد اآلخرين
  اإلعالم، كما وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن الذكور لديهم االستعداد ملمارسة اخلرافة أكثر من اإلناث.

   (2002) . دراسة وطفة2.1.2.9

: اتجاهات التقليد والحداثة في العقلية العربية السائدة (دراسة في المضامين الخرافية عنوان الدراسة
  للتفكير لدى عينة من المجتمع الكويتي)

  .املعاصر الكوييت اتمع يف وأبعاده اخلرايف ظاهرة التفكري حتليل: هدف الدراسة
وموظفني،  جامعة، طالب بني موزعة املثقفني الكويتيني من  (1003)تألفت من: عينة الدراسة

  ومعلمني.
 تمع.ا يف السائدة االنتماءات لقياس نسق حمكمة استبانه استخدم يف هذه الدراسة: أدوات الدراسة
وأن  والسحر، تؤمن باخلرافة العينة أفراد من كبرية  شرحية توصلت نتائج الدراسة إىل أن: نتائج الدراسة

اإلميان بالسحر،  ،مث املهجورة األماكن من اخلوف مث اخلرايف، سلم االعتقاد تتصدر احلسد بفكرة اإلميان
  .الطالع وقراءة األرواح استحضار وأخرياً 

 باملعتقدات إمياناً  إذكن أكثر اإلناث، اجلنس لصاحل ملتغري تعزى فروق إىل وجود توصلت النتائج أيضاً 
من  اخلرافية باملعتقدات إمياناً  أكثر أن احملافظات التقليدية وكذلك توصلت إىل الذكور، من اخلرافية

  .املدنية احملافظات

 )2007. دراسة الزاغة (3.1.2.9

الناقد واالعتقاد بالخرافة وقبول المفاهيم العلمية الخطأ لدى  العالقة بين التفكير :عنوان الدراسة
 الطلبة األردنيين
التعرف على العالقة بني التفكري الناقد واالعتقاد باخلرافة وقبول املفاهيم العلمية اخلطأ : هدف الدراسة

 .يف ذلك والتخصص العلمي واإلنساين لدى الطلبة اجلامعيني األردنيني، ودور الفروق بني اجلنسني
) طالبًا وطالبًة، جرى اختيارهم بشكل عشوائي من مخس جامعات يف 481تألفت من ( :عينة الدراسة
 .مدينة عمان

استخدم يف هذه الدراسة اختبار كورنيل مستوى (ج) لقياس القدرة على التفكري الناقد، : أدوات الدراسة
 .اد الباحثةمقياس االعتقاد باخلرافة واملفاهيم العملية اخلطأ من إعد
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توصلت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية سلبية بني درجات الطالب على مقياس : نتائج الدراسة
أيضًا إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة بني  التفكري الناقد ودرجة قبول املفاهيم العلمية اخلطأ، كما توصلت

ب على مقياس املفاهيم العملية اخلطأ. درجات الطالب على مقياس االعتقاد باخلرافة ودرجات الطال
ذات داللة إحصائية يف جمال التفكري الناقد تعزى للنوع االجتماعي والتخصص  وتوصلت إىل وجود فروق

املفاهيم العلمية اخلطأ  لصاحل الذكور والتخصص العملي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية يف جمال قبول
اإلناث والتخصص اإلنساين، ووجود فروق ذات داللة إحصائية  تعزى للنوع االجتماعي والتخصص لصاحل

التخصص اإلنساين، وعدم وجود فروق ذات داللة  يف جمال االعتقاد باخلرافة تعزى للتخصص لصاحل
  .إحصائية تعزى ملتغري النوع

  )2007. دراسة عساف وزيدان (4.1.2.9

الدراسات العليا (الماجستير) في جامعة التفكير الخرافي واقعه ومصادره لدى طلبة  :عنوان الدراسة
  القدس وبعض العوامل المؤثرة فيه

التعرف على التفكري اخلرايف لدى طلبة الدراسات العليا (املاجستري) يف جامعة القدس، : هدف الدراسة
ومعرفة مدى تأثر التفكري اخلرايف مبتغريات النوع االجتماعي، والتخصص، ومكان السكن، واحلالة 

  .عية، ومستوى دخل األسرة، والتعرف على مصادر هذه األفكاراالجتما
  .) طالباً وطالبًة من طلبة جامعة القدس135تألفت من (: عينة الدراسة

  .استخدم يف هذه الدراسة مقياس التفكري اخلرايف من إعداد الباحثنيأدوات الدراسة:
يف لدى أفراد عينة الدراسة بلغت توصلت نتائج الدراسة إىل أن نسبة التفكري اخلرانتائج الدراسة:

). كما توصلت إىل وجود فروق ذات داللة بني الذكور واإلناث يف التفكري اخلرايف لصاحل 53.4%(
التخصص ومكان  اإلناث، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف التفكري اخلرايف تعزى ملتغريات

لت نتائج الدراسة إىل أن مصادر التفكري السكن واحلالة االجتماعية ومستوى دخل األسرة. كما توص
تعود إىل األسرة، والتفسري اخلاطىء للدين، والثقافة العربية والرتاث  اخلرايف لدى طلبة الدراسات العليا

  .الشعيب، والظروف السياسية واالقتصادية، ووسائل اإلعالم
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  )2010. دراسة غانم وأبو عواد (5.1.2.9

  فكار الخرافية بين طلبة كليات العلوم التربوية في الجامعات األردنية: درجة شيوع األعنوان الدراسة
استقصاء درجة شيوع األفكار اخلرافية بني طلبة كليات العلوم الرتبوية يف اجلامعات : دف الدراسةه

  .األردنية وعالقتها ببعض املتغريات
  .بوية يف اجلامعات األردنية) طالباً وطالبًة من طلبة الكليات الرت 223تألفت من (: عينة الدراسة

) فقرة تتوزع على 70استبانة من إعداد الباحثني تضمنت ( استخدم يف هذه الدراسةأدوات الدراسة:
مخسة جماالت لألفكار اخلرافية هي: التفاؤل والتشاؤم، والقضايا اإلجتماعية، واألعمال املنزلية، والغيبيات، 

  .والقضايا الصحية
تائج الدراسة إىل قلة شيوع األفكار اخلرافية بني طلبة كليات الرتبية يف اجلامعة توصلت ن: نتائج الدراسة

األردنية. كما توصلت أيضًا إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الطلبة على مقياس األفكار 
م لكل من جنس الطالب، وختصصه يف الثانوية العامة، ومستواه الدراسي، ومستوى تعلي اخلرافية تعزى

والديه. يف حني ظهرت فروق ذات دالة إحصائياً يف جمال التفاؤل والتشاؤم تعزى الختالف مكان السكن، 
  تعزى الختالف املعدل الرتاكمي للطالب لصاحل فئة املقبول. لصاحل طلبة القرية، ويف جمال الغيبيات

  )2011. دراسة طشطوش(6.1.2.9

  لدى طلبة معلم صف في جامعة جرش األهليةمدى انتشار التفكير الخرافي  عنوان الدراسة:
التعرف على مدى انتشار التفكري اخلرايف لدى طلبة معلم صف يف جامعة جرش األهلية، : هدف الدراسة

  .ومعرفة مدى تأثر التفكري اخلرايف ببعض املتغريات الدميغرافية: كالنوع ودخل األسرة ومكان السكن
  .وطالبًة من طلبة معلم صف يف جامعة جرش األهلية) طالباً 235: تألفت من (عينة الدراسة

  .: استخدم يف هذه الدراسة مقياس األفكار اخلرافية من إعداد الباحثأدوات الدراسة
: توصلت نتائج الدراسة إىل وجود التفكري اخلرايف لدى أفراد الدراسة بدرجة متوسطة، إضافة نتائج الدراسة

الذكور واإلناث يف التفكري اخلرايف لصاحل اإلناث، وعدم وجود  إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
  لدى أفراد الدراسة تعزى لدخل األسرة ومكان السكن. فروق ذات داللة إحصائية يف التفكري اخلرايف
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  )2013. دراسة أحمد (7.1.2.9

غيرات، جامعة الخرطوم نحو وعالقتها ببعض المت - : اتجاهات طالب كلية االقتصاد عنوان الدراسة
  رسالة لنيل درجة البكالوريوس العام.

التعرف على السمة العامة الجتاهات طالب كلية االقتصاد حنو اخلرافة، والكشف عن : هدف الدراسة
  .الفروق يف هذه االجتاهات تبعاً ملتغريات: النوع، املوطن األصلي، املستوى الصفي

  .جامعة اخلرطوم -ب كلية االقتصاد ) طالباً وطالبًة من طال100تألفت من (: عينة الدراسة
  .استخدم يف هذه الدراسة استبيان االجتاه حنو اخلرافة من إعداد الباحثة: أدوات الدراسة
توصلت نتائج الدراسة إىل أن اجتاهات طالب كلية االقتصاد حنو اخلرافة إجيابية، كما : نتائج الدراسة

االقتصاد حنو اخلرافة تعزى ملتغري   اجتاهات طالب كليةتوصلت أيضاً إىل عدم وجود فروق دالة إحصائياً يف
 النوع واملوطن األصلي واملستوى الصفي.

  )2013. دراسة شوشة (8.1.2.9

: المعتقدات الخرافية في عالقتها بكل من القابلية لإليحاء ووجهة الضبط وبعض عنوان الدراسة
  المتغيرات الديموجرافية لدى طالب الجامعة.

الكشف عن املعتقدات اخلرافية الشائعة، وحبث طبيعة العالقة بني املعتقدات اخلرافية وكل  :هدف الدراسة
من القابلية لإلحياء، ووجهة الضبط، وبعض املتغريات الدميوجرافية: النوع، والتخصص الدراسي، ومستوى 

  التحصيل الدراسي، لدى طلبة وطالبات اجلامعة.
مت اختيارهم من سبع كليات:  ب وطالبات جامعة القاهرة،) من طال820تألفت من ( :عينة الدراسة

ثالث كليات نظرية هي اآلداب والتجارة واحلقوق، وأربع كليات عملية هي: الزراعة، والعلوم، والطب، 
  واهلندسة، موزعني على السنوات الدراسية: الثانية والثالثة والرابعة واخلامسة.

املعتقدات اخلرافية، مقياس القابلية لإلحياء، الثة مقاييس هي: استخدم يف هذه الدراسة ث: أدوات الدراسة
  ومقياس وجهة الضبط.

: توصلت نتائج الدراسة إىل وجود بعض اخلرافات الشائعة لدى أفراد العينة الكلية، نتائج الدراسة
القابلية وتوصلت أيضًا إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة بني املعتقدات اخلرافية ودرجة الفرد على 

لإلحياء؛ ووجود عالقة ارتباطية موجبة بني املعتقدات اخلرافية ووجهة الضبط اخلارجية؛ فكلما كان إدراك 
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تزايد اعتقاد اخلرافة، كما توصلت إىل  يف الفرد لألحداث أا خارجة عن نطاق حتكمه أصبح أكثر اعتقاداً 
  اإلناث باخلرافات باملقارنة مع الذكور.

  )2013القضاة (. دراسة 9.1.2.9

: درجة التفكير الخرافي لدى طلبة جامعة مؤتة في المملكة األردنية الهاشمية عنوان الدراسة
  وعالقتها ببعض المغيرات

  .الكشف عن درجة التفكري اخلرايف لدى طلبة جامعة مؤتة وعالفتها ببعض املتغريات: هدف الدراسة
  .ن طلبة جامعة مؤتة باألردن) طالباً وطالبًة م1250تألفت من (: عينة الدراسة

  .استخدم يف هذه الدراسة استبانة تقيس التفكري اخلرايف من إعداد الباحث :أدوات الدراسة
توصلت نتائج الدراسة إىل أن أفراد عينة الدراسة غري مقتنعني باألفكار اخلرافية؛ إذ جاء : نتائج الدراسة

إىل وجود فروق دالة إحصائيًا يف األفكار اخلرافية  متوسط إجابام منخفضاً. كما توصلت النتائج أيضاً 
تعزى ملتغري الكلية لصاحل الكليات اإلنسانية، وملتغري مكان السكن لصاحل سكان القرية، وملتغري السنة 
الدراسية بني طلبة السنة الدراسية األوىل والثانية لصاحل السنة الثانية، وبني السنة الدراسيةاألوىل والرابعة 

  السنة الدراسية الرابعة، ومل تظهر فروق دالة إحصائياً تعزى ملتغري اجلنس.لصاحل 

  )2014. دراسة الربيع (10.1.2.9

: التفكير الخرافي وعالقته بالكفاءة الذاتية العامة في ضوء بعض المتغيرات لدى طلبة عنوان الدراسة
  جامعة اليرموك.
التعرف على مستوى التفكري اخلرايف وعالقته بالكفاءة الذاتية العامة لدى طلبة جامعة  :هدف الدراسة

  .الريموك
) طالبًا وطالبًة من طلبة ختصص اإلرشاد النفسي يف كلية الرتبية يف 218تألفت من (: عينة الدراسة
  .جامعة الريموك

ري اخلرايف، ومقياس الكفاءة الذاتية استخدم يف هذه الدراسة أداتان مها: مقياس التفك :أدوات الدراسة
  .العامة
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توصلت نتائج الدراسة إىل أن مستوى التفكري اخلرايف لدى الطلبة كان منخفضاً، ومل تكن : نتائج الدراسة
لديهم، كما توصلت النتائج إىل أن  هنالك عالقة دالة إحصائيًا بني التفكري اخلرايف والكفاءة الذاتية

  لدى الذكور أعلى منه لدى اإلناث.مستوى التفكري اخلرايف 

  .الدراسات األجنبية2.2.9

  (Dag, 1999) .دراسة داج 1.2.2.9

The relationships among paranormal beliefs/locus of control and 
psychopathology in a Turkish college sample 

التحكم واألمراض النفسية في  العالقات بين االعتقادات ما وراء الطبيعية، ومكان:عنوان الدراسة
  .عينة تركية من طالب الجامعة

التعرف على العالقة االرتباطية بني األفكار اخلرافية ومركز الضبط وأعراض األمراض : هدف الدراسة
  .النفسية لدى عينة من الطلبة اجلامعيني األتراك

  أنقرة يف تركيا. جامعة هاسيتيب يف من ) طالباً وطالبةً 350تألفت من ( عينة الدراسة:
: استخدم يف هذه الدراسة مقياس األفكار اخلرافية من إعداد الباحث ومقياس راوتر ملركز أدوات الدراسة

  .الضبط الداخلي واخلارجي وقائمة رصد أعراض األمراض النفسية
ركز الضبط ، : توصلت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة إجيابية ضعيفة بني األفكار اخلرافية ومنتائج الدراسة

وبني األفكار اخلرافية وأعراض األمراض النفسية. كماتوصلت نتائج الدراسة أيضًا إىل أن نسبة األفكار 
  .اخلرافية لدى اإلناث أعلى منها لدى الذكور الذين أظهروا سيطرة أكرب على احلياة

  (Timothy & Jerry, 2001) وجيري  . دراسة تيموثي2.2.2.9

Rationalists, Fatalists, and the Modern Superstitious: Test-Taking 
in Introductory Sociology 

يون، والمؤمنون بالقضاء والقدر، وذوو التفكير الخرافي الحديث: إجراء ن: العقالعنوان الدراسة
  االختبار في المدخل إلى علم االجتماع.

  .لطلبة اجلامعيني: التعرف على مدى انتشار األفكار اخلرافية لدى اهدف الدراسة
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جامعة كينت يف  ) طالبًا وطالبًة من اختصاص علم االجتماع يف426تألفت من ( :عينة الدراسة
  الواليات املتحدة األمريكية.

  .: استخدم يف هذه الدراسة مقياس األفكار اخلرافية من إعداد الباحثنيأدوات الدراسة
الطلبة يؤمنون باألفكار اخلرافية، كما توصلت  من %70: توصلت نتائج الدراسة إىل أن نتائج الدراسة

نتائج الدراسة أيضًا إىل عدم وجود ارتباط بني األفكار اخلرافية واالعتقادات الدينية واجلنس والتحصيل 
 الدراسي والضغوط النفسية.

 (Peltzer, 2003) .دراسة بلتزر3.2.2.9

Magical thinking and paranormal beliefs among secondary and 
university students in South Africa 

: التفكير السحري والمعتقدات الخرافية بين طالب الجامعة والمرحلة الثانوية في عنوان الدراسة
  جنوب إفريقيا.
: التعرف على العالقة بني التفكري السحري واملعتقدات اخلرافية لدى طلبة املدارس الثانوية هدف الدراسة

  . أفريقياوطلبة اجلامعة يف
) من طلبة الصف احلادي عشر مت اختيارها 260) طالبًا وطالبًة، (504: تألفت من (عينة الدراسة

) طالب جامعي سنة 244بشكل عشوائي من ثالث مدارس من الريف الشمايل يف جنوب أفريقيا، و(
  أوىل ختصص علم اجتماع من جامعة الشمال يف جنوب أفريقيا.

يف هذه الدراسة مقياس املعتقدات ما وراء الطبيعة من إعداد توباسكوميلفود استخدم  :أدوات الدراسة
  .1983تشامبان  ، كما استخدم مقياس األفكار السحرية إليكبالدو1983

: توصلت نتائج الدراسة إىل أن هناك عالقة ارتباطية بني التفكري السحري واملعتقدات نتائج الدراسة
ال يؤمنون باألفكار السحرية واملعتقدات اخلرافية على عكس طلبة املدارس اخلرافية، وأن الطلبة اجلامعيون 

  الثانوية. 
  
  



  2017 –العدد الثاني  - المجلد الخامس عشر  . ...............……. ربية للتربية وعلم النفسمجلة اتحاد الجامعات الع

  
 

 35

 )Sachs, 2004ساكس ( دراسة 4.2.2.9

Superstition and self-efficacy in Chinese postgraduate students 

  : الخرافة والكفاءة الذاتية لدى الخريجين الجامعيين الصينين.الدراسة عنوان
 العليا الدراسات طلبة لدى الذاتية والكفاءة اخلرافة بني االرتباطية العالقة على التعرف:دراسةال هدف

  .الصينيني
  هونغ كونغ. جامعة طلبة طالبًة) من 27طالباً،و 16مشاركاً ( 43من  الدراسة عينة تألفت: الدراسة عينة

 إعداد من املدركة، الذاتية والكفاءة اخلرافية األفكار مقياسا الدراسة هذه يف استخدم: الدراسة أدوات
  .الباحث

 الذاتية والكفاءة اخلرافية األفكار بني عكسية عالقة وجود إىل الدراسة نتائج توصلت: الدراسة نتائج
  واإلناث. الذكور الطلبة بني متساوي اخلرافية األفكار مستوى أن إىل أيضاً  توصلتكما املدركة،

  (Wiseman & Watt, 2004).دراسة وايزمان ووات 5.2.2.9

Measuring superstitious belief: Why lucky charms matter 
  .: قياس المعتقدات الخرافية: لماذا قالدات الحظ مهمةعنوان الدراسة
دراسة احلاجة إىل تطوير مقياس للمعتقدات اخلرافية، وتسليط الضوء على احلاجة ملقاييس : هدف الدراسة

مقياس اإلميان  (PBS) تشري إىل اخلرافة اإلجيابية، حيث يشري املقياس العامليمستقبلية، تتضمن بنودًا 
  .باخلوارق إىل اجلانب السليب فقط

) إناث 2388) ذكور، (1951) مشاركًا توزعوا على النحو التايل: (4339تألفت من (عينة الدراسة:
  .من جامعة هريدفوردشري يف اململكة املتحدة

هذه الدراسة استبيان الكرتوين، مت إرساله عرب اإلنرتنت لقياس املعتقدات  استخدم يف:أدوات الدراسة
  اخلرافية من إعداد الباحثني.

توصلت نتائج الدراسة إىل أن مستوى املعتقدات اخلرافية اإلجيابية والسلبية لدى اإلناث : نتائج الدراسة
  أكثر من الذكور.
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  (George &Sreedhar,2006) دراسة جورج وسريدهار 6.2.2.9

Globalization and the Prevalence of Superstitious Beliefs  
  العولمة وانتشار األفكار الخرافية عنوان الدراسة:
التعرف على األفكار اخلرافية لدى طلبة الدراسات العليا، ومعرفة مدى تأثر األفكار : هدف الدراسة

  سكن، الديانة).اخلرافية مبتغريات (النوع االجتماعي، الكلية، مكان ال
 )Kerala( ) طالبًا وطالبًة من طلبة الدراسات العليايف جامعة كرياال180تألفت من (: عينة الدراسة

  . باهلند
: استخدم يف هذه الدراسة بطارية املعتقدات غري الواقعية من إعداد الباحثني، وبيانات أدوات الدراسة

  شخصية.
)، مما %48أن نسبة التفكري اخلرايف لدى أفراد الدراسة بلغت (توصلت نتائج الدراسة إىل : نتائج الدراسة

يدل على انتشار األفكار اخلرافية بني الشباب اجلامعي املتعلم. كما توصلت النتائج أيضًا إىل أن التفكري 
أكثر من الشباب. وأن التفكري اخلرايف يتواجد بالرتتيب لدى املسلمني مث  اخلرايف ينتشر لدى اإلناث

س وأقل ما يكون لدى املسيحني، ولدى الطلبة القادمني من املدن أكثر من الطلبة القادمني من اهلندو 
القرى واألرياف، ولدى طلبة كلية العلوم أكثر من طلبة اللغات، أما أقل مستوى يف املعتقدات اخلرافية، 

  فكان لدى طلبة العلوم االجتماعية.

  تعقيب على الدراسات السابقة 9-3

راسات السابقة كًال من دافعية اإلجناز والتفكري اخلرايف وعالقتهما ببعض املتغريات، كما تناولت تناولت الد
الفروق يف دافعية اإلجناز والتفكري اخلرايف تبعًا للجنس والتخصص والسنة الدراسية. وقد استثمرت هذه 

حتديد مشكلة البحث  ، حيث يّسرتأم امليدانية يف هذا البحث سواء من الناحية املنهجية الدراسات
وأمهيته وأهدافه وفرضياته، أما من الناحية امليدانية فقد ساعدت يف إعداد مقياسي البحث وتطبيقهما. وقد 
تشابه البحث احلايل مع الدراسات السابقة املذكورة آنفًا يف اختيار املرحلة العمرية للعينة، وهي املرحلة 

رشد، ويف متغريات البحث املستهدفة: السنة الدراسية، واجلنس؛ يف املمتدة بني املراهقة املتأخرة وبداية ال
حني اختلف البحث احلايل بدراسة العالقة االرتباطية بني دافعية اإلجناز والتفكري اخلرايف، ودراسة الفروق يف 



  2017 –العدد الثاني  - المجلد الخامس عشر  . ...............……. ربية للتربية وعلم النفسمجلة اتحاد الجامعات الع

  
 

 37

الرتبية يف دافعية اإلجناز والتفكري اخلرايف تبعًا ملتغريي السنة الدراسية، واجلنس، لدى عينة من طلبة كلية 
  البيئة السورية.

وبناًء على ما تقدم ميكن القول إن هذه الدراسة قد تسهم يف إعداد قاعدة معرفية وحبثية إلجراء املزيد من 
الدراسات املستقبلية حول موضوع دافعية اإلجناز والتفكري اخلرايف، والسيما على صعيد إعداد الربامج 

جهة، والعمل على تنمية دافعية اإلجناز لدى الطلبة من جهة وتطبيقها للحد من التفكري اخلرايف من 
  أخرى.

 البحث . منهج10

التحليلي، وهو املنهج الذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما  اُعتمد يف هذا البحث املنهج الوصفي
ويوضح ,توجد يف الواقع، ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا من خالل التعبري النوعي الذي يصف الظاهرة 

خصائصها. كما يهتم بدراسة العالقات بني الظواهر وحتليل تلك الظواهر والتعمق فيها ملعرفة االرتباطات 
الداخلية يف هذه الظواهر واالرتباطات اخلارجية بينها وبني الظواهر األخرى (عباس ونوفل والعبسي وأبو 

  ).  75، ص 2007عواد، 

  . مجتمع البحث11

 -من مجيع طلبة السنتني (األوىل والرابعة) يف قسم علم النفس يف كلية الرتبية  يتكون اتمع األصلي
) سنة 529) طالباً وطالبة؛ (825؛ والذي بلغ عددهم (2016– 2015جامعة دمشق للعام الدراسي 

جامعة  –) سنة رابعة، مت احلصول على هذا العدد من قسم شؤون الطالب يف كلية الرتبية 296أوىل و(
  دمشق.

 .عينة البحث12

يف سحب العينة الطريقة العشوائية امليسرة من بني أفراد اتمع األصلي للبحث (طلبة السنة األوىل  اعتمد
وهي العينة اليت خيتارها الباحث من األفراد  جامعة دمشق) يف حمافظة دمشق، - والرابعة قسم علم النفس

الصدفة، أو األفراد الذين يشعر أم لن يرفضوا الذين يسهل الوصول إليهم أو األفراد الذين يقابلهم ب
)؛حيث مل ميّكن عدد الطلبة املداومني يف هذين 228، ص2007االشرتاك يف العينة (عباس وآخرون، 

العامني من حتقيق منهجية السحب العشوائي املنظم للعينة، والسيما ضمن ظروف التطبيق املتاحة. بلغ 
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) سنة 53و() % 15.88) سنة أوىل (أي ما نسبته 84وطالبة، ( ) طالباً 137عدد الطالب املشاركني (
  .)% 17.90رابعة (أي ما نسبته 

  .حدود البحث13

مت تطبيق أدوات البحث على عينة من طلبة السنة األوىل والرابعة من اختصاص حدود بشرية:  .1
  علم النفس يف كلية الرتبية جبامعة دمشق.

  امعة دمشق.جبكلية الرتبية مت تطبيق االختبارات يف  حدود مكانية:  .2
، يف الفصل 2016\4\24حىت  2016\4\6استغرق تطبيق املقياسني من حدود زمانية:  .3

 .2016-2015الدراسي الثاين لعام 
يف دراسة العالقة بني دافعية اإلجناز والتفكري اخلرايف باعتماد مقاييس أعدت  تتمثلحدود علمية:  .4

 هلذا الغرض.

  . أدوات البحث14

  ياس دافعية اإلنجاز. مق1.14

،  دافعية اإلجنازبعد مراجعة العديد من األطر النظرية والدراسات السابقة، وكذلك املقاييس املعدة لقياس 
)، مت إعداد املقياس بصورته األولية. 2014)، حممد (2000)، والصواف (1990كمقياس جميد (

، 2دة، أوافق، ال أوافق، أعطيت العالمات (أوافق بش :عبارة، ويتبع تدرجًا ثالثياً  32يتكون املقياس من 
، 11، 10، 8، 6، 5، 4، 3، 2، 1) على التتايل يف حال كانت العبارات إجيابية ذات األرقام (0، 1

)، أما يف حالة العبارات السلبية ذات 32، 31، 30، 29، 28، 25، 24، 23، 21، 20، 15
، 0) فتأخذ العبارات على التوايل (27، 26، 22، 19، 18، 17، 16، 14، 12، 9، 7األرقام (

  )، وعلى املفحوص أن خيتار الدرجة اليت يفضل فيها كل فقرة من فقرات املقياس.2، 1

  . ثبات المقياس1.1.14

ُحسب ثبات املقياس باستخدام طريقة إعادة تطبيق املقياس: حيث طبق املقياس على عينة مكونة من 
على األفراد أنفسهم، كما ُحِسب الثبات أيضاً ه ، أعيد تطبيق. وبعد مضي أسبوعني) طالبًا وطالبةً 50(

 باستخدام طريقة التجزئة النصفية، وقد جاءت النتائج على النحو التايل:
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  معامالت ثبات مقياس دافعية اإلجناز بطريقيت إعادة تطبيق املقياس والتجزئة النصفية ):1الجدول (
  بالتجزئة النصفيةالثبات   الثبات باإلعادة  عدد أفراد العينة  

  573.  ** 747.  50  الدرجة الكلية
**وهو معامل ارتباط  747.) قيمة معامل الثبات باإلعادة باستخدام معامل بريسون 1يوضح اجلدول (

واليت مت فيها استخدام ، 573دال. ويوضح أيضًا قيمة معامل الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية 
  .0.01يضاً معامل ارتباط دال عند مستوى صيغة سبريمان وبراون وهو أ

  . صدق المقياس 2.1.14

  . صدق المحكمين1.2.1.14

ُعِرض املقياس على عدد مناحملكمني يف جامعة دمشق، وبناًء على مالحظام فقد ُعّدلْت العبارات اليت مل 
  ):2دول () فأكثر، وفيما يلي عرض للعبارات اليت ُعدلت موضحة يف اجل%75حتَظ بنسبة اتفاق (

 
  العبارات اليت عدلت بعد التحكيم يف مقياس دافعية اإلجناز ):2الجدول (

رقم 
  العبارة

  سبب التعديل  الصيغة النهائية  الصيغة األولى

14  
أميل إىل العمل مع صديق إجتماعي 

  أكثر من العمل مع صديق منجز
أفضل العمل مع صديق إجتماعي 

  أكثر من العمل مع صديق منجز
  اً أكثر وضوح

  )%75نسبة االتفاق (

  نادراً ما أي عمالً حىت آخره  أعتقد أين نادراً ما أي عمالً حىت آخره  18
  أكثر وضوحاً 

  )%75نسبة االتفاق (

27  
ال أكمل األعمال اليت تواجه عقبات 

  يف إجنازها
جه اأختلى عن األعمال اليت أو 

  صعوبات يف إجنازها
  أكثر وضوحاً 

  )%75نسبة االتفاق (
  . صدق التكوين2.2.1.14

مت حساب الصدق من خالل حساب معامالت االرتباط بني كل عبارة من عبارات االختبار والدرجة 
)، وبناًء على هذه النتائج حذفت العبارات ضعيفة االرتباط، ومها 0.57*-0.35*الكلية له، واليت بلغت (

 . 23و  30العبارتان رقم: 
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  التمييزي الصدق 3.2.1.14

 جمموعتني انتقاء يف تتمثلمستويني،  إىل االختبار درجات بتقسيم نوع من الصدق نقوميف هذا ال
 اموعتان هاتان تكون أن االختبار، وميكن يف الكلية درجام ضوء يف املفحوصني من متطرفتني
 نياموعت حتديد وبعد األدىن، الربيعوإىل  األعلى الربيع إىل ينتسبون الذين أولئك املتطرفتان
 حطب اختبار "ت" (أبو باستخدام الفروق داللة ملعرفة املفحوصني، أداء بني املقارنة تتم املتضادتني

 بني عالية إحصائية داللة ذات فروق إجياد إىل التوصل مت فإذا ).147- 146، 2003وعثمان وصادق،
صادق(عوض  أنهيعىن  مما راداألف بني التمييز على القدرة لديه املقياس فإن الطرفيتني، اموعتنيتلك 

 فئتني، إىل الصدقعينة  تقسيم جرى الطرفية، الفرق بداللة الصدق هذا ). وحلساب238، 1998
 األدىن الربيع الدنيا الفئةمتثل  حني يف الدرجات، من %25أعلى  أي األعلى الربيع متثل العليا الفئة
 :الدرجات، وكانت النتائج كمايلي من %25أدىن  متثل أي

  ملقياس دافعية اإلجناز الصدق التمييزي):3الجدول (
 

 المتوسط N المجموعة
االنحراف 
 المعياري

t 
درجة 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 القرار

دافعية 
 اإلجناز

 8.35 35.25 12 الفئة الدنيا
 دالــــة 0000. 22 11.70

 9.33 37.54 12 الفئة العليا

اك فروق بني الفئتني العليا والدنيا إذ كانت القيم االحتمالية أصغر من يالحظ من اجلدول السابق أن هن
والفرق كان لصاحل اموعة العليا، وهذا يشري إىل أن االختبار صادق بداللة  0.05مستوى الداللة 

  ق الطرفية.و الفر 

  الصدق الذاتي 4.2.1.14

فاجلذر  ** 747.بات االختباريقاس باجلذر الرتبيعي ملعامل ثبات االختبار، ومبا أن معامل ث 
  مما يشري إىل توافر الصدق الذايت للمقياس.، وهو دال864.الرتبيعي له 

  مقياس التفكير الخرافي.2.14

بعد مراجعة العديد من األطر النظرية والدراسات السابقة، وكذلك املقاييس املعدة لقياس التفكري اخلرايف،  
)؛ 2010)، وغامن وأبو عواد (2013)، والقضاة (1999صر ()، ونا2013كمقياس كل من: أمحد (



  2017 –العدد الثاني  - المجلد الخامس عشر  . ...............……. ربية للتربية وعلم النفسمجلة اتحاد الجامعات الع

  
 

 41

عبارة يتبع هذا املقياس تدريج ليكرت اخلماسي  36مت إعداد املقياس بصورته األولية. يتكون املقياس من 
)؛ وعلى 1( غري موافق بشدة)، 2(غري موافق )، 3)، حمايد (4)، موافق (5موافق بشدة ( :اآليت

 اليت يفضل فيها كل فقرة من فقرات املقياس.املفحوص أن خيتار الدرجة 

  . ثبات المقياس1.2.14

ُحسب ثبات املقياس باستخدام طريقة إعادة تطبيق املقياس، حيث طُّبق املقياس على عينة مكونة من 
 ُحسب الثبات ا) طالبًا وطالبًة. وبعد مضي أسبوعني أُعيد تطبيق االختبار على األفراد أنفسهم، كم50(

  تخدام طريقة التجزئة النصفية، وكانت النتائج كمايلي:باس أيضاً 
  معامالت ثبات مقياس التفكري اخلرايف بطريقيت إعادة تطبيق املقياس والتجزئة النصفية): 4الجدول (

  الثبات بالتجزئة النصفية  الثبات باإلعادة  عدد أفراد العينة  
  585.**  664.**  50  الدرجة الكلية

 وهو ثبات عال، 664.**عامل الثبات باإلعادة باستخدام معامل بريسون ) قيمة م4يوضح اجلدول (
،واليت استخدمت فيها صيغة 585.**ويوضح أيضًا قيمة معامل الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية 

 .   0.01سبريمان وبراون، وهو أيضاً ثبات عاٍل وداٍل عند مستوى 

  صدق المقياس. 2.2.14

  مين. صدق المحك1.2.2.14

ُعرض املقياس على عدد مناحملكمني يف جامعة دمشق، وبناًء على مالحظام فقد جرى تعديل العبارات 
) فأكثر، وفيما يلي عرض للعبارات اليت ُعدلت موضحة يف اجلدول %75اليت مل حتَظ بنسبة اتفاق (

)5:( 
  العبارات اليت عدلت بعد التحكيم يف مقياس التفكري اخلرايف): 5الجدول (

  سبب التعديل  الصيغة النهائية  الصيغة األولى  رقم العبارة

5  
أخاف من األماكن املهجورة 

  ألا مسكونة
تثري األماكن املهجورة خويف 

  ألا مسكونة
  أكثر وضوحاً 

  )%75نسبة االتفاق (

  صوت الغراب نذير للشؤم  صوت الغراب نذير للموت  20
  أكثر وضوحاً 

  )%75نسبة االتفاق (
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  دق التكوين.ص2.2.2.14

  بالنسبة لصدق التكوين جاءت النتائج كالتايل: 
 - *0.35( بلغت قيمة االرتباط بنياالرتباط بين عبارات االختبار والدرجة الكلية لالختبار: 

. وهذه 11و 3) وبناًء على هذه النتائج مت حذف العبارات ضعيفة االرتباط وهي العبارتان رقم**0.61
 ن للمقياس صدق تكوين مقبول.القيم دالة، مما يدل على أ

  التمييزي الصدق 3.2.2.14

أعلى  أي األعلى الربيع متثل الفئةالعليا فئتني، إىل الصدقعينة  تقسيم جرى الصدق هذا حلساب
الدرجات،  من %25أدىن  متثل أي ألدىن الربيعا الدنيا الفئةمتثل  حني يف الدرجات، من 25%

  وكانت النتائج كمايلي:

  ملقياس التفكري اخلرايف الصدق التمييزي:)6الجدول (

 المتوسط N المجموعة 
االنحراف 
 المعياري

t 
درجة 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 القرار

التفكري 
 اخلرايف

 16.16 95.46 12 الفئة الدنيا
 دال 0000. 22 9.50

 14.25 86.62 12 الفئة العليا

ني الفئتني العليا والدنيا، إذ كانت القيم االحتمالية أصغر من يالحظ من اجلدول السابق أن هناك فروقًا ب
والفرق كان لصاحل اموعة العليا، وهذا يشري إىل أن االختبار صادق بداللة  0.05مستوى الداللة 

  ق الطرفية.و الفر 

  .الصدق الذاتي4.2.2.14

فاجلذر الرتبيعي له **664.بار يقاس باجلذر الرتبيعي ملعامل ثبات االختبار، ومبا أن معامل ثبات االخت
  مما يشري إىل توافر الصدق الذايت للمقياس. ، وهو دال815.
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  . تحليل النتائج ومناقشة الفرضيات15

  . سؤاال البحث1.15

  . السؤال األول1.1.15

  لدى أفراد عينة البحث؟  مستوى دافعية اإلنجازما  
  كانت النتائج كاآليت:

واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية ملستوى دافعية اإلجناز لدى أفراد  املتوسطات احلسابية):7الجدول (
  .8.12، واالحنراف املعياري39.65عينة البحث، حيث بلغ املتوسط الكلي للعينة 

 النسبة العدد العالمة  المتوسط  
 12.16 24  فما فوق47 50.18  الدرجة املرتفعة

 68.24 85 32 -46 41.66  الدرجة املتوسطة
 19.60 28 فما دون 31 25.32  درجة املنخفضةال

  
) أن مستوى دافعية اإلجناز لدى أفراد عينة البحث كان بدرجة متوسطة، ختتلف هذه 7يتبني من اجلدول (
) اليت توصلت إىل أن مستوى دافعية اإلجناز لدى طلبة اجلامعة كان 2000الصواف، النتيجة مع دراسة (

 من بشيءٍ  يف كلية الرتبية تتسم للطلبة املقدمة العامة املناهج أنك إىل مرتفعاً، وقد يعزى السبب يف ذل
يقلل  مما الدراسية واملنزلية، الواجبات املنهاج، وضغط وكثافة الدراسي اليوم طول إىل إضافة والروتني. اجلمود

يف الغالب على  باإلضافة إىل ذلك فإن الظروف الراهنة تلعب دورًا هاماً، وتؤثر سلباً  اإلجناز، دافعية من
  الدافعية بشكل عام وعلى دافعية اإلجناز بشكل خاص.

  .السؤال الثاني2.1.15

  ما مدى انتشار التفكير الخرافي لدى أفراد عينة البحث؟ 
  ُحسبت درجة انتشار التفكري اخلرايف لدى أفراد عينة البحث وفق اآليت:

  الدرجة املرتفعة = املتوسط + االحنراف املعياري
  االحنراف املعياري –املنخفضة = املتوسط  الدرجة

  الدرجة املتوسطة: وهي القيم احملصورة بني قيميت الدرجة املنخفضة والدرجة املرتفعة.
  وقد كانت النتائج كاآليت:
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املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية ملدى انتشار التفكري اخلرايف لدى ):8الجدول (
  .16.70، واالحنراف املعياري 90.94لبحث، حيث بلغ املتوسط الكلي للعينة أفراد عينة ا
 النسبة العدد العالمة  المتوسط  

 % 16.72 20  فما فوق107 115.75  الدرجة املرتفعة
 % 67.04 88 106 -75 91.53  الدرجة املتوسطة
 % 16.24 29 فما دون 74 63.76  الدرجة املنخفضة

  
انتشار التفكري اخلرايف لدى أفراد عينة البحث كان بدرجة متوسطة، تتفق هذه ) أن 8يتبني من اجلدول (
)، (تيموثي 2007.وحتتلف مع دراسة كل من: (عساف وزيدان،)2011،(طشطوشالنتيجة مع دراسة 

جورج وسريدهار،  ،2003)بلتزر،، ()2013، (دراسة القضاة،)2014، (الربيع،2001)وجريي، 
سبب يف ذلك إىل ازدياد التفكري اخلرايف أثناء األزمات، اليت تُعّد املسبب الرئيس يف . وقد يعزى ال2006)

ارتفاع مستوى الضغوط النفسية والقلق، واليت تُعّد بيئة خصبة النتشار التفكري اخلرايف، ألن خصائص 
 الشخصية تصبح هشة وأكثر قابلية لإلحياء.

  فرضيات البحث. 2.15

  وكانت كاآليت: لتحليل النتائج، SPSS 20 استخدم الربنامج اإلحصائي

  . الفرضية األولى1.2.15

. من توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني دافعية اإلجناز والتفكري اخلرايف لدى أفراد عينة البحث 
أجل اختبار هذه الفرضية، مت حساب معامل ارتباط بريسون، واجلدول اآليت يوضح النتائج املتعلقة ذه 

  الفرضية:
  نتائج حساب العالقة بني دافعية اإلجناز والتفكري اخلرايف ):9الجدول (
  التفكري اخلرايف  

  دافعية اإلجناز
  *0.337  معامل ارتباط بريسون

  0.010  مستوى الداللة (اجتاهني)
  137  العينة
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كري اخلرايف بلغت ) أن قيمة معامل االرتباط بني درجات دافعية اإلجناز والتف9يتبني من اجلدول (
وذلك لدى العينة الكلية. يشري هذا األمر إىل وجود عالقة ارتباطية بني دافعية اإلجناز ) *0.337(

والتفكري اخلرايف، وبالتايل تقبل الفرضية الصفرية وترفض الفرضية البديلة، وقد يعزى السبب يف ذلك إىل أن 
وبالتايل  ذوام وثقة منخفضة بأنفسهم وقدرام.األشخاص ذوو التفكري اخلرايف لديهم مفهوم سليب عن 

اليسعون إلجناز ما يوكل إليهم من أعمال وواجبات يف أوقاا، كما أم غري حريصني على أوقام، وليس 
 لديهم القدرة على االستمرار فيما ميارسونه من عمل، ويهابون مواجهة العوائق والصعوبات، والحيبون

يؤثر أسلوب التفكري على الثقة بالنفس اليت تعد من األساسيات  حيث خرين؛التحدي واملنافسة مع اآل
  اليت تبىن عليها دافعية اإلجناز.

  الفرضية الثانية. 2.2.15

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات أداء الطلبة على مقياس دافعية اإلجناز تعزى ملتغري السنة 
  ملتعلقة ذه الفرضية:) النتائج ا10الدراسية، يوضح اجلدول (

 الفروق يف دافعية اإلجناز تبعاً ملتغري السنة الدراسية):10الجدول (

قيمة   د.ح  ع  م  ن  
 ت)(

القيمة 
  االحتمالية

  الداللة

غري دال عند مستوى داللة  152. 963.  131  7.7  37.74  84  1السنة   دافعية اإلجناز
  8.3  39.56  53  4السنة   0.05

  
توجد فروق ال والتأكيد على أنه، وهذا يعين رفض الفرضية α = (0.05)p<)أن10(من اجلدول  يتبني

 اإلجناز تعزى ملتغري السنة الدراسية. ذات داللة إحصائية بني متوسطات أداء الطلبة على مقياس دافعية
زى )،وقد يع2014)، (حممد، 2012أبو جادو والكساب، ختتلف هذه النتيجة مع دراسة كل من: (

السبب يف ذلك إىل تشابه الظروف الثقافية واالجتماعية لطلبة السنتني األوىل والرابعة، وتعرضهم ألساليب 
تنشئة اجتماعية متقاربة، باإلضافة إىل تعرضهم ملقررات دراسية وأنشطة ومواقف تعليمية وخربات وأساليب 

، إعطاء فعية اإلجناز بسبب افتقارها إىلاتدريس وتعزيز وتقومي متقاربة. وأساليب التنشئة هذه ال تعزز د
حرية التعبري عن الرأي..اخل؛ باإلضافة إىل أساليب و  نهالفرصة لألبناء الختيار االختصاص الذي يفضلو 

الذي ال  والتلقني التدريس املتبعة يف كلية الرتبية ويف معظم الكليات النظرية القائمة يف معظمها على اإللقاء
).وأساليب التقومي املتبعة ملمناقشة والتعبري عن آرائهم وتبادل هذه اآلراء مع زمالئهيرتك جماًال للطالب ل
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واليت ال تنطوي على الطالب اليت تركز على نتائج االمتحانات وبالتحديد على الدرجة اليت حيصل عليها 
يل من دافعيته ، كل هذه األمور جمتمعة تقلل من ثقة الطالب بنفسه وبالتاستثارةاالالتحدي واملنافسة و 

  لإلجناز.

  الفرضية الثالثة 3.2.15

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات أداء الطلبة على مقياس الدافعية لإلجناز تعزى ملتغري  
  ) النتائج املتعلقة ذه الفرضية:11اجلنس، يوضح اجلدول (

 الفروق يف دافعية اإلجناز تبعاً ملتغري اجلنس): 11الجدول (

 ت)(قيمة   د.ح  ع  م  ن  

(t-test) 

القيمة 
  االحتمالية

  الداللة

الدافعية 
  لإلنجاز

دال عند مستوى داللة غري   672. 326.  131  5.88  38.61  121  إناث
  7.42 39.25  16  ذكور  0.05

  
: واعتماد الفرضية البديلةهذا يعين رفض الفرضية السابقة ، و α = (0.05)p<)أن11(يتبني من اجلدول 

د فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات أداء الطلبة على مقياس الدافعية لإلجناز تعزى ملتغري توجال 
أبو جادو ( )،1995)، (الليل، 1990(جميد،  اجلنس. ختتلف هذه النتيجة مع دراسة كل من:

)، (األمحد، 1990)، وتتفق مع دراسة كل من: (الطواب، 2003لوش، (تافاين و  )،2012والكساب، 
)،وقد يعزى السبب يف ذلك إىل أن دافعية اإلجناز لدى 2014)، (حممد، 2000)، (الصواف، 1999

أفراد عينة البحث متقاربة بغض النظر عن جنس أفرادها.إن تفضيل الطلبة للتحدي وحبهم لالستطالع 
تعرضوا ورغبتهم يف اإلتقان باستقاللية ال ختتلف باختالف جنس الطالب، فطلبة عينة الدراسة مجيعهم 

, وذلك بغض متقارباً لظروف تربوية واجتماعية واقتصادية واحدة، األمر الذي جعل مقدار الدافعية لديهم 
  النظر عن جنسهم.

  الفرضية الرابعة. 4.2.15

تعزى ملتغري السنة توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات أداء الطلبة على مقياس التفكري اخلرايف 
  ) النتائج املتعلقة ذه الفرضية:12دول (الدراسية، يوضح اجل
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  الفروق يف التفكري اخلرايف تبعاً ملتغري السنة الدراسية): 12الجدول (

 قيمة (ت)  د.ح  ع  م  ن  

(t-test) 

القيمة 
  االحتمالية

  الداللة

التفكير 
  الخرافي

دال عند مستوى  000.  5.627  121  18.728  105.67  84  سنة أوىل 
  12.55667  78.21  53  عةسنة راب  0.05داللة 

  
: توجد فروق لتصبح النتيجة، وهذا يعين قبول الفرضية α = (0.05)p>)أن 12(يتبني من اجلدول 

ذات داللة إحصائية بني متوسطات أداء طلبة علم النفس على مقياس التفكري اخلرايف تعزى ملتغري السنة 
). وقد يعزى السبب 2013ة مع دراسة (القضاة، الدراسية لصاحل طالب السنة األوىل، ختتلف هذه النتيج

يف ذلك إىل أن النضج وتراكم اخلربات وزيادة احلصيلة العلمية لدى طالب السنة الرابعة، قد أدى غالباً إىل 
ي متغيري أسلوب تفكريهم، مما جعلهم أقل عرضة لإلحياء والتصديق باألمور اليت ال تستند إىل تربير عل

 منطقي. 

  رضية الخامسةالف 5.2.15

تعزى ملتغري  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات أداء الطلبة على مقياس التفكري اخلرايف
  ) النتائج املتعلقة ذه الفرضية:13اجلنس، يوضح اجلدول (

  الفروق يف التفكري اخلرايف تبعاً ملتغري اجلنس ):13الجدول (

 ت)(قيمة   د.ح  ع  م  ن  
(t-test) 

القيمة 
  تماليةاالح

  الداللة

  18.25  97.56  121  إناث
121  7.66  .000 

دال عند مستوى داللة 
  10.14  73.68  16  ذكور  0.05

توجد فروق : لتصبحهذا يعين قبول الفرضية السابقة و ،α = (0.05)p>) أن 13(يتبني من اجلدول 
عزى ملتغري اجلنسلصاحل ذات داللة إحصائية بني متوسطات أداء الطلبة على مقياس التفكري اخلرايف ت

)، (غامن وأبو 2007)، (الزاغة، 2002(املوسوي،  :اإلناث. ختتلف هذه النتيجة مع دراسة كل من
). 2004)،(ساكش،2001)، (تيموثي وجريي، 2014، (الربيع، )2013)، (أمحد، 2010عواد، 

، 2002)ة، )، (وطف2013شوشة، )، (1999ناصر، بينما تتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من: (
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، جورج 2004))، (وايزمان ووات، 1999)، (داج، 2011)، (طشطوش،2007(عساف وزيدان، 
  .200)وسريدهار، 

 وقد يعزى السبب يف ذلك إىل كون اإلناث قابالت لإلحياء أكثر من الذكور، باإلضافة إىل طبيعة الظروف 
جمحفة حبقها قياسًا بالرجل. األمر الذي قد وقيم  وتقاليد عادات احمليطة باملرأة مبا تتضمنه من االجتماعية

والقلق؛ مما يزيد من مشكالا ويقلل قدرا على معرفة  يزيد من إحساسها بالعجز والقصور واملخاوف
أسباا احلقيقية وإجياد الوسائل املناسبة حللها. فمن الطبيعي يف هذه احلال أن تلجأ إىل احللول السحرية 

  ذلك أسلوباً خيفف عنها، ويساعدها على التحكم بالواقع الذي تعيشه.  وإىل الغيبيات إذ جتد يف

  .مقترحات البحث16

 حرية هلم تتيح تعليمية بيئة وتوفرياجلامعة،  طلبة لدى اإلجناز دافعية بتعزيز االهتمام ضرورة -16-1
 لاالستقال فرص وتعزيز الذاتية، املسؤولية فرص وتوفرياألفكار،  وتبادل والتعبري املشاركة

 الذات.  على واالعتماد
 كافة.   املراحل يف الطلبة لدى اإلجناز دافعيةلتنمية  برامج إعداد يف البحث نتائج استثمار -16-2
متكني اإلناث من النمو واالرتقاء املعريف، وإتاحة املزيد من فرص التعليم هلن، والسعي  -16-3

  للتقليل من التمييز بني الذكور واإلناث يف ااالت كافة.

ر نتائج البحث يف إعداد برامج نفسية تدريبية للتدرب على التفكري العلمي واحلد استثما -16-4
  من التفكري اخلرايف.

إجراء املزيد من الدراسات اليت تتناول دافعية اإلجناز والتفكري اخلرايف بالبحث والتقصي من  -16-5
حيث دورمها يف التحصيل الدراسي، ودور الضغوط النفسية ومفهوم الذات والقلق 

  جتماعي وأساليب املعاملة الوالدية فيهما.اال
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 المراجع العربية

و الخرافة مجامعة الخرطوم ن - اتجاهات طالب كلية االقتصاد ). 2013أم الكرام ( ،أمحد −
  رسالة لنيل درجة البكالوريوس العام. جامعة اخلرطوم. اخلرطوم. السودان.وعالقتها ببعض المتغيرات.

جملة جامعة دمشق .االرتباطية بين دافعية اإلنجاز ومركز الضبطالعالقة ). 1999األمحد، أمل ( −
 .171 -121). ص 15لآلداب والعلوم اإلنسانية والرتبوية. العدد (

العالقة بين مستويات الدافعية لدى الطلبة ). 2012أبو جادو، صاحل؛ والكساب، عبد الكرمي. ( −
). ص 1(15الد  .الة الرتبوية .لعمليةالمعلمين في كلية العلوم التربوية وأدائهم في التربية ا

45 – 67. 
 األجنلو القاهرة: مكتبة .النفسي التقويم ).2003آمال. ( وصادق، سيد؛ وعثمان، فؤاد؛ أبوحطب، −

 املصرية.
ثقافة الخرافات وادارة األزمات من سلسلة ). 1999أبو قحف، عبد السالم؛ عيتاين، رنا. ( −

  الدار اجلامعية للطباعة والنشر. ). بريوت:1( الثقافة اإلدارية
.القاهرة: مركز الكتاب الدافعية نظريات وتطبيقات). 1999باهي، مصطفى؛ وشليب، أمينة. ( −

  للنشر.
أثر برنامج حاسوبي في تنمية مهارات التفكير العلمي في وحدة ). 2011بن حامد، خلضر ( −

. رسالة السنة الثالثة متوسطدراسة تجريبية على عينة من تالميذ  -الضوء المقرر الفيزياء 
  باتنة. اجلزائر.  -ماجستري. جامعة احلاج خلضر

أثر برنامج تعليمي في تعديل التفكير الخرافي لدى طالبات معهد إعداد ). 2005محدان، سناء ( −
 . رسالة ماجستري. جامعة املوصل. املوصل. العراق.المعلمات

  لقاهرة: دار غريب.. االدافعية لإلنجاز). 2000خليفة، عبد اللطيف ( −
التفكير الخرافي وعالقته بالكفاءة الذاتية العامة في ضوء بعض ). 2014الربيع، فيصل ( −

جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث والدراسات. الد المتغيرات لدى طلبة جامعة اليرموك.
 .72 - 47). ص 33(1
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أثر برنامج تدريبي في تنمية دافعية . )2004، ماهر. (نيالرفوع، حممد؛ والسفاسفة، حممد؛ والدرابع −
جملة العلوم الرتبوية  .اإلنجاز والتحصيل الدراسي لدى بطيئي التعلم في المدارس األساسية باألردن

 230 - 195). ص 4(5الد  والنفسية.
الرمياوي، حممد؛ والتل، شادية؛ والعتوم، عدنان؛ وعالونة، شفيق؛ والبطش، حممد؛ والزغول، رافع؛  −

شرمي، رغدة؛ وجرب، فارس؛ وغرايبة، عايش؛ والزعيب، رفعة؛ ومصطفى، رضوان؛ زغول، عماد؛ ووال
.عمان:دار املسرية للنشر علم النفس العام). 2006عبد الناصر. (والسلطي، ناديا؛ واجلراح، 

  والتوزيع.
هيم العلمية العالقة بين التفكير الناقد واإلعتقاد بالخرافة وقبول المفا). 2007الزاغة، وفاء ( −

رسالة ماجستري غري منشورة. جامعة عمان العربية للدراسات العليا. لدى الطلبة األردنيين.الخطأ 
 عمان. األردن.

 . القاهرة: دار النشر للجامعات.علم النفس المعرفي). 2001الزيات، فتحي ( −
ء ووجهة الضبط المعتقدات الخرافية في عالقتها بكل من القابلية لإليحا). 2013شوشة، نرية ( −

. رسالة ماجستري. جامعة القاهرة. القاهرة. وبعض المتغيرات الديموجرافية لدى طالب الجامعة
  مصر.

قياس دافعية اإلنجاز الدراسي لدى طلبة الدراسات المسائية في  ).2000الصواف، هناء ( −
 نصرية. بغداد. العراق.. رسالة ماجستري غري منشورة. كلية الرتبية. اجلامعة املستالجامعة المستنصرية

صف في جامعة الدى انتشار التفكير الخرافي لدى طلبة معلم م ).2011(طشطوش، رامي  −
 .25 - 1. ص)4( 17مجلد .املنارة للبحوث والدراسات. العلوم اإلنسانية. جرش األهلية

أثر تفاعل مستوى دافعية اإلنجاز والذكاء والجنس على التحصيل ). 1990الطواب، سيد ( −
ص ).5جملة كلية الرتبية. العدد ( .راسي لدى طالب وطالبات جامعة اإلمارات العربية المتحدةالد
1 – 17. 
مدخل إلى مناهج ). 2007عباس، حممد خليل؛ ونوفل، حممد؛ والعبسي، حممد؛ وأبو عواد، فريال. ( −

 . عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع.البحث في التربية وعلم النفس
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التفكير الخرافي واقعه ومصادره لدى طلبة الدراسات ).2007دان، عفيف. (عساف، عبد؛ وزي −
جلامعات العربية.عدد ا .جملة احتادالعليا (الماجستير) في جامعة القدس وبعض العوامل المؤثرة فيه

 .400 - 369ص  ).49(
  .اجلامعية داراملعرفة . السويس:والتطبيق النظرية بين النفسي القياس): 1998عوض،عباس ( -
. اإلسكندرية: دار الفكر سيكولوجية الخرافة والتفكير العلمي). 1983عيسوي، عبد الرمحن ( −

 العريب.
رجة شيوع األفكار الخرافية بين طلبة كليات العلوم ). د2010غامن، بسام؛ وأبو عواد، فريال. ( −

 ).4( 24جملد  .جملة جامعة النجاح لألحباث (العلوم اإلنسانية) في الجامعات االردنية. التربوية
 .1084 - 1043ص 

  . عمان: دار املسرية.الدافعية (النظرية والتطبيق)). 2008غباري، ثائر ( −
فعالية تدريس الكيمياء بمساعدة الحاسوب في التحصيل وتنمية االتجاه ). 2002الغنام، حمرز ( −

املؤمتر  يفحبث مقدم  .نحو التعليم الذاتي والدافع لإلنجاز لدى طالب الصف األول الثانوي
 املصرية للرتبية العلمية. اإلمساعيلية. مصر. اجلمعية العلمي السادس: الرتبية العلمية وثقافة اتمع.

سبل رفع كفاءة اإلعالميين المتعاملين مع األطفال لتنمية التفكير العلمي ). 2003فؤاد، منال ( −
لفكر اإلسالمي. مركز الدراسات . حبث مقدم يف ندوة علمية يف املعهد العايل لومحاربة الخرافات

 املعرفية: تنمية التفكري العلمي والقضاء على التفكري اخلرايف لدى األطفال. جامعة املنصورة: مصر. 
درجة التفكير الخرافي لدى طلبة جامعة مؤتة في المملكة األردنية ). 2013القضاة، حممد أمني ( −
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الجامعي، وقد   العنف تخفيف فيفي معر  برنامج تدريبيهدفت هذه الدراسة إلى التحقق من أثر 
) طالباً من طالب جامعة اليرموك الذين أوقعت بحقهم  عقوبات  مـن 65كونت عينة الدراسة من (ت

  ). 2011/2012/2013لجان التحقيق بسبب العنف الجامعي خالل ثالث سنوات (
)  طالبـــاً (خضـــعو للبرنـــامج 33تـــم توزيـــع الطلبـــة عشـــوائياً علـــى مجمـــوعتين: مجموعـــة تجريبيـــة (

) طالبًا. ولتحقيق أهـداف الدراسـة، تـم بنـاء برنـامج تـدريبي معرفـي 32طة (التدريبي)، ومجموعة ضاب
) جلسـة تدريبيـة خضـعت لهـا المجموعـه التجريبيـة، ومـدة  15للحد من العنف الجامعي، تكون من (

  ) دقيقة، كما وتم استخدام مقياس العنف الجامعي بعد التأكد من صدقة وثباته. 50كل جلسة (
فـروق ذات داللـة إحصـائية حسـب المجموعـة علـى مجـاالت العنـف  وقد أظهرت الدراسـة وجـود

اللفظي والعنف الجسدي، والعنف ضد الممتلكات والعنف الجماعي، وفي القياس الكلـي البعـدي، 
وكانـــت الفـــروق لصـــالح المجموعـــة التجريبيـــة. كمـــا أظهـــرت النتـــائج عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة 

لمجموعـة التجريبيـة علـى مجـاالت مقيـاس العنـف الجـامعي إحصائية بين القياسين البعـدي والتتبعـي ل
إلـى اسـتمرار التحسـن الـذي تـم إحـرازه فـي خفـض مسـتوى العنـف  يشـير ممـاودرجات العنف ككل، 

  الجامعي لدى المجموعة التجريبية. 
  جامعة اليرموك.طلبة في، العنف الجامعي، معر  برنامج تدريبيالكلمات المفتاحية: 

  
  
  
  
  .الريموكجامعة  - علم النفس اإلرشادي والرتبويقسم  - أستاذ *

  .الريموكجامعة  - قسم علم النفس اإلرشادي والرتبوي -دكتور  **
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  ةالمقدم-1

ه تنوعيعد العنف بشكل عام ظاهرة قدمية حديثة مرتبطة باإلنسان عرب مراحل التاريخ املختلفة، رغم      
البيئة املختلفة، بدءًا من عملية التنشئة االجتماعية األشكال والدوافع. يرتبط العنف بعوامل من حيث 

  وتداخل العوامل االجتماعية واالقتصادية والدينية والسياسية السائدة يف اتمعات البشرية. 

وذلك ألن هذه املرحلة تتصف بالقوة والطاقة  ،ويرتبط العنف مبرحلة الشباب بشكل أو بآخر    
وحيدد من خالهلا مستقبله من حيث  ،اجلامعةإىل الفرد  يدخل فيهاخاصة أن هذه املرحلة ، والعنفوان

وتعد شرحية طلبة اجلامعات أحد الشرائح اليت تأثرت ذه الظاهرة نتيجة التغريات  العمل وتكوين األسرة.
 ،تغرياتعلى ال نفتاحاً اأكثر البيئة العديدة، اليت متر ا جمتمعاتنا احمللية واجلامعية، ألن الفرد يف اجلامعة 

  والنشاط. احليوية والطموحويتميز بدرجات كبرية من 

سواء أكانت داخل ، حدى القضايا اليت تشغل بال العديد من اجلهاتإوقد أصبحت ظاهرة العنف    
خرية وبشكل حيث بدأت هذه الظاهرة تزداد يف اآلونة األة، خارجها وعلى املستويات كاف ماجلامعة أ
وخطورا على الوطن واملواطن وعلى األمن االجتماعي وعلى العملية التعليمية،   مما يزيد تأثريها ،متسارع

   .الناجم عنها املادييزيد من الكلفة املادية والنفسية والضرر كما 

اجة ملحة احلوهذا بدوره جعل من الضروري وضع سياسات وبرامج للقضاء على العنف، وأصبحت     
ذلك من آثار سلبية على الفرد  ىوما يرتتب عل ،اعد لوترية العنفيف ضوء ما تتعرض له جامعاتنا من تص

غري  ، أمخسائر املمتلكات العامةو  ،مثل اخلسائر املادية للضحايا ،سواء أكانت كلفة مادية ،واتمع
  ).2006، ستقرار (الصرايرةاخلوف وعدم الشعور باألمن واال يشملالذي املادي 

ويكون  منط من أمناط السلوك ينتج عن حالة من اإلحباط، أنه علىالعنف  (1986) فرويد عرفو     
 ترييلبينما أشار   باملمتلكات.أو  مصحوبًا بالتوتر، وبإحلاق الضرر املادي أو املعنوي بكائن آخر

)Terrell, 1989(  أهدافهم حتقيقإىل  العنف حمرتفو يهدف حيث، القيم صراع قمةإىل أن العنف هو 
، وينتقل معارضاً أو  معادياً  اجتاهاً  تأخذ ولكنها ،وخطرية حادة تكون اليت قد ةالوسيل عن النظر بصرف

إىل  بعض على بعضها اتمعات سهولة اطالع أدت وقد، عنيفة معارضةإىل  سليمة معارضة من غالباً 
  بني اتمعات. العنف عدوى يسمى ما وجود
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العنف،  سلوكاتلسلوكات اليت تصنف ضمن من أشكال ا العنف الطاليب يف اجلامعات شكالً  د ويع    
العامة املمتلكات أو  هم أو مدرسيهم،ئمن السلوكات اليت يرتكبها الطلبة جتاه زمال ةجمموع ةوهي مبثاب
                 ).2007 ،(منيب وسليمان داخل احلرم اجلامعي واخلاصة

أو  اجلسدي اإليذاء تشمل سلوكال من قهريةأو  هجومية ) على أنه أمناط2007احلوامده ( هعرفو     
 زمالئهم الطلبة ضد بعض ا يقوم اليت ،املمتلكات إتالفأو  االقتصادي ستغاللاالأو  النفسية اإلساءة

 من ة) على أنه جمموع2011محاد (كما عرفه   .وممتلكاا اجلامعة قوانني على االعتداءأو  مدرسيهمأو 
داخل أسوار  ةضد زمالئهم أو مدرسيهم أو ممتلكات اجلامع ةغري مشروع ةالسلوكات ميارسها الطلبة بطريق

أو  النفسية اإليذائية املمارسات من مجلة هوأن العنف اجلامعي ) 2009ويضيف الصرايره ( اجلامعة.
  .لعامةاأو  الشخصيةبالعاملني أو املمتلكات  الضرر إحلاقإىل  وتؤدي، الطلبة ميارسها اليت املاديةأو  البدنية

 ةت الرمسيءاوتشري اإلحصا ،يف اآلونة األخرية هانتشار  نسبة ، يظهر ازديادالعنف ظاهرة يفنظر بالو     
اليت وقعت داخل اجلامعات وسجلت يف  ،األمن العام حول املشاجرات اجلماعية مديرية عن ةالصادر 

مشاجرة ) 296( سجالا، حيث بلغ عدد املشاجرات يف اجلامعات األردنية (الرمسية واخلاصة) ما جمموعةُ 
بلغ عدد املشاركني يف املشاجرات يف اجلامعات األردنية (الرمسية و )، 2013-2010خالل فرتة الدراسة (
خالل عشر سنوات  هأنإىل  تقارير مديرية األمن العام ) طالباً. وأشارت3999( واخلاصة) ما جمموعة

أن معدل املشاجرات أي  ؛شاجرة) م776( ) وصل عدد املشاجرات الطالبية حنو2000-2010(
) مشاجرة يف العام، مبعىن أن هناك مشاجرة كل مخسة أيام، وحسب تقارير األمن 64(اجلامعية بلغ حنو 

(مديرية األمن  مبختلف أنواعها ارتكبها طالب -اليت وقعت يف األردن -من اجلرائم ) %15( نإالعام ف
خالل  يف جامعه الريموك العنف اجلامعيعليا بكما وبلغ عدد الطلبة الذين متت إدانتهم ف  ). 2010العام، 

  حسب سجالت دائرة القبول والتسجيل.  اً ) طالب200حوايل () 2013-2010(السنوات 

ينتج عن ذلك العديد  و ،يف عدد املشاجرات اجلامعية كبرياً   جيد ازدياداً  ات السابقةاملشاهد لإلحصائيو     
 ،ستقرارهم النفسي واجلسديااألفراد وأمنهم و  يف، اليت تؤثر ةري الكب ةوالبشري ةوالنفسي ةمن اخلسائر املادي

اليت هي باألساس جيب أن تنفق على الطلبة  ة،وبالتايل زيادة الكلف املادية اليت تقع على عاتق اجلامع
  .ةومصلحتهم العام
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صرفات فإنه يعود يف األصل إىل سلوكات وت ،عند البحث  املتعمق عن أسباب العنف يف جامعاتناو     
فبعض املشاكل  ،د اليت يسري عليها اتمعيلامنظومة القيم والعادات والتقو غري مرغوبة، تتناىف مع الدين 

حبيث يقوم  ،واملشاجرات اجلامعية تعود يف األساس إىل بعض املشاكل بني الطالب أو للشللية بني الطالب
، أو بسبب انتخابات جمالس دراسياً  اآلخر، أو يعود السبب إىل التنافس البعض بعض الطالب بإهانة

ثنني، لتمتد إىل مشاجرات وخالفات بني جمموعات اوبعدها حتدث بعض املشادات الكالمية بني  ،الطلبة
وهنا  .تد بعد ذلك إىل خارج أسوارهاومت ،تتحول فيما بعد إىل مشاكل وعنف داخل اجلامعةو  ،من الطلبة

تتطور يف النهاية وتزداد بتدخل األمن واجلهات و كل بسيط، حتدث املشكلة حبيث تصبح بداية الشرارة بش
، الصرايرةحلل النزاع لتتحول يف النهاية إىل مشاكل عشائرية ( ؛املختصة، ومن مث تدخل شيوخ العشائر

2006.(  

 آلياتبالعنف اجلامعي، حيث أصبحت  ةالقبول وعالقت سياساتكما أكدت بعض الدراسات على      
دخول الطالب من ذوي العالمات املتدنية إىل  مما يؤدي إىل ،موازي) –افس تن – ةالقبول (مكرم

مما يسبب بعض احلساسية بني الطلبة وتؤدي إىل حالة من اإلحباط ويئة الفرص للعنف  ،اجلامعات
  ).2011 ،وختاتنة (طالفحة اجلامعي 

إىل التحقيـق ) دراسة هدفت Okour & Hijazi 2009,( أجرى كل من العكور وحجازيكما      
ســة طــالب ر عــالم وغريهــا مــن هــذه العوامــل يف درجــة مماإلالعالقــة بــني دور األســرة واتمــع، ووســائل ا مــن

املرحلة اجلامعية من  طالباً من طلبة) 1560( اجلامعات للعنف يف مشال األردن. تكونت عينة الدراسة من
  .ثالث جامعات، ومت اختيارهم بالطريقه العشوائية الطبقية

دور األســـرة واتمـــع احملـــيط ووســـائل اإلعـــالم  وجـــود عالقـــة إجيابيـــة بـــني  وتوصـــلت نتـــائج الدراســـة إىل    
  . حدوث العنف بني طالب اجلامعاتمع  واملدرسة ومن مث اجلامعة

 AL- Shweihat & Akroush, 2010)ويف دراسة أجرها كل من الشوحيات والعكروش (    
طلبة اجلامعات طالبًا وطالبة من  2100من وجهة نظر  ف الطاليبىل أسباب العنإهدفت إىل التعرف 

  .األردنية احلكومية واخلاصة
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املهارات  مرتبة حسب درجة أمهيتها وهي:األسباب الرئيسية للعنف الطاليب أن وأظهرت النتائج     
العلمية  اجلوانب رياً وأخخللفية الثقافية للطالب، ، اواالجتماعية للطالب الشخصية للطلبة، اخللفية الرتبوية

    والتخصص. بالدراسة الصلة ذات

أسباب العنف اجلامعي يف اجلامعة اهلامشية  ة) دراسة هدفت إىل معرف2010(وآخرون وأجرى العلي     
من  ةوأشارت النتائج إىل جمموع، ) طالبًا وطالبة793تكونت عينة الدراسة من ( .من وجهة نظر الطلبة

وضعف الوازع الديين والعالقات العاطفية بني اجلنسني، والوضع االقتصادي والسنة التعصب،  :العوامل منها
  لظاهرة العنف اجلامعي. ةأساسي اليت تشكل أسباباً  ،الدراسية وغريها

ظاهرة  انتشار ىل التعرف على أسبابإ) 2012الطوالبة (أما يف جامعة الريموك، فقد هدفت دراسة     
) طالب وطالبة، مت اختيارهم 1500تكونت عينة الدراسة من ( عة الريموك.جامطلبة العنف الطاليب لدى 

  املتيسرة.بالطريقة 

ظاهرة العنف اجلامعي هي القوانني واألنظمة غري الرادعة،  انتشار وأشارت النتائج إىل أن أبرز أسباب    
م الباحث جمموعة من إضافة إىل انتخابات احتاد الطلبة والتعصب للعشرية وأوقات الفراغ وغريها. وقد

، وعمل مدونة االهتمام بتطبيق اإلجراءات القانونية الرادعةاالقرتاحات للوصول حلل هلذه املشكلة، مثل 
  .سلوك الطالب، وإقرار مساق خدمة اجلامعة وغريها

العوامل املساعدة على انتشار العنف اجلامعي يف األردن ) 2010( وحمافظة والعواودةالعلي ويلخص     
  ا يلي: مب

خنفاض معدالت الطلبة الذين احيث أشارت النتائج إىل  ،خنفاض التقدير العام للمعدلا -
 يشاركون بالعنف. 

  ة.الفقر والبطال ة، حيث يؤثر العامل االقتصادي على العنف ويزداد بزيادةتدين دخل األسر  -

التعصب التوجه السياسي، يزداد العنف عند الطلبة باختالف التوجه السياسي عندهم و  -
 .العشائري
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، وهنا يعزى السبب إىل شعور الطلبة بعدم والوضع االقتصادي نفاق على الطلبةتباين مصدر اإل -
 املشاكل.يف وبالتايل الوقوع  اً،مرتاكم اً مما يسبب حقد ة،والعدال ةاملساوا

د بقلة فالعنف يزدا ،)ة، والثقافية(االجتماعية، والرياضي ةيف األنشطة الالمنهجي ةقلة املشارك -
 . ةباألنشطة الالمنهجي الطلبة مشاركه

أوقات الفراغ عند  ةزيادة أوقات الفراغ، حيث تشري الكثري من الدراسات إىل ازدياد العنف بزياد -
 .ةالطلب

 بالكبت والظلم.  اً مما يسبب شعور  ،عدم املساواة يف تطبيق القوانني بني الطلبة -

 الت عند الطلبة.مما يسبب العنف وزياده املشك ةالصحبة السيئ -

ويأخذ العنف اجلامعي أشكاًال متعددة تتبع تصنيفات عديدة، فمنهم من يصنف العنف اجلامعي     
العنف املوجه ، ويشمل حسب من يقع عليه العنفأو  عنف فردي وعنف مجاعيإىل  حسب القائمني به

ومنهم من صنف العنف اجلامعي  ،)2005 ،وباكري (الزند  املوجة حنو املمتلكاتوالعاملني أو  حنو الزمالء
  :)2005العرود، :  1995(املخاليف، إلى األشكال اآلتية  حسب وسائله

 يلاأو السخرية منهم والتع ،زدراء اآلخرينايتمثل بو  كل فعل مؤٍذ نفسياً هو  اللفظي: العنف النفسي  - أ
الشتم  ، أو همعليهم، أو توجيه التهديد لديهم أو إرغامهم على القيام ببعض األعمال رغمًا عن

  .زمالءال، والقذف بالسوء، واإلحراج أمام ءوالكالم البذي

مثل  ،على اآلخرين الذي يشرتك فيه اإلنسان جسدياً : ويتمثل بالعدوان )العنف الجسدي (المادي - ج
  والقتل أحياناً.  الضرب والرفس والطعن

عامة واخلاصة بالتكسري أو :  ويتمثل بالعدوان على ممتلكات اجلامعة الالعنف ضد الممتلكاتد. 
  التشوية.

 تتناولحيث  ،ال بد من تناول النظريات اليت فسرت هذه  الظاهرة ًة،ظاهر كث عن العنف  يداحلعند و     
  . والفلسفة واالفرتاضات اليت بنيت عليها هذه النظرية ةالعنف كل حسب اخللفية النظريالنظريات النفسية 
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ويعود السبب يف ذلك  ،أن العنف متأصل يف الطبيعة اإلنسانيةفسي التحليل النريى أصحاب نظرية ف    
  ة. تدفعه إىل العنف جتاه من يعرتض حتقيق تلك الغريز ، تولد مع اإلنسان ةفطري ةإىل وجود غريز 

 عملية خالل من يكتسب ،متعلم سلوك العنف أنويرى أصحاب النظرية االجتماعية والسلوكية     
سات عملية التنشئة االجتماعية ووسائل النمذجة االجتماعية. بينما    ركز علماء وممار  االجتماعيالتفاعل 

دراكي واحليز يف اال اإل ةألحداث املوجودااليت يدرك فيها العقل البشري  ةعلى الكيفياالجتاه املعريف 
وما تولده من مشاعر الغضب  ،هذه األحداث على نفسية اإلنسان هنسان، وما تعكساحليوي لإل

، والزعانني ومحدبو زهري أ( السلوك العنيف ةوالكراهية، وهذه املشاعر تتحول من شعور داخلي إىل ممارس
  ). 1998 ،: عالوي 2003 توفيق،:  2008

 هالسلوك العنيف يعتمد على البناء الكامل للمجال النفسي الذي يعيش في وتشري نظرية اال إىل أن    
خلصائص الفرد والبيئة،  ةأي أن السلوك دال ؛وجد فيه الفرد يف وقت معنيالفرد، وهو نتاج اال الذي ي

(احلاجات والقيم) مع عوامل  األخرى ةهو إال نتاج تفاعل خصائص الشخصي وأن السلوك العنيف ما
   .الفرد ةلبيئ ةالفعال ةجتاه الفرد تعتمد على املعاجلاوأن عملية تغري  ،لتحديد السلوك ئةالبي

جتاهات ومنها اال ،ذا الصدد إىل أنه ميكن عمل الكثري يف عملية تغري وتعديل السلوك نيليفويشري     
   وذلك بتغري اال املوجود به الفرد ،وأثرها الفعال يف تعديل أو تغيري اال السلوكي ةالرتبي ةعن طريق إعاد

)Lewin, 1986(  .  

ة اليت يلاالفرد ما هو إال نتيجة لإلحباطات املتتن العنف الذي يقوم به أ نظرية اإلحباطكما تشري      
مثل: الفقر وصعوبات  اً،أو مادي ،مثل التلفظ بألفاظ نابية ،واليت قد يكون سببها لفظياً  ،يتعرض هلا األفراد
وينتج عن  ،ساءه وغريها، مما ينتج عنه حالة من الغضبلضرب أو اإللمثل التعرض  اً،احلياة، أو جسدي

  ).1998من العنف تنعكس على سلوك األفراد (حسن، هذا الغضب حالة 

ويرتك العنف اجلامعي الكثري من اآلثار السلبية على اجلامعات سواء ما يرتبط بالطلبة أو العاملني أو     
  مبا يلي: اآلثار هذه  )2007احلوامده (املمتلكات. ويلخص 

 . ةرات مما ينتج عنها التأخر يف الدراسضالتغيب عن احملا  - 

 . عصب بالرأي مما يسبب بعض املشاكل االجتماعية، وبالتايل العنفالت - 
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 شاعه نوع من الرعب واخلوف بني الناس. إوبالتايل  ،الشعور بالعنف والغضب - 

نتقال من اجلامعة إىل جامعة أخرى، تسبب يف انتقال الظاهرة إىل جمتمع جامعي جديد، وما اال - 
 يرافق ذلك من مشاجرات مشاكل وختريب.

 مالية وختريب يف املمتلكات، مما يزيد من األعباء االقتصادية.ر سائخ - 

وبالتايل  ،عدد الشباب غري القادرين على العمل ةترك بعض الطلبة الدراسة يتسبب يف زياد - 
 اليت تزيد من املشاكل االجتماعية.  ،يسبب ازدياد أعداد البطالة

 جلامعة. االختالل النفسي مما يسبب نوع من املشاكل النفسية داخل ا - 

من  هأي أنه بيئي يتم تشكيل ؛مكتسبو متعلم  سلوكالعنف  يشري األدب النظري السابق إىل أن و      
ن السلوك العنيف ما هو إال نتاج تفاعل الفرد مع الظروف إولذلك ف ،بالفرد خالل الظروف البيئية احمليطة

   ه.البيئية احمليطة ب

رة يف اجلامعات األردنية، جتد أن هذه الظاهرة يف تنامي، وأن مدى انتشار هذه الظاهوعند النظر إىل     
مل جتِد نفعًا يف احلد من هذه  ،القرارات والتشريعات اليت تناولت العنف يف العقاباالجراءات و معظم 

. ولذلك فان منع هذه الظاهرة أو التقليل منهايف هذه القرارات والقوانني  تنجحالظاهرة، وبالتايل مل 
جيب أن يتوجه حنو الربامج اإلرشادية والعالجية والتدريبية، اليت متكن اجلامعات من التعامل مع االهتمام 

هذه الظاهرة واحلد منها تدرجييًا جبانب اإلجراءات األخرى املرتبطة بأسباب العنف اجلامعي، واليت حتاول 
  اجلامعات األردنية األخذ ا ما أمكن. 

اليت استخدمت الربامج املعدة للتخلص أو التخفيف من العنف اجلامعي، ومبراجعة الدراسات السابقة     
فإن هناك غياب للربامج التدريبية املعرفية اليت تتصدى هلذه الظاهرة من خالل تغيري معتقدات الطلبة 
واجتاهام حنو القضايا املرتبطة بالعنف اجلامعي. بينما تشري الدراسات إىل عشرات الربامج اليت تبنت 

سلوب العالجي أو اإلرشادي أو الوقائي يف مواجهة العنف اجلامعي وأثبتت فعالية جيدة يف ذلك األ
Whitefield, 1999)  :اهلامشي :2006، الرشود :1991، عبود :1996، عبد القادر ،
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، حسني: 2011 ،سعيدأبو أ :٢٠٠١، محزة :2002، أبو حطب :2004، املدهون :2006
2010.(  

  هميتها وأمشكلة الدراسة -2

  وأهميتهامشكلة الدراسة  -2-1

أمن اتمعات، وتعكر صفو  اليت دد ظاهرة العنف انتشار تعاين العديد من اتمعات واجلامعات من    
اجلامعات، وحتيدها عن أهدافها األكادميية والرتبوية واالجتماعية.  وتشري اإلحصائيات يف اجلامعات 

  ك من توسع دائرة العنف اجلامعي وتكرارها عرب السنوات السابقة. األردنية مبا فيها جامعة الريمو 

تناولت العديد من الدراسات هذه الظاهرة بالبحث من حيث أشكاهلا ومدى انتشارها وأسباا، ولكن     
هذه الدراسات مل تتناول بشكل خاص طرق التعامل مع الطلبة الذين يرتكبون أعمال العنف اجلامعي، 

جراءات التأديبية القاسية اليت اعتمدت يف الكثري من اجلامعات األردنية، مل تكن رادعة وخصوصًا أن اإل
بشكل كاٍف. كذلك فإن االهتمام ذه الشرحية من الطلبة هو واجب على اجلامعات، لكي تعيدها إىل 

  مسارها الصحيح وتأهلها تربوياً ومعرفياً، ليصبح الطلبة فاعلني وناجحني يف اجلامعة.

 العملية ما من خالل خربا انفإن مشكلة الدراسة تتمثل يف إحساس الباحث ،وبناًء على ما تقدم    
، بضرورة التصدي هلذه الظاهرة، يف اجلامعات األردنية من تزايد هلذه الظاهرة  وما يالحظ واألكادميية،

  الريموك.  والرتكيز على إعادة تأهيل الطلبة الذين مت أدانتهم بالعنف اجلامعي يف جامعة

 بناء تقليل من العنف اجلامعي من خاللتوفري برنامج تدرييب معريف لللذا فإن الدراسة احلالية دف إىل     
  لغاية ختفيف سلوك العنف اجلامعي ملمارسي هذه الظاهرة.النظرية املعرفية إىل  يستند ،برنامج مقرتح

  اآلتي:سؤال الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن ال تسعو 

  طالب جامعة الريموك؟ برنامج تدرييب معريف يف خفض العنف اجلامعي لدى عينة من أثرما   -

  الدراسة أهمية 2-2

اليت حاولت تطبيق برنامج  -حسب علم الباحثان-النظرية من كوا الدراسة األوىل  تنبع أمهية الدراسة    
   ذين مت إدانتهم بالعنف اجلامعي.تدرييب معريف للحد من مستوى العنف اجلامعي لعينة من الطلبة ال
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لدراسات وبرامج أخرى  لتصبح منطلقاً  ة؛جديد ةتوفر الدراسة احلالية إطارَا معرفياَ، وتولد معرفكما      
كما وتفتح اال أمام الباحثني   ،ليت دد جمتمعاتنا ومستقبل شبابناا ،حملاولة احلد من هذه الظاهرة اخلطريه

 سات يف هذا اال.إلجراء املزيد من الدرا

 يف ،متخذي القرار والقائمني على التعليم العايل تساعدومن حيث األمهية العملية للدراسة، فإا قد     
واملساعدة يف ، لدى طلبة اجلامعة التخفيف من ظاهرة العنف اجلامعي متكنهم من اليت العناصر تعرف

للحد من العنف لدى طلبة  برناجماً  توفريها يف يةاحلال الدراسة أمهية وتربز. التخفيف من هذه الظاهرة
، وتساهم يف تأهيل الطلبة مع طلبة اجلامعة لتتناسب الربنامج يف تاليت طرح التدريبية املواقف اجلامعة يف

املشاركني يف العنف اجلامعي للعودة إىل اجلامعة بعد تنفيذ قرارات العقوبات، ليصبحو أعضاء فاعلني يف 
  اجلامعة . 

  ( اإلجرائية) صطلحات الدراسةم -3

، العنف اجلامعي خفض بغرض ،األفراد ميارسها اليت التعليمية اخلربات من جمموعة :البرنامج التدريبي •
 لتحقيق تسعى اليت، سرتاتيجيات والطرقجمموعة من اال على اهجممل يف معتمدة اخلربات وهذه

 البحث وفق النظرية املعرفية.  أهداف

 لفظيوالسدي اجلمتنوعة األشكال منها  ،من السلوكات غري املرغوب فيها ةموع: جمالعنف الجامعي •
بغية حتقيق أهداف  مجمموعة من األفراد بطريقة مباشرة أو غري مباشرة بغريه فرد أو يلحقهاواملادي ، 

 املمتلكات املادية. أثر بآلخرين أو للفرد نفسه أو لثر نفسي أو جسدي أمما ينتج عنه  ،معينة

من خالل الدرجة اليت حيصل عليها املفحوص على مقياس العنف اجلامعي  الجامعي إجرائياً  العنف •
 املعد هلذه الغاية.
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  حدود الدراسة -4

ستلتزم الدراسة احلالية ببعض احملددات اليت يتعني االلتزام ا يف تعميم النتائج اليت مت التوصل إليها، 
  وهي:

يف الدراسة، فعينة الدراسة مقتصرة على الطالب الذين أوقعت حتدد نتائج الدراسة بطبيعة العينة   -4-1
 2011/2012و 2010/2011( بســــبب العنــــف اجلــــامعي لألعــــوام الدراســــية ةحبقهــــم عقوبــــ

  .) حسب سجالت دائرة القبول والتسجيل2013/ 2012و

 .ااوبدالالت صدقها وثب تطبيقها سيتماملشمولة بأداة الدراسة اليت  ااالتحتدد النتائج يف  -4-2

 إجراءات الدراسة -5

   الدراسة أفراد -5-1

لقد بلغ عدد الطلبة الذين مت إدانتهم بالعنف اجلامعي، وتعرضوا لعقوبات تراوحت بني الفصل من     
طالباً، حسب إحصائيات دائرة القبول  200اجلامعة ملدة فصل دراسي إىل الفصل النهائي حوايل 

ثان التواصل مع مجيع هؤالء الطلبة وعرض عليهم . لقد حاول الباح2013-2010والتسجيل لألعوام 
  ) طالباً فقط.70املشاركة يف الدراسة، وقد متكنا من احلصول على موافقة (

جتريبية بلغ  ، جمموعةعشوائيًا إىل جمموعتني اً ) طالب70املكونة من ( األولية  توزيع عينة الدراسةومت    
اً. وبعد مجع البيانات ) طالب35ابطة وبلغ عددها (ض جمموعة، و متطبيق الربنامج عليه مت) 35عددها (

) وذلك بسبب غياب 32) طالبًا والضابطة (33وتطبيق الربنامج أصبح عدد أفراد اموعة التجريبية (
  الطلبة ألكثر من جلستني، أوعدم حضورهم االختبار البعدي. 

  أدوات الدراسة - 5-2

  مقياس العنف الجامعي •

قياس امليل حنو العنف اجلامعي عند األفراد الذين أوقعت جلامعي يهدف إىل تطوير مقياس للعنف امت      
  حبقهم عقوبات بسبب قيامهم بالعنف اجلامعي. 
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بعد االطالع على عدد من املقاييس املستخدمة يف العنف اجلامعي يف عدد من البحوث اليت تناولت و     
؛  2012؛ عيسوي ، 2010فراج،  ؛2002؛ أبو حطب، 2009العنف اجلامعي، ومنها: ( عضيبات، 

؛  مجال 2006؛  اهلاشم ، 2011؛  اخلفاجي وجواد، 2012؛  احلوامدة، 2012طالفحة وختاتنة، 
؛ طراد وعلوان وعبود، 2005؛ حسني والرفاعي، 2010؛  الصبيحي والرواجفه ,2008الدين، 
  مت حتديد ااالت الرئيسية ملقياس العنف اجلامعي كما يأيت:).  2011

  كوسائل للتعبري عن العنف.  ،ورموزاً غري مقبولة ظاً : هو الذي يستخدم به ألفاالعنف اللفظي -

  هو الذي يستخدم به الضرب والرفس وغريها من أشكال العنف اجلسدي. :العنف الجسدي -

  ملتلكات واملواد اخلاصة والعامة.اتالف وختريب إهو العنف الذي يؤدي إىل  العنف ضد الممتلكات: -

  صدقاء.قارب واأل: هو العنف الذي يتضمن مشاركة األالعنف الجماعي -

) فقرة 86بعد أن مت حتديد ااالت، مت صياغة فقرات لكل جمال من تلك ااالت، ومتت صياغة (و
) فقرة، 25موزعة على ااالت األربعة يف الصورة األولية للمقياس،  حيث تكون اال اللفظي من (

) فقرة، وجمال العنف 20) فقرة، واال املتعلق بالعنف ضد املمتلكات من (21ي من (واال اجلسد
  ) فقرة.20اجلماعي من (

  كومترية لمقياس العنف الجامعييالخصائص الس •

  الصدق الظاهري للمقياس -أوالً 

) من اخلرباء من ذوي االختصاص يف جمال علم النفس؛ 10مت عرض الصيغة األولية للمقاس على ( 
لحكم على صالحية الفقرات ودقتها ووضوحها وسهولتها، ودرجة انتماء كل فقرة للمجال الذي وردت ل

   .) من احملكمني لقبول الفقرة %80واعتمد على إمجاع ( ،فيه يف املقياس ومناسبتها لغوياً 

) فقرة لعدم وضوحها وعدم مالءمتها للمجاالت وإعادة صياغة 13خلصت نتائج التحكيم إىل حذف (
) فقرة موزعة 73ويف ضوء التعديالت املقدمة، أصبح عدد فقرات املقياس ( ،) فقرة لعدم وضوحها11(

 على ااالت األربعة املذكورة سابقاّ.
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   صدق البناء - ثانياً 

مت التأكد من صدق البناء للمقياس حبساب معامل ارتباط بريسون بني عالمة الفقرة وعالمة اال والعالمة 
) 60بلغ عددها ( ،وذلك بتطبيق املقياس على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة ،ياسالكلية للمق

  طالباً من طلبة اجلامعة العاديني، ومبختلف التخصصات واملستويات الدراسية. 

يقل معامل االرتباط املصحح الرتباط كل أال ومها ، عتمد الشرطان اآلتيان إلبقاء الفقرة يف املقياسا وقد
)، ووجود داللة إحصائية الرتباط كل فقرة بالُبعد 0.20بالُبعد الذي تنتمي إليه وباملقياس ككل عن (فقرة 

) فقرات من املقياس بالصورة 5الذي تنتمي إليه وباملقياس ككل. وبعد تطبيق الشرطني، مت حذف (
  ) فقرة. 68وبذلك أصبح املقياس بصورته النهائية مكوناً من ( ،السابقة

  ات أداة الدراسةثب - ثالثاً 

)،  Guttman Split-halfمت استخدام معامل ارتباط بريسون حلساب معامل ثبات التجزئة النصفية (
على عينة الصدق  (Alpha Cronpach) كما مت حساب معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا

) يبني معامالت ثبات التجزئة النصفية واالتساق الداخلي لكل بُعد من أبعاد املقياس 1واجلدول (السابقة، 
  وللمقياس ككل.

  )1جدول (
  معامالت ثبات التجزئة النصفية واالتساق الداخلي لكل بُعد من أبعاد المقياس وللمقياس ككل

 ونباخ ألفامعامل ثبات كر  معامل ثبات التجزئة النصفية عدد الفقرات الُبعد

 0.93 0.94 18 العنف اللفظي 
 0.93 0.93 17 العنف الجسدي 

 0.95 0.95 16 العنف ضد الممتلكات 
 0.97 0.94 17 العنف الجماعي

 0.95 0.94 68 المقياس ككل

مــن  مقبولــة، وتشــري أن األداة تتمتــع بدرجــة ة) أن قــيم معــامالت الثبــات جيــد2يوضــح اجلــدول (
  .صبحت األداة صاحلة للتطبيقالثبات، وبالتايل أ
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  ًا:  تصحيح المقياسرابع

) 4) درجات إذا اختار بدرجة كبرية جداً، و(5يصحح املقياس بأن حيصل املستجيب يف كل فقرة على (
) درجات إذا اختار بدرجة متوسطة، ودرجتني إذا اختار بدرجة 3درجات إذا اختار بدرجة كبرية، و(

ة منخفضة جداً، وذلك بالنسبة للفقرات املوجبة، أما بالنسبة للفقرات منخفضة، ودرجة إذا اختار بدرج
السلبية فيتم عكس املفتاح. وحتسب الدرجة الكلية من خالل مجع درجات املستجيب يف كل بنود 

  ).340-68املقياس، لتعرب عن استجاباته الكلية على فقرات املقياس، حيث تراوحت ما بني (

  من العنف الجامعي البرنامج التدريبي للتخفيف •

يتمثل اهلدف العام للربنامج بتوفري آليات وطرق للتعامل مع املواقف اليت تستثري العنف لدى 
األفراد، وذلك من خالل إكساب أفراد اموعة التجريبية املهارات والطرق اليت تساعدهم على مواجهة 

عة الريموك الذين أوقعت حبقهم املواقف الضاغطة اليت تستثريهم. حيث يستهدف الربنامج طلبة جام
. ويتضمن الربنامج 2013/ 2012و 2011/2012و 2010/2011عقوبات لألعوام الدراسية 

جمموعة من ااالت اليت متثل األهداف الرئيسة والفرعية املوضوعة قيد التنفيذ، موزعة على جلسات بواقع 
  ) دقيقة.60-50) جلسة مدة اجللسة الواحدة (15(

نامج على جمموعة من األسس واملرتكزات األساسية اليت يقوم عليها الربنامج، ومنها ويعتمد الرب 
األسس النظرية اليت تركز يف بنيتها على النظرية املعرفية اليت تقوم على أساس العوامل والعمليات الداخلية 

  املعرفية من انتباه وتفكري ومعاجلة املعلومات وحل املشكالت. 

ضًا من التطبيقات واالسرتاتيجيات املستخدمة اليت تتيح هلم فرصة كبرية واشتمل الربنامج  بع
للمشاركة بالنقاش واحلوار والتفاعل اإلجيايب مع األفراد، واملناقشات اجلماعية اليت تأخذ طابعًا تفاعلياً 

هلا الفرد إجيابياً، واسرتاتيجية سرد القصص، وهي من االسرتاتيجيات الفعالة واملهمة، اليت يتعلم من خال
املالحظة والتقليد. كما تضمن الربنامج اسرتاتيجية التدرب على حتمل الضغوط واسرتاتيجية العصف 
الذهين، واستخدم بعض األدوات واملواد املستخدمة، مثل: جهاز الفيديو والبوربوينت والتلفزيون والكمبيوتر 

  وغريها.
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  صدق محتوى البرنامج التدريبي  •

على جمموعة من احملكمني، بلغ هذا الربنامج، مت عرض الربنامج يف صورته األولية  للتأكد من مدى مالءمة
يف علم النفس؛ ليحكموا على مدى مالءمة الربنامج وصحة اإلجراءات ) من املتخصصني 5عددهم (

ئية لتعليمات احملكمني أجريت التعديالت املطلوبة، ومن مث إعداد الصورة النها التطبيقية للربنامج. ووفقاً 
  للربنامج الذي طبق على أفراد اموعة التجريبية.

  تعليمات الدراسة  - 5-3

:تيةاآل اخلطوات مت إجراء، الدراسة أهداف حتقيق أجل من  

 وتوزيعهم عشوائياً على اموعة التجريبية والضابطة. للدراسة الفعلية العينة أفراد حتديد - 

 تدريب.والتأكد من مناسبتها لل نعقاد اجللساتاحتديد مكان  - 

 القبلي على اموعتني.اجلامعي تطبيق مقياس العنف  - 

 .فقط ةاموعة التجريبي أفراد التدرييب بصورا النهائية على الربنامج جلسات وتنفيذ تطبيق - 

 بعد االنتهاء من الربنامج، مت تطبيق القياس البعدي على اموعة التجريبية واموعة الضابطة.  - 

ختبار بعدي تتبعي على اموعة التجريبية فقط للتعرف ابيق، مت تطبيق بعد مرور شهر من التط - 
 فعالية الربنامج.  على

  تصميم الدراسة - 5-4

تجريبية موعتني جتريبية وضابطة مع قياسني قبلي وبعدي وفق من الدراسات ال هذه الدراسة دتع 
  :التصميم اآليت

G1R: O1 X O2 O3  

G2R: O1 - O2 -    
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جمموعة ضابطة مل يطبق (اموعة وله فئتان متغري واحد مستقل وهو الدراسة على  اشتملتو           
درجات الطلبة على   )، أما املتغري التابع فهووجمموعة جتريبية طبق عليها الربنامج التدرييب عليها أي برنامج

  مقياس العنف اجلامعي.

  النتائج-6

  لإلجابة على السؤال األول: -6-1

معرفــي فــي خفــض العنــف الجــامعي لــدى عينــة مــن طــالب جامعــة  تــدريبي"مــا أثــر برنــامج  
مت استخراج املتوسـطات احلسـابية واالحنرافـات املعياريـة  لـدرجات الطـالب علـى مقيـاس العنـف اليرموك؟"، 

  ): 2كما هو موضح يف جدول رقم (  القبلي والبعدي للمجموعتني الضابطة التجريبية، اجلامعي

  )2جدول (
نحرافات المعيارية المعدلة لدرجات العنف الجامعي ومجاالته في القياسين القبلي المتوسطات واال

  والبعدي تبعاً لمتغير المجموعة 
  المجال  المجموعة  العدد القبلي البعدي المعدل

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
 الحسابي

  العنف اللفظي التجريبية  32 3.38 0.80 2.02 0.56

 الضابطة  33 3.67 0.42 3.74 0.44
  العنف الجسدي التجريبية  32 3.43 0.83 2.03 0.61

 الضابطة  33 3.57  0.47 3.71 0.36
العنف ضد  التجريبية  32 3.18 1.07 2.01 0.74

 الضابطة  33 3.76 0.42 3.73 0.46  الممتلكات
  اعيالعنف الجم التجريبية  32 3.21 1.06 2.06 0.73

 الضابطة  33 3.57 0.42 3.65 0.53

  المقياس ككل التجريبية  32 3.30 0.89 2.03 0.60

 الضابطة  33 3.64 0.34 3.71 0.35
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) وجود فروق ظاهرية بني املتوسطات احلسابية الختبار درجات امليل حنو 2يظهر من اجلدول (
  ، ومجيع ااالت تبعاً ملتغري اموعة. العنف اجلامعي على القياس البعدي املعدل يف الدرجات الكلية

املتعدد  املصاحب التباينوللكشف عن الداللة اإلحصائية هلذه الفروق مت تطبيق حتليل 
)MANCOVA( ،للمجاالت ) وحتليل التباين املصاحبANCOVA(  ،على املقياس ككل

  ):3ملراعاة الفروق القبلية بني اموعات، كما هو موضح يف جدول رقم (

  )3جدول(
 لدرجات مجاالت العنف الجامعي البعدية وفق )MACNOVA(المتعدد  التباين المصاحب األحادي تحليل 

  المجموعة 

 مجموع  المجال  المتغير
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 "f" قيمة
" f" داللة

  اإلحصائية

  المجموعة
قيمة هوتلينج 

 f)، قيمة 3.223(
)، الداللة 45.117(

  )0.00ائية (اإلحص

 0.000  148.086  37.772  1  37.772  العنف اللفظي

 0.000  155.389  38.702  1  38.702  العنف اجلسدي
 0.000  94.706  34.625  1  34.625  العنف ضد املمتلكات

 0.000  73.536  30.206  1  30.206  العنف اجلماعي

  المصاحب
 القبلي

 0.436  0.616  0.157  1  0.157 العنف اللفظي قبلي

  0.069  3.440 0.857  1  0.857 العنف اجلسدي قبلي
  0.100  2.789  1.020 1  1.020 العنف ضد املمتلكات قبلي

  0.875  0.025  0.010  1  0.010  العنف اجلماعي قبلي

      0.255  59  15.049  العنف اللفظي  الخطأ
      0.249  59  14.695  العنف اجلسدي

      0.366  59  21.571  العنف ضد املمتلكات
      0.411  59  24.235  العنف اجلماعي

        64  63.504  العنف اللفظي  المجموع المصحح
        64  61.612  العنف اجلسدي

        64  71.694  العنف ضد املمتلكات
        64  66.099  العنف اجلماعي
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علـــى متغـــري اموعـــة جلميـــع  (α=0.01)وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائياً  )3اجلـــدول ( مـــن يظهـــر
 اجلامعي يف القياس البعدي، حيث كانت النتائج على النحو التايل:العنف  جماالت

) f) (148.086وجــود فــروق علــى متغــري العنــف اللفظــي يف القيــاس البعــدي حيــث بلغــت قيمـــة  ( - 
) بينمـا 2.02)، وكانت الفروق لصاحل اموعة التجريبية مبتوسط حسـايب (0.00وبداللة إحصائية (

 ).3.74الضابطة ( بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة

) f) (155.389وجــود فــروق علــى متغــري العنــف اجلســدي يف القيــاس البعــدي حيــث بلغــت قيمــة  ( - 
) بينمـا 2.03)، وكانت الفروق لصاحل اموعة التجريبية مبتوسط حسـايب (0.00وبداللة إحصائية (

 ).3.71بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة (

) fد املمتلكــــــات يف القيـــــاس البعــــــدي حيـــــث بلغــــــت قيمــــــة  (وجـــــود فــــــروق علـــــى متغــــــري العنـــــف ضــــــ - 
)، وكانت الفروق لصاحل اموعة التجريبية مبتوسط حسايب 0.00) وبداللة إحصائية (94.7060(
 ).3.73) بينما بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة (  2.01(

) f) (73.536ة  (وجـــود فـــروق علـــى متغـــري العنـــف اجلمـــاعي يف القيـــاس البعـــدي حيـــث بلغـــت قيمـــ - 
) بينمـا 2.06)، وكانت الفروق لصاحل اموعة التجريبية مبتوسط حسـايب (0.00وبداللة إحصائية (

 ).3.65بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة (

حتليل التباين مت تطبيق  للكشف عن الفروق بني اموعتيني على املقياس ككل يف القياس البعدي املعدل،و 
) يبـــني 4ملراعـــاة الفـــروق القبليـــة بـــني امـــوعتني، واجلـــدول رقـــم ( )ANCOVAصـــاحب (املاألحـــادي 

  ذلك:
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  )4جدول (
لدرجات العنف الجامعي الكلية في القياس  )ANCOVA(تحليل التباين األحادي المصاحب 

  البعدي تبعاً لمتغير المجموعة (التجريبية والضابطة) .
 المتغير مجموع المربعات درجات الحرية لمربعاتمتوسط ا  قيمة  f الداللة اإلحصائية

 المصاحب 0.005 1 0.005 0.022 0.881
 المجموعة 43.289 1 43.289 179.641 0.000
 الخطأ 14.941 62 0.241  
 المجموع المصحح 60.456 64   

غري ) تعزى ملتα=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة () 4يظهر من اجلدول (
) fاموعة يف مستوى اختبار العنف اجلامعي الكلي يف القياس البعدي، حيث بلغت قيمة (

وكانت الفروق لصاحل اموعة التجريبية مبتوسط حسايب  ،)0.000) وبداللة إحصائية (179.641(
 ).3.71بينما بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة ( ،)2.03(

لكشف ل العنف اجلامعي الكلي وجماالته بني االختبار البعدي والتتبعي وللكشف عن الفروق بني درجات
مت تطبيق اختبار ، ألعضاء اموعة التجريبية الربنامج التدرييب للحد من العنف اجلامعي تأثري عن استمراية

 .) يوضح ذلك5تبعاً واجلدول ( ) للعينات املزدوجةPaired Sample T. Test"ت" (

  ) 5جدول (
ختبار "ت" للتعرف على الفروق بين القياسين البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية على نتائج ا

  مقياس العنف الجامعي.
 الداللة اإلحصائية درجة الحرية )tقيمة ( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المستوى المجال

  العنف اللفظي
 

 0.56 2.02 بعدي
1.166 31 

0.252 
30.0 2.16 تتبعي   

 0.61 2.03 بعدي العنف اجلسدي
0.738 31 

0.466 
  0.19 2.11 تتبعي

 0.74 2.01 بعدي العنف ضد املمتلكات
1.139 31 

0.264 
  0.31 2.17 تتبعي
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 0.73 2.06 بعدي العنف اجلماعي
0.600 31 

0.553 
  0.26 1.98 تتبعي

60.0 2.03 بعدي ككل  العنف اجلامعي  
0.659 31 

0.514 
  0.14 2.11 يتتبع
والتتبعــي للمجموعــة  بــني القياســني البعــدي) عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية 5يظهــر مــن اجلــدول (

ىل مسـتوى إ، حيث مل تصل قيمـة "ت" العنف اجلامعي واموع الكلي هلماالتجريبية على جماالت مقياس 
ي مت إحــــرازه يف خفــــض مســــتوى إىل اســــتمرار التحســــن الــــذمما يشير )، α≤0.05حصــــائية (الداللــــة اإل

وبالتــايل فعاليــة وكفــاءة هــذه الربنــامج  .العنــف اجلــامعي لــدى طــالب جامعــة الريمــوك للمجموعــة التجريبيــة
   على الطالب. هللحد من العنف اجلامعي بعد تطبيقة واستمرارية أثر 

  مناقشة النتائج-7

يف  )α≥0.05( عند مستوى الداللةوجود فروق ذات داللة إحصائية أظهرت النتائج 
) لصاحل اموعة 3.64) والضابطة (2.04مستويات العنف اجلامعي البعدية بني اموعة التجريبية (

النتائج من خالل تنوع األساليب اليت اتبعها الربنامج التدرييب املعريف يف إدارة  هذه فسرتو التجريبية. 
 ،اإلخاء وإشعار األفراد بذامو ة يف إطار املودة اموعة التجريبي أفراد، والتعامل مع التدريبيةاجللسات 

ويتيح هلم اال بالتفاعل اإلجيايب مع  ،مر الذي يعزز من ثقتهم بأنفسهماأل ،م طالب ناضجنيأو 
  املقرتح. ج، وهذا عامل معزز لتحقيق االستفادة من الربنامالتدريبيةومع العملية  املدرب

شطة تدريبية وفنيات ذات مغزى ومعىن يف حياة املشاركني كذلك فقد تضمن الربنامج التدرييب أن
(أفراد اموعة التجريبية)، مما جعلهم أكثر مرونة وأكثر فهما وحرصـاً ووعيـاً لالسـتفادة الكاملـة مـن فنيـات 
الربنـــامج املســـتخدم يف إطـــار مواقـــف حياتيـــة واقعيـــة معاشـــة، حيـــث كانـــت الفنيـــات تتنـــوع مـــا بـــني املناقشـــة 

احلــوار وطــرح األســئلة والعصــف الــذهين و النمذجــة، ممــا ســاهم يف زيــادة قــدرم ووعــيهم علــى اجلماعيــة، و 
ختطي احلواجز اليت تعرتض طريقهم حنو الوصول إىل النجاح والتقدم يف خمتلف مناحي احليـاة.  كمـا حـرص 

داهلا، وتوجيه الربنامج وأكد على فهم املشاركني لنقاط القوة يف شخصيتهم وتفعيلها، ونقاط الضعف واستب
املشــاركني حنــو التواصــل االجتمــاعي الســليم. كمــا حرصــت الدراســة علــى مســاعدة املشــاركني علــى اإلدالء 
مبشــاركام احلقيقيــة الصــادقة يف التعبــري عــن املشــاعر واآلراء واخلــربات، كمــا يرغبــون ويشــعرون ويعرفــوم يف 

التفاعــل اإلجيــايب بــني املشــاركني  بعيــداً عــن العنــف  منــاٍخ مــن األرحييــة واجلديــة ممــا عــزز االحــرتام، و زاد مــن
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والضــرب، حيــث يســمح بطــرح األفكــار دون تقيــيم، وحتــرر املشــاركني مــن بعــض القيــود الــيت قــد تســبب يف 
وقـــوع األفـــراد باملشـــاكل وبالتـــايل وقوعـــة بـــالعنف، وعلـــى ذلـــك جنـــد أنـــه مـــن الطبيعـــي تفـــوق أفـــراد اموعـــة 

  على مقياس العنف. التجريبية يف القياس البعدي 

كمــا أن اســتخدام النقــاش اجلمــاعي واحلــوار املفتــوح مــع أفــراد اموعــة التجريبيــة، قــد ســاهم يف تعزيــز       
تقـــدير الـــذات ووعـــي املشـــاركني وإدراكهـــم لـــذوام بعيـــداً عـــن األفكـــار الســـلبية املســـببة للمشـــاكل وبالتـــايل 

ارات التواصــل الفعــال، حيــث وفــر الربنــامج فرصــاً العنــف. كمــا مت احلــرص علــى تــدريب املشــاركني علــى مهــ
للتعبــري احلــر عــن املشــاعر يف مواقــف احليــاة عامــة، حــىت أصــبح هنــاك إمكانيــة لتصــحيح الكثــري مــن أخطــاء 
التفكــري الســليب، والــتخلص مــن املشــاعر الســلبية حنــو الــذات، كمــا وفــر الربنــامج فرصــاً للتــدريب علــى لعــب 

  للتخلص من املشاعر السلبية.الدور يف خمتلف مواقف احلياة 

وقد تعزى أيضا هذه النتيجة إىل ما حققته اجللسات التدريبيـة الـيت تضـمنها الربنـامج احلـايل مـن أنشـطة     
وضــع تدريبيـة مبختلــف مهاراتــه، فقـد روعــي فيمــا يتعلـق جبلســات( مهــارة الشـعور باألمــان) أمــوراً كثـرية منهــا 

حقــوقهم وواجبــام ومــا هــو مقبــول ومــا هــو غــري مقبــول مــن  ركنياملشــاليعــرف  ،قــوانني وأنظمــة وتعليمــات
املشـاركني، كمـا مت تطبيقهـا بصـورة إجيابيــة، و  الباحـث بـني باالتفـاق مت وضـع هـذه القـواننيوقـد  .تالسـلوكيا

ومت احلرص على إحسـاس املشـارك باألمـان واالحـرتام. كمـا مت حتفيـز املشـاركني للتعامـل مـع املواقـف اجلديـدة 
شـــاف والتجريـــب بثقـــة، باإلضـــافة إىل كشـــف نقـــاط القـــوة وتعزيزهـــا وتنميـــة نقـــاط الضـــعف لـــدى واالستك

  املشاركني للتخلص من املشاعر السلبية. 

كمـا حققـت األنشـطة واملواقـف التدريبيـة املتعلقـة (مبهـارة اهلويـة الذاتيـة)  يف الربنـامج احلـايل زيـادة قــدرة       
ن أنفسـهم، ومعرفـة بقـدرام بشـكل واقعـي ومعرفـة كيـف يتصـرفون  املشاركني على تكـوين مشـاعر إجيابيـة عـ

إىل تكــوين عالقــات متوازنــة مــع اآلخــرين. كمــا وإن األنشــطة واملواقــف التدريبيــة املتعلقــة  ةكــأفراد، باإلضــاف
مبهـــارة (الشــــعور باالنتمــــاء) قــــد حققـــت الــــرتابط واالعتــــزاز اجلمــــاعي، وســـامهت يف تعلــــيم املشــــاركني كيــــف 

ــــدريب علــــى املهــــارات يكونــــون منــــاذ  ــــامج الفرصــــة للمشــــاركني يف الت ــــة ملــــن حــــوهلم. كمــــا أتــــاح الربن ج إجيابي
االجتماعيــة، وتفعيــل العمــل اجلمــاعي، وتعلــيم كــل مشــارك كيــف يكــون عضــواً إجيابيــاً يف أي جمموعــة. كمــا 

احلــايل حققـــت  وإن األنشــطة واملواقــف التدريبيـــة املتعلقــة مبهـــارة (الشــعور بـــالغرض أو اهلــدف)  يف الربنـــامج
تشــجيع املشــاركني علــى تعريــف مقاصــدهم ووضــع أهــدافهم، ومســاعدم علــى وضــع أهــداف أكثــر واقعيــة 
ألنفســـهم. كمـــا وإن األنشـــطة واملواقـــف التدريبيـــة املتعلقـــة مبهـــارة (الشـــعور بالكفايـــة)، قـــد حققـــت تشـــجيع 
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ذه البــدائل، وتطبيــق مهــارات حــل املشــارك علــى مهــارة اختــاذ القــرار، وحتديــد البــدائل واالختيــار املناســب هلــ
املشــكالت مــن خــالل عــرض مواقــف حياتيــة خمتلفــة حصــلت مــع املشــاركني أو رمبــا حتصــل. كمــا مت تعزيــز 

  وتشجيع املشاركني على جناحام وإجنازام. 

وهــذا مجيعــه أســهم يف رفــع مســتوى تقــدير الــذات لــدى أفــراد اموعــة التجريبيــة الــيت تعرضــت للربنــامج     
درييب. وهنا ميكن القول إن الربنامج التـدرييب الـذي مت إعـداده وتطبيقـه علـى أفـراد اموعـة التجريبيـة، قـد الت

حقــق أهدافــه ضــمن واقــع جمتمــع الدراســة، وســاعد يف خفــض مســتوى العنــف لــدى املشــاركني الــذين طبــق 
  عليهم الربنامج التدرييب.  

اة، إال أن هذه النتيجة تتفق مع نتائج العديد من الدراسـات ورغم غياب الربامج التدريبية املعرفية املش    
، 1999اليت اتبعت األسلوب اإلرشـادي أو العالجـي أو الوقـائي يف التخفيـف مـن حـدة العتـف اجلـامعي (

Whitefield  ,2006: هاشم ، 2002: أبو حطب , 2001: محزه.(  

فروق ذات داللة إحصائية ف اجلامعي، عدم وجود ومما يؤكد فعالية الربنامج التدرييب يف احلد من العن    
)α≥0.05  (أبعادى ـي علـوالتتبع البعدي القياسنيفي  التجريبيةالمجموعة  متوسطات درجات بني 

  . األربعةالعنف اجلامعي وأبعاده  مقياس

 وأثره ةالتجريبية ـالب المجموعـط مع املستخدمالتدرييب  الربنامجفاعلية  استمرارهذه النتيجة تؤكد     
  . بعد فرتة من انتهاء الربنامج الدراسةلدى عينة العنف اجلامعي  حدة من التخفيفالجوهري في 

وميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء األسلوب التدرييب الذي استخدمه الباحث, يضاف إليه 
يق الربنامج جسور الثقة واحملبة اليت خيمت على عالقة املدرب مع أفراد اموعة التجريبية خالل تطب

  وهذا ما ساعد أيضاً يف حتقيق اندماج املشاركني مع بعضهم اليعض ليعيشوا كأسرة واحدة. ،التدرييب 

  التوصيات-8

 تفعيل األنشطة الالمنهجية كالرياضة واأللعاب الرتفيهية واألنشطة االجتماعية والقافية والدينية. - 
رييب علـــى عينـــات خمتلفــة مـــن الطـــالب ومـــن إجــراء املزيـــد مـــن الدراســات ملعرفـــة أثـــر الربنـــامج التــد - 

 جامعات آخرى. 
  زيادة االهتمام بالربامج  اليت تعمل على فتح باب احلوار وتقبل الرأي والرأي اآلخر. - 
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