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ھدفت الدراسة الحالیة إلى التعرف على نسبة انتشار االعتقاد في السحر  :ملخص الدراسة
والشعوذة بین النساء السعودیات؛ واتجاھھن نحو االعتقاد في وھم العین والسحر؛ واألسباب التي 

 إلى الكشف عن طبیعة العالقة بین اتجاه النساء نحو باإلضافة.والسحرتدفعھن لالعتقاد في العین 
ولتحقیق ھذه األھداف .االعتقاد في السحر وبین السن ومستوى التعلیم والمستوى االقتصادي

اعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي، وتم تطویر استبانة كأداة لجمع البیانات وتم تطبیقھا 
وتم إجراء التحلیالت اإلحصائیة المناسبة باستخدام برنامج ، نت عینة الدراسةسیدة كو) ٦٥٥(على 

SPSS،  وأظھرت النتائج أن االعتقاد في وھم اإلصابة بالعین والسحر والھروب من الواقع ولجوء
ورغم ذلك فإن أفراد العینة ال یرون أن ، األفراد إلى السحر ھو بسبب الحقد والكراھیة بین األفراد

ذات داللة إحصائیة  كما بینت النتائج عدم وجود عالقة ارتباطیة، یساھم في عالج األمراضالسحر 
مع االعتقاد في ) السن، المستوى التعلیمي، المستوى االقتصادي(بین المتغیرات الدیموغرافیة 

نھ وأوصت الدراسة النساء بعدم جعل الكراھیة والحقد سبًبا للجوء للعین والسحر مما ینشأ ع السحر،
وأوصت النساء بأخذ الحیطة و الحذر حول منافذ العین و االستعانة ، أضرار و مظالم كثیرة

  .واالستعانة باهللا واإلیمان بھ فھو الذي یقي من كل شر، بالكتمان على إنجاح الحوائج
  .، النساء السعودیاتةالسیكولوجیالعین، السحر، الھروب من الواقع، الناحیة  :الكلمات المفتاحیة

The Phantom of Magic, Evil Eye and Escape from Reality injury: 
"Psychological Study on a Sample of Saudi Women" 

Abstract:  
This study aimed to identify the prevalence of belief in magic and 

withchcraft among Saudi women; their tendency to believe in evil eye and 
magic; and the reasons that lead them to believe in evil eye and magic. In 
addition to revealing the nature of the relationship between women 
tendency towards believing in witchcraft and age, level of education and 
economic level. In order to achieve these objectives, the study was based 
on the analytical descriptive method. A questionnaire was developed as a 
data collection instrument and was distributed to a sample consisted (655) 
Saudi women. The appropriate statistical analysis was conducted using the 
SPSS software. The results showed that the phantom of Magic, Evil Eye 
and escape from reality injury and Individuals resort to magic is due to 
jealousy and hatred among individuals.Also The results showed that there 
is no statistically significant defferens between the demographic variables 
(age, educational level, economic level) and belief in magic.The study 
recommended that women shouldn't take jealousy and hatred as a reason 
for resorting to evil eye and magic ،which in turn results in many damages 
and injustices, also women should take all precautions and measures to 
prevent themselves from evil eye, also women should resort to secrecy to 
reach their needs and seek to god aid believing in god power that is the 
only one who can protect us from any kind of evils.  
Key Words: evil eye, magic, escape from reality, psychology, Saudi 
women. 
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  : المقدمة
ال تزال قضیة العین والسحر من القضایا الجوھریة التي تشغل حیزا كبیًرا من اھتمام 
األفراد في البالد العربیة على الرغم من انتشار التعلیم والثورة التكنولوجیة إال أن اإلیمان بالسحر 

  .والعین یستمد قوتھ من األنماط الثقافیة السائدة في المجتمعات
د في السحر والعین ظاھرة اجتماعیة واسعة االنتشار ولعل أھم سبب لزیادة ویعد االعتقا

انتشاره ھو ذكره في الكتب السماویة، فالفرد الذي یعتقد في اإلصابة بالعین والسحر یرى أنھما 
سبب كل المشكالت والعلل التي تواجھھ، وھو ما یعرف باسم الوھم والفرد المصاب بالوھم 

delusionعتقاد غیر قابل للمناقشة أو التعدیل ویختلف عن البیئة المحیطة بھ حیث ال  یكون لدیھ ا
، ٢٠٠١منظمة الصحة العالمیة، (یشاركھ فیھ أیا من المحیطین، فالفرد ھنا مقتنع بھ بشكل مطلق 

  ).١٧ص
وقد فسر مالینوفسكي اللجوء إلى االعتقاد في العین والسحر سیكولوجیا بأن اإلنسان البدائي 

 لدیھ القدرة على استیعاب العلم والمنطق وبالتالي لجأ إلى االعتقاد في الطبیعة والسحر لم تكن
لتفسیر كل ما یعجز عقلھ عن استیعابھ وھو ما عرف فیما بعد باسم تخفیض مستوى الضغط 

  ).١٦، ص٢٠١٤عبدولي، (
تحوذ على ونظًرا ألن األفكار المتعلقة بوھم اإلصابة بالعین والسحر تتملك من صاحبھا وتس

تفكیره وتدفعھ لممارسة طقوس معینة بشكل مستمر من أجل دفع األذى عن نفسھ وعن المحیطین بھ 
فیمكن اعتبارھا نوع من أنواع الحیل الدفاعیة حیث یلجأ إلیھا الفرد لتالشي الشعور بالفشل عن 

  ).٢٠١، ص٢٠١٣النوایسة، (طریق تجاھل األسباب الحقیقیة لھ 
ألفراد یبررون األمراض التي یتعرضون لھا بأنھا نتیجة لإلصابة فنجد أن الكثیر من ا

بالعین أو الحسد ویخلط األفراد بین العین والسحر ویعدنھا أمًرا واحًدا إال أن العین ھي أشد خطرا 
من السحر حیث تصیب األفراد باألمراض الجسدیة، والنفسیة على عكس السحر الذي الذي یسبب 

 وتعرض المحسود للعدید من الصعوبات والعراقیل، من ثم یمكن القول صعوبة في تحقیق األھداف
وعندما یتملك وھم اإلصابة بالعین ، أن العین تصدر من الحاسد نحو المحسود بسبب اشتداد الحسد

والسحر من األفراد فإنھ یجعلھم غیر قادرین على مواجھة األزمات بل والقیام ببعض التصرفات 
 سواء اجتماعیا أو دینیا فھو یعتمد باألساس على بعض الحیل من أجل حل والسلوكیات غیر الالئقة

مشكالتھ، والتخفیف عن آالمھ من أجل القدرة على مواصلة حیاتھ، فھؤالء األفراد كلما تضخم 
  .إحساسھم بالعجز كلما كانوا أكثر ارتباًطا بالوھم وابتعاًدا عن التعامل بشكل واقعي مع األحداث

ن بعض األفراد من أجل الھروب من الواقع الذي یعیشون فیھ یلجئون إلى إلقاء من ثم نجد أ
اللوم على اآلخرین لتبریر مشكالتھم فیقومون بتصدیق الخرافات والمعتقدات الخاطئة كاالعتقاد في 
وھم العین والتعرض للسحر ویؤمنون بھا على أنھا حقائق ومسلمات ویصبح كل ما یصیبھ ھو 

ونظًرا ألن الفرد ال یستطیع تحمل القھر والعجز بسھولة أو أن یقوم بتقبل ، سدین لعین الحانتیجة
بعض المشكالت التي یتعرض لھا فھو یحاول البحث عن حل یستوعب المأساة التي یمر بھا وعندما 
یعجز عن التعامل بمنطقیة مع المشكالت فیقوم باللجوء إلى الخرافات والوھم من أجل تجمیل الواقع 

  ).١٣٩، ٢٠٠٥حجازي، (ة السیطرة على المشكالت ومحاول
  : مشكلة الدراسة

یعد وھم اإلصابة بالعین والسحر من االتجاھات القدیمة التي لم یخل منھا أي مجتمع ولكن 
درجة اإلیمان بھا وتواجدھا تختلف من مجتمع آلخر فعلى الرغم من انتشارھا في البالد اإلفریقیة 

نفي تواجدھا في أوربا والغرب، ونجد أن النساء ھن األكثر تأثرا بھذه واإلسالمیة إال أن ذلك ال ی
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الظاھرة حیث تلجأ الكثیرات من السیدات في مجتمعاتنا العربیة إلى البحث عن حل للمشكالت التي 
تتعرض لھا، ونظًرا لتعدد ھذه المشكالت أصبحت النساء أكثر تصدیًقا للخرافات وجعلتھن غیر 

   :مع الواقع من ثم یتمثل السؤال البحثي فيقادرات على التعایش 
  ما ھي نسبة انتشار وھم العین والسحر واتجاھاتھ وأسبابھ بین النساء في مدینة جدة؟ 

  : ویتفرع عن السؤال الرئیس التساؤالت التالیة
  ما نسبة انتشار وھم اإلصابة بالعین والسحر بین النساء في مدینة جدة؟ .١
  دة نحو اإلصابة بالعین والسحر؟ما اتجاه النساء في مدینة ج .٢
  ما ھي األسباب التي تدفع النساء للجوء لوھم اإلصابة بالعین والسحر والھروب من الواقع؟  .٣
ما طبیعة العالقة بین اتجاه النساء نحو االعتقاد في السحر وبین السن ومستوى التعلیم  .٤

 والمستوى االقتصادي؟
  : أھمیة الدراسة

ولھا لظاھرة اجتماعیة نفسیة متأصلة في المجتمعات العربیة تنبع أھمیة الدراسة من تنا
وبالتالي تساھم ھذه الدراسة في التعرف على طبیعة ھذه الظاھرة من الناحیة السیكولوجیة، ونظرا 
لوجود العدید من الصعوبات التي واجھتنا في توفیر مراجع سبق لھا دراسة الظاھرة فتتمثل األھمیة 

  .ا ستكون مرجعا للباحثین المستقبلیینالنظریة للدراسة في أنھ
وتتمثل األھمیة العلمیة للبحث في التعرف على درجة انتشار وھم اإلصابة بالعین والسحر 
في المجتمع والفئة التي یكون متواجد فیھا بكثرة من أجل مساعدة المسئولین واألخصائیین النفسیین 

، وتقدیم الدعم النفسي واالجتماعي لألفراد واالجتماعیین في وضع برامج للقضاء على ھذه الظاھرة
  .الذین یعانون من وھم اإلصابة بالعین والسحر

   :أھداف الدراسة
  .التعرف على نسبة انتشار االعتقاد في السحر والشعوذة بین النساء السعودیات .١
  .التعرف على اتجاه النساء السعودیات نحو االعتقاد في وھم العین والسحر .٢
  . اب التي تدفع األفراد لالعتقاد في العین والسحرالتعرف على األسب .٣
التعرف على طبیعة العالقة بین اتجاه النساء نحو االعتقاد في السحر وبین السن ومستوى  .٤

 .التعلیم والمستوى االقتصادي
 : مصطلحات الدراسة

ھ في ھي سھام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعین تصیبھ أحیاًنا وتخطئ :العین
  ).١٩٤، ص١٩٩٨ابن القیم الجوزیة، (أحیان أخرى 

 ).٤٥٨، ص٢٠١٠ابن القیم الجوزیة، (یقصد بھ تمنى زوال النعمة عن المحسود  :الحسد
یقصد بھ ممارسات خرافیة تبنى على أساس أن العملیات الطبیعیة من الممكن التأثیر علیھا  :السحر

  ).٤٤٦، ص ١٩٧٨تحلیل النفسي، موسوعة علم النفس وال(وتغییره ببعض األفعال 
  : حدود الدراسة
  .تتحدد بمدینة جدة :الحدود المكانیة
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  . ھـ١٤٣٩- ١٤٣٨ صفر– م ٢٠١٧تم إجراء الدراسة في نوفمبر  :الحدود الزمنیة
  .وھم اإلصابة بالعین والسحر والھروب من الواقع :الحدود الموضوعیة

  : اإلطار النظري والدراسات السابقة
  : ر النظرياإلطا :أوًلا

  : السحر
  : تعریف السحر لغة

السحر عمل تقرب فیھ إلى الشیطان وبمعونة منھ، وأصل السحر صرف " :قال األزھري
الشيء عن حقیقتھ إلى غیره فكان الساحر لما رأى الباطل في صورة الحق وخیل الشيء على غیر 

  ).٣٤٨، ص١٩٦٨، المصري". (حقیقتھ قد سحر الشيء عن وجھھ أي صرفھ
العرب إنما سمت السحر سخًرا ألنھ یزیل الصحة إلى ": روى شمر عن ابن عائشة فقالو"

  ).٣٤٨، ص١٩٦٨، المصري". (المرض
صرف الشيء عن حقیقة إلى صورة تخیلھ بدقة  :ومما سبق یتبّین أن السحر في اللغة ھو" 

ُیعّیي النفوس خفیة، وبذلك یزیل كل ما ھو حق إلیجاد الباطل وما ترتب علیھ من تخیالت ومرض 
  ).٥١ص، ٢٠١٠، زنون" (واألركان

  : تعریف السحر اصطالًحا
إن للسحر أنواًعا كثیرة منھا ما یكون على الحقیقة والخیال ومن باب الدجل والشعوذة، 

  .وھذا كلھ یعتمد على خفة الید، ومن ھنا یصعب وضع معنى دقیق للسحر في االصطالح
اعلم أن السحر في االصطالح ال " : )٤١ص، م١٩٩٥الشنقیطي، ( وفي ذلك یقول اإلمام 

یمكن حده بحد جامع مانع لكثرة األنواع المختلفة الداخلة تحتھ، وال یتحقق قدر مشترك بینھا یكون 
  ".ومن ھنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختالفًا متبایًنا . جامًعا لھا مانًعا لغیرھا
ھو  " :السحر في االصطالح قائًلا) ٣٤ص، ھـ١٤٠٥، ابن قدامة المقدسي) عرف اإلمام

من غیر ، عقلھ أو، قلبھ  بدن المسحور أوفيیعمل شیًئا  یكتبھ، أو عقد ورقى وكالم یتكلم بھ، أو
ومنھ ما ، ویأخذ الرجل عن امرأتھ فیمنعھ وطأھا، وما یمرض، فمنھ ما یقتل، حقیقة ولھ  مباشٍرة لھ

                                               أو یحبب بین اثنین، خراآل إلىوما یبغض أحدھا ، یفرق بین المرء وزوجھ
نجد مدى العالقة بینھما، حیث إن  حواالصطالومن خالل النظر بین تعریف السحر في اللغة "  ،

السحر صرف الشيء عن صورتھ الحقیقیة إلى ھدف یریده الساحر من المسحور، فیصیبھ إما في 
و إما زرع العداوة والبغضاء ، بھما مًعا، وإما التفریق بین الرجل وزوجھالعقل أو البدن أو 

والذي یخدم ھذا البحث تعریف ابن قدامة .  یلحق باإلنسانالذيلآلخرین إلى غیر ذلك من الضرر 
فإن ھذا النوع من السحر الذي عرفھ ھو الذي علیھ قدم ھذا المبحث من أجلھ، وھو الذي غالًبا ما 

، زنون ("، وكثرت شكواھم، وبسببھ أكل السحرة أموال الناس بالباطل وجھل منھمیقع بین الناس
  ).٥٢ص، م٢٠١٠

  : حكم المستعین بالسحر
استعانتھ بھ . إنما یستعین بقوه أكبر من قوه اإلنسان. ولذلك فان الذي یستعین بقوه السحر"

من الذین ال یملكون  یملك مسدًسا وسط مجموعة كالذيتماًما .  المجتمع البشرىفيتحدث خلل 
واعتبره نوًعا .  بالسحراالستعانةفإن قوتھ تغریھ على الظلم والبطش، ولذلك فقد حرم اهللا . سالًحا
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الشعراوى . ( الكونفيیستطیع أن یسیطر على غیره . ألن الساحر یعتقد أنھ بذاتھ وعلمھ. من الكفر
  )٤٧ص، م١٩٩٠،

احدة، فأینما وجد السحر وجد الكفر، نستخلص من ھذا أن السحر والكفر وجھان لعملة و
  .وبالتالي علینا جمیًعا أن نعمل عقلنا ونبتعد عن األوھام والسحر نھائًیا

  : أسباب اللجوء إلي السحر والشعوذة
ضعف اإلیمان في النفوس، إذ أن اإلیمان دعامة كبرى، ووقایة عظمى من كل فتنة ومكروه -١

  ).١١التغابن ) (ومن ُیؤمن باهللا یھد قلبھ(
  .الجھل بأحكام الشریعة وما جاء فیھا من زواجر عن الذھاب إلى ھؤالء السحرة والعرافین-٢
سذاجة بعض المسلمین وجھلھم بحال أولئك السحرة والمشعوذین فنراھم یذھبون یستطبون -٣

  .عندھم، وأولئك ال یملكون من أنواع العالج إال ما یضر وال ینفع
رة قست لھ القلوب ونتج عن ذلك العقد النفسیة والمشكالت الوھمیة، طغیان الحیاة المادیة المعاص-٤

وزاد من الطین بلة ظن أولئك المرضى أن شفائھم یتم على أیدي السحرة والمشعوذین، فراحوا 
یطرقون أبوابھم ویدفعون أموالھم وینتظرون الشفاء على أیدیھم فكانوا كالمستجیر من 

  .الرمضاء بالنار
لمسلمین مرتعًا للشیاطین یقل فیھا ذكر اهللا، وقل أن ُیقرأ فیھا كتاب اهللا أو باتت بعض بیوت ا-٥

  .تردد فیھا األوراد الشرعیة التي ال یستقر معھا الشیاطین
ضعف دور العلماء والمفكرین وأھل التربیة في التحذیر من السحرة والمشعوذین وبیان -٦

  .األضرار الناجمة عن الذھاب للمشعوذین والعرافین
وإذا عطل أو قل تنفیذ حكم اهللا في السحرة أو ضعف المتابعة لھم انتشروا وراج دجلھم، وقد -٧

یكون من أسباب ذلك عدم اإلثبات وضعف تعاون الناس في البالغ، إذ من الناس من یقل أو 
  .ینعدم خوفھ من اهللا، فیسعى في األرض مفسًدا

ین بشكل أخص، ففیھم من یتعاطى السحر أو انتشار العمالة الوافدة بشكل عام ومن غیر المسلم-٨
  .یتعاون مع أھلھ، ولھم على البیوت آثار سیئة ویجب التفطن لھا

استمرار المرض وضیق الصدر وقلة الصبر وضعف االحتساب لألجر عند اهللا وكل ذلك قد -٩
  .یدفع البعض للذھاب لھؤالء وإن لم یكن مقتنًعا في البدایة

رواج وذھاب ھؤالء للدجالین، فقد یكتب اهللا شفاء لمریض على أیدي الدعایة الكاذبة سبب لل- ١٠
فیطیر بالخبر وینشر في اآلفاق الدعوة للذھاب لھؤالء لُیفتن غیره كما . ھؤالء لتكون لھ فتنة

" فتن، وبعض الناس لدیھ القابلیة للتصدیق ألي خبر دون تمحیص أو نظر في العواقب 
  ).٣ – ١ص ، ھـ١٤٢٨، العودة(

واضح ھنا أكثر ما یدفع الناس للجوء للسحر ھو البعد عن الدین، فعندما یذھب الناس من ال
للسحر فھم یھربون من واقعھم وحیاتھم ومشكالتھم، بدًلا من مواجھة المشاكل بالعقل والحكمة، 
وھذا یعبر عن جھلھم وقلة حیلتھم وخوفھم من مواجھة مشكالتھم في الواقع، فھم ھنا یذھبون للوھم 

رافة؛ ظانیین أنھا الحل الوحید لمشكالتھم مبتعدین عن الدین والقیم واألخذ باألسباب، وھم بذلك والخ
  .أقرب للكفر من اإلیمان
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  : بعض أشكال السحر والشعوذة في المجتمع العربي
أشكال السحر والشعوذة ھي كثیرة ومنتشرة جًدا في مجتمعاتنا العربیة، وھي تعتبر من 

  : شكالت والواقع في مجتمعاتنا، ونذكر منھا علي سبیل المثالأسالیب الھروب من الم
االتصال بالجان، وتحضیر األرواح، وقراءة الفنجان والكف، وضرب الودع، والرمل،  " 

ومن أكثر ممارسات الشعوذة في الوقت الحالي عملیات . وقراءة الطالع في البلورة، والتنجیم والزار
  .إخراج الجان من أجساد المرضى

د استدعى ھذا وجود آالف ممن یقومون بإخراج الجن من أجسادھم وھؤالء یدعون أنھم وق
مشایخ، وھم في الحقیقة من أنصاف المتعلمین الذین یملئون عقول العامة بتفسیرات ملتویة لتأكید 
قوة وسطوة الجن علیھم وعلى حیاتھم، لكن لألسف ظھرت الممارسات التي انتھكت حرمات النساء 

  ).٧ص ، ٢٠٠٧، المھدي(ض الرجال وحیاة بع
  : السحر والشعوذة أضرار

  : التفریق :أوًال
وھو عمل السحر للتفریق بین الزوجین أو لبث البغض والكراھیة بین صدیقین أو  "

  ).٥٧ص، بالي  ("شریكین
واتبعوا ما تتلو الشیاطین  ( :ویقول اهللا تعالي في سورة البقرة عن ھذه المسألة حین یقول

كفروا ُیعلمون الناس السحر وما أنزل على  الشیاطینك سلیمان وما كفر سلیمان ولكن على ُمل
الملكین ببابل ھاروت وماروت وما یعلمان من أحد حتى یقوال إنما نحن فتنة فال تكفر فیتعلمون 

 ھم بضارین بھ من أحد إال بأذن اهللا ویتعلمون ما منھما ما یفرقون بھ بین المرء وزوجھ وما
ال ینفعھم ولقد علموا لمن اشتراه ما لھ في اآلخرة من خالق و لبئس ما شروا بھ أنفسھم لو یضرھم و

   ).١٠٢آیھ ، سورة البقرة) "(كانوا یعلمون
ھو أن ُیؤخذ كل طرف منھما عن صاحبھ، ویبغض كل واحد منھما إلى  :وتفریقھما"

  ).٤٦٣ص،ھـ ١٤٠٥، أبو جعفر". (صاحبھ
  : التخییل :ثانیًا

قوم الساحر بإحضار شيء یعرفھ الناس ثم یقوم عزیمتھ الشركیة وطالسمھ وھو أن ی"
  . )٨٣ص، بالى ("الكفریة، ویستعین بالشیاطین، فیرى الناس الشيء على غیر حقیقتھ

قالوا یا موسي إما أن تلقي وإما أن  ( :وتطرق القرآن لھذا النوع من السحر في قولھ تعالي
، سورة طھ) (ذا حبالھم وعصیھم یخیل إلیھ من سحرھم أنھا تسعينكون أول من ألقي قال بل ألقوا فإ

  .  )٦٦ – ٦٥ آیة
   :الجنون :ثالثًا

وھو أن یقوم الجني الموكل بالسحر بالدخول في الشخص المسحور والتمركز في مخھ، " 
 وھذا العمل بإرشاد من الساحر، فیقوم الجني بالضغط على خالیا المخ الخاصة بالتفكیر والتذكر، أو

بالتصرف فیھا بأمور ال یعلمھا إال اهللا، فتظھر عند ذلك األعراض، مثل الشرود والذھول والتخبط 
في الكالم وشخوص البصر وعدم االستقرار فــــي مكانــھ وعـــــدم االھتمام بمظھره، وتغیبھ في 

  .  )٨٦ص، بالى" (األماكن المھجورة 
عن خارجة بن الصلت " - اهللا علیھ وسلم  صلي–والدلیل علي ھذا ما جاءنا عن رسول اهللا 

فأسلم ثم أقبل راجًعا من عنده فمر  -  صلي اهللا علیھ وسلم –التمیمي عن عمھ أنھ أتي رسول اهللا 
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 إنا حدثنا أن صاحبكم ھذا قد جاء بخیر فھل  :رجل مجنون موثق بالحدید فقال أھلھ على قوم عندھم
صلي اهللا علیھ  -  فأعطوني مائة شاة فأتیت رسول اهللا عندك شيء تداویھ فرقیتھ بفاتحة الكتاب فبرأ

خذھا  :ال، قال :في موضع آخر، ھل قّلت غیر ھذا؟ قلت : ھل إال ھذا، وقال : فأخبرتھ فقال- وسلم
  ).١٣ص ، األزدي ("فلعمري لمن أكل برقیة باطل لقد أكلت برقیة حق 

  : الخمول :رابعًا
حره ویرشده ویأمره أن یتمركز في مخ یرسل الساحر الجني إلى الشخص المراد س" 

المسحور، فتظھر عند ذلك األعراض، مثل حب الوحدة واالنطواء الكامل، والصمت المستمر، 
   )٨٩ص، بالى". (والصداع والخمول الدائم

  : النفس ھاتف :خامسًا
 وھو أن یرسل الساحر الجني ویكلفھ بأن یشغل ھذا اإلنسان في الیقظة والمنام، فیتمثل لھ 
الجني في المنام بالحیوانات المفترسة التي ترید أن تنقض علیھ، أما في الیقظة فینادیھ الجني 
بأصوات أناس یعرفھم المسحور أو بأصوات غریبة، وتختلف األعراض حسب قوة السحر 

  . )٩٠ص، بالى". (وضعفھ، فإن زادت أدت إلى الجنون، وربما ضعفت أدت إلى الوسوسة 
  : المرض :سادًسا

ھو تمركز الجني في المخ عند ذلك المركز المكلف بھ من قبل الساحر، فیستقر الجني و" 
 – وذلك بقدرة اهللا-في مكان المركز المراد إحداث المرض فیھ وتألمھ، فإما أن یمنع الجني 

اإلشارات تماًمًا من الوصول إلى العضو فتتعطل الحواس المراد تعطیلھا، وإما أن یمنع الجني وذلك 
 اإلشارات أحیاًنا ویتركھا أحیاًنا فیتعطل العضو مرات ویعمل مرات، وإما أن یجعل –رة اهللا  بقد–

، الجني المخ یعطي إشارات متتابعة متتالیة سریعة بال أسباب فتصیب العضو وال یستطیع الحركة
وشلل عضو من أعضاء  ،ونوبات الصرع، فتظھر عند ذلك األعراض ثم ألم دائم في أي عضو

  ).٩٢ص ، بالي ("و شلل كلي، أو تعطیل أحد الحواس عن العمل الجسد أ
وبالتالي علینا أن نبتعد عن السحر و بنشر  ،إذا فالسحر أضرار كثیرة علي مجتمعنا وأنفسنا

نكون قد طبقنا المنھج الوقائي للوقایة من السحر ولكن إذا حدث السحر فلھ عالج ، الوعي بأضراره
سنذكر بعض وسائل العالج في بحثنا ھذا لنشر لشعوذة والخرافة وا عن الجھل وافي دیننا بعیًد

  . الوعي اإلسالمي الصحیح
   :الرقى والتعاویذ وعالقتھا بالسحر وموقف اإلسالم منھا

وعلیھ استعمل الرقیة نفًعا ،  رقى رقًیا ورقًیا ورقیة :جاء في القاموس المنجد في مادة رقي"
والرقیة جمیع رقى وھي أن یستعان ، ن یصنع لھ رقیةاسترقى طلب منھ أ، لھ أو إضراًرا بھ

  . للحصول على أمر بقوى تفوق القوى الطبیعیة في زعمھم أو وھمھم
أما عاذ ومنھا التعوذیة وجمعھا التعاویذ، فھي تعني اللجوء لفالن واالعتصام بھ والتعویذة 

  ).١١٣ص ، م١٩٩٣، الباش" ( لتقیھ من الجنون والعین اإلنسانھي ما یكتب ویعلق على 
وقد ورد عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أنھ كان قد نھى عن الرقى ألن الجاھلیین "

كانوا یرقون بما فیھ شرك وبغیر لغة العرب، وربما كان فیھ سحر أو كفر كعادتھم في الجاھلیة، 
 الشرع أجاز أن المسلمین لم یرقوا إال بما ھو ضمن -  صلي اهللا علیھ وسلم –فلما علم رسول اهللا 

، ١٩٩٣ ،الباش" "(من استطاع منكم أن ینفع أخاه فلیفعل : "لھم الرقیة بقولھ علیھ الصالة والسالم
  ).١١٣ص
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والرقي كما ورد عن الرسول علیھ الصالة والسالم ھي أدعیة للمریض وقراءة بعض " 
،  علیھ وسلم یقولھاالسور من القرآن الكریم، وال سیما اآلیات أو السور التي ُسمع الرسول صلى اهللا

 كنا نرقي في الجاھلیة فقلنا یا رسول  :وقد ورد في التاج الجامع لألصول عن عوف بن مالك قال
رواه مسلم ) (اعرضوا علي رقاكم ال بأس بالرقى ما لم یكن فیھ شرك ( :اهللا كیف ترى في ذلك فقال

  ).١١٣ص ، م١٩٩٣، الباش (") وأبو داود
اللھم رب  ( : المسلمون عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قولھ ومن الرقى التي تعلمھا" 

 ") رواه األربعة ()ال شافي إال أنت شفاء ال یغادر سقًما، مذھب الباس اشف أنت الشافي، الناس
  ).١١٣ص، م١٩٩٣، الباش(

 إال بعد التحقق من -صلى علیھ وسلم -وھذا یعني أن الرقى لم یرخص بھا رسول اهللا " 
ثم علم المسلمین كیف یرقون بالدعاء والمعوذات،  .إن كان فیھا ما یخالف الشریعة أم الكلماتھا 

وقد أدرك نبینا علیھ الصالة والسالم أن االستعانة باهللا ھي وحدھا . فالرقى استعانة بالدعاء هللا تعالى
لناس أنھا المساعدة على ذھاب المرض بعد األخذ باألسباب الطبیة لكنھ أیضًا رفضھا إذ ظن بعض ا

كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم إذا ( :تنجي من الموت، روي عن عائشة رضي اهللا عنھا قالت
 اللھم اذھب الباس إلى آخر الحدیث فلما مرض وثقل أخذت  :اشتكى منا إنسان مسحھ بیمینھ ثم قال

الرفیق األعلى بیده ألصنع بھ ما كان یصنع فانتزع یده من یدي ثم قال اللھم اغفر لي واجعلني مع 
  ).١١٤ م، ص١٩٩٣، الباش( ") رواه مسلم ().فذھبت أنظر فإذا ھو قد قضى

للرقى في بدایة عھد المسلمین بھا ھو رفض ) صلى اهللا علیھ وسلم(أما رفض رسول اهللا " 
مشروع ألنھا قدیمة في الجاھلیة بل ھي من أقدم اآلثار التي خلفھا اإلنسان ولھا ارتباطات بالسحر 

  ).١١٤ص، ١٩٩٣، الباش" (ا لدى الشعوب الوثنیة القدیمة ال سیم
بل ھي كانت عبارة عن عرف سائد في الجاھلیة تم ، نالحظ أن الرقي لیست متصلة بالسحر

تحریم المتصل منھ بالجاھلیة وتحلیل المتصل منھ باإلسالم ولذلك الرقیة تعتبر من الوسائل 
سنتطرق لبعضھا في مبحثنا ، سالم لعالج السحرویوجد وسائل في اإل، المسموح بھا لعالج السحر

  .القادم
  : بعض وسائل عالج السحر في اإلسالم

یوجد في اإلسالم وسائل كثیرة لعالج السحر بعیًدا عن الجھل والخرافة في مجتمعاتنا ومن 
  : ھذه الوسائل علي سبیل الذكر ال الحصر

ر الروایات التي وردت بشأنھا ومنھا ما حیث مكانتھا ومنزلتھا عظیمة فحینما نذك :آیة الكرسي-١
یا أبا المنذر أي أیة من كتاب اهللا  ( :رواه مسلم عن أبي بن كعب قال رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم

 )قال فضرب في صدري وقال لھینك العلم أبا المنذر. أعظم قال قلت اهللا ال إلھ إال ھو الحي القیوم
یكن العلم ھنیئًا لك ومن العلم أنھ ال یزال معھ من اهللا  أي ل).٢٠١ حدیث ٢٥٨ / ٦صحیح مسلم (

  .حافظ وال یقربھ الشیطان حتى یصبح
زلتھا حیث لسورة البقرة منزلة عظیمة فقد وردت روایات صحیحة تبین عظیم من : سورة البقرة-٢

أقرءوا (  :مامة الباھلي قال سمعت رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم یقولأمنھا ما رواه مسلم عن أبي 
 حدیث ٢٥٢/ ٦صحیح مسلم ) (سورة البقرة فإن أخذھا بركة وتركھا حسرة وال تستطیعھا البطلة

  . البطلة السحرة ).٨٠٤
وأوحینا إلي موسي أن ألق عصاك فإذا ھي تلقف ما  (١١٩- ١١٧سورة األعراف اآلیات من -٣

  ).ینیأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا یعملون فغلبوا ھنالك وانقلبوا صاغر
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وقال فرعون ائتوني بكل ساحر علیم فلما جاء السحرة قال  (٨١ – ٧٩سورة یونس اآلیات من -٤
لھم موسي ألقوا ما انتم ملقون فلما ألقوا قال لھم موسي ما جئتم بھ السحر إن اهللا سیبطلھ إن اهللا ال 

  ).یصلح عمل المفسدین
قي وإما أن نكون أول من ألقي قال بل قالوا یا موسي إما ان تل (٦٩ – ٦٥سورة طھ اآلیات من -٥

ألقوا فإذا حبالھم وعصیھم یخیل إلیھ من سحرھم أنھا تسعي فأوجس في نفسھ خیًفة موسي قلنا ال 
 وألقي ما في یمینك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كید ساحر وال یفلح الساحر األعلىتخف إنك أنت 

  ).حیث أتي
  ).١٥٢- ١٥٠م، ص ٢٠١٢ماس، خ" (سورتي اإلخالص والفلق  :المعوذات-٦

  : العین
  : العین لغة

، آبادى". ( تمنى أن تتحول إلیھ نعمتھ وفضیلتھ أو یسلبھا عنھالشيءالعین لغة من حسد 
حسدتھ على النعمة إذا كرھتھا عنده وتمنیت زوالھا عنھ أما العین على الشجاعة ونحو . )٣٥٣ص

  زوال ذلك عن المحسود، فإن تمناه فھو حرامذالك فھو الغبطة وفیھ یعنى التعجب ولیس فیھ تمني
  ).١٥٣ص، الفیومى(

أن تتمنی زوال نعمة المحسود، و حسد علی الشيء و حسده الشيء بمعنی وتحاسد  :العین
حسده تمنى أن تتحول إلیھ نعمتھ أو ). ٥٧ص، ١٩٩٥، الرازى" ".(القوم وقوم حسده كحامل وحملة

ھا وتقول العرب حسدني اهللا إذا كنت أحسدك عاقبني اهللا أن یسلبھا ویقال حسد النعمة وحسده علی
  ).١٧٢ص، مصطفي وآخرون" (على حسدي إیاك 

  : العین اصطالًحا
العین أن یرى الرجل ألخیھ نعمة فیتمنى أن تزول عنھ وتكون لھ دونھ، والضبط أن یتمنى أن " .١

  .  )٢٨٣ص،  ھـ١٣٩٩،الجزرى "( یكون لھ مثلھا وال یتمنى زوالھا
 نفسي وعقلي یتمني خاللھ الحاسد أن تزول نعمة أو حالة معینة انفعال في حد ذاتھ العین" .٢

  ).٣٧٨ص، أدھم" (موجودة لدی المحسود
،  للنفسالكبرىبعد ھذا التطرق الكبیر لتعرفات العین، یتبین لنا أن العین ھي آفة من اآلفات 

تحكم الشیطان بنفوسھم ، ونالحظ أیًضا من ھذه التعریفات أن الحساد ھم أناس مرضي نفسیون
وقد حث النبي في أكثر من ، ألن المؤمن الصادق یكون بعید عن مثل ھذه الصفات الذمیمة، وقلوبھم

ال تباغضوا وال تحاسدوا وال تدابروا وكونوا عباد اهللا إخوانا  "  :موضع علي البعد عن العین فقال
  ).٢٢٥٣ص ،  م١٩٨٧، الجعفي ("وال یحل أن یھجر أخاه فوق ثالثة أیام 

  : العین حقیقة
 وإنما خرافھ یتداولھا العامة فیما بینھم من  .یعتقد بعض الناس أن العین لیس حقیقة" 

وكوننا . وأنھ یصیب اإلنسان بالشر ..أن العین حقیقة ..شخص ألخر ولكن الثابت من القرآن الكریم
فالعنف لیس مرتبًطا بحجم  ..فھ أکبرکان عن ..کلما صغر الشیء ..فإنھ کما قلنا ..نرى شیًئا مادًیا ال

  ).١٢٣، ١٩٩٠، الشعراوى" (إنما بعمق فاعلیة المادة وتأثیرھا  ..المادة
 ..وأن العین شر البد أن نستعیذ باهللا منھ. . ومن ھنا نعلم أن اإلنسان یمكن أن ینالھ العین" 

وفى ھذه  ..تھیج الدمإذا أثیرت یترتب علیھا إفرازات  ..وفی کل جسد توجد غرائز كارھة حاقدة
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 قد أمرنا أن نستعیذ بھ من الشرور الخفیة -رحمة بنا -واهللا سبحانھ وتعالى  ..الحالة یحدث العین
                              .)١٢٣ص، م١٩٩٠، الشعراوى" ( كالحقد والعین

  :تعالينحن نعلم جمیًعا أن اهللا سبحانھ وتعالي أمرنا باالستعاذة بھ من كل الشرور، قال 
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر (

قل أعوذ برب الناس ملك الناس إاله ( : وقال أیًضا في كتابھ العزیز .)سور الفلق ) (حاسد إذا حسد
  ).ة الناسسور) (الناس من شر الوسواس الخناس الذي یوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
وھو أمر ، )قل  (ونالحظ من اآلیات السابقة أن اهللا سبحانھ وتعالي قد أمر رسولھ بقولھ

 ھنا ھي أن نلجأ هللا سبحانھ وتعالي واالستعاذة، وإنما للمسلمین جمیًعا، واجب النفاذ لیس للنبي فقط
وبھذا ،  ال یعلمھا إال اهللاألننا نحن عباد ضعفاء أمام ھذه القوي الخفیة التي؛ من كل الشرور في الدنیا

  . یحمي اهللا عباده من كل الشرور في الدنیا
إًذا فالعین حقیقة یجب ، والخالصة ھي بما أن اهللا قد أمرنا باالستعاذة بھ من العین

  . االعتراف بھا
   :التأثیرات االجتماعیة للعین في المجتمع العربي

في العدید من التعامالت الیومیة، كما یؤثر الخوف من العین والسحر في الثقافة العربیة "
یؤثر في العدید من القرارات الشخصیة أو سلوك األفراد، حیث أن البعض ربما یتظاھر بالفقر، أو 

وتعد العین في الثقافة العربیة أیًضا . العي، أو الغباء، خوًفا على نفسھ أو ممتلكاتھ من حسد اآلخرین
الحیاة الیومیة فعندما یفشل شخص ما في عمل ما فإنھ غالًبا وسیلة لتبریر الكثیر من اإلخفاقات في 

وعز إلیھ البعض یوإذا لم یفكر ھو في ذلك قد . ما یرجع ذلك إلى حسد اآلخرین أو عین أصابتھ
، عسیري (" لعین أصابتھ، أو حسد ألم بھ ممن حولھ نتیجةویقنعونھ أن ذلك ما كان إال . بذلك

  ).٧٥ص ، م٢٠٠٣
خوف من العین أو االعتقاد بھ ربما یكون أحد العوامل المعوقة في الثقافة ولذا یتضح أن ال"

فعدم االعتراف باألخطاء ومحاولة إصالحھا بل ادعاء الكمال وتبریر الفشل بتبریرات . العربیة
، عسیري ("غیبیة تعود إلى حسد اآلخرین مما یعد عامًلا معوًقا للتقدم في الكثیر من المجاالت 

  ).٧٥ص ، م٢٠٠٣
یتضح من تأثیر العین علي المجتمع أنھ من أقوى األسباب في انتشار التخلف عند 

 من الواقع بواسطتھافھو الشماعة التي یعلق علیھا الفاشلون فشلھم ویھربون ، مجتمعاتنا العربیة
ولكن الناس في مجتمعاتنا ال یجتھدون وال یأخذون ، نحن نعترف بحقیقة العین، للوھم والخیال

فللحسد أسالیب ، فحقیقة العین ال تبرر الفشل، ثم یلقون باللوم علي العین ویبررون فشلھم، باألسباب
ثم نجتھد في حیاتنا باعدین فكرة ، فما علینا سوي أن نأخذ بھذه األسالیب، وقایة ذكرت في الدین

  . العین عن رؤوسنا حتى نتقدم
   : العربيبعض أسالیب الوقایة من العین والسحر المنتشرة في المجتمع

ھذه األسالیب تعبر عن مدي ، توجد أسالیب وقایة للعین والعین منتشرة في مجتمعاتنا
مازلنا ، مازلنا نھرب من الواقع للھوھم، وأننا مازلنا مكاننا لم نتقدم، مستوي الجھل المنتشر عندنا
    :عربیةوفیما یلي بعض تلك األسالیب المنتشرة في ثقافتنا ال، نحاول إیجاد مبررات للفشل

یعد البخور من أبرز الوسائل الشائعة في الثقافة العربیة للوقایة من العین، وربما یكون "
فمثًال من . ذلك ناتًجا من االعتقاد بأن البخور یحجب أعین اآلخرین من رؤیة األشیاء رؤیة صحیحة

ن والسحر أن الطقوس الشعبیة التي تمارس في بعض المجتمعات العربیة لوقایة المولود من العی
تقوم األسرة عند علمھا بقدوم أحد الزائرین المباركین بالمولود بتبخیر المنطقة التي یوجد بھا الطفل 



     
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                        التربیةفي العلميمجلة البحث 

 
- 264 - 

كما یعتقدون أن ذلك یساعد في منع رؤیة الطفل بوضوح مما ، وذلك ھدف طرد الشرور من المنزل
  ).٦٩ص ، م٢٠٠٣، عسیري ("یساعد على وقایتھ من العین 

 في بعض األقطار العربیة بعض أجزاء من مالبس العائن، وخاصة إذا ویستخدم بعضھم" 
ما كان العائن معروًفا حیث یأخذون قطعة من مالبسھ ویقومون یحرقھا وجعل المصاب یستنشق 

  ).٦٩ص ، م٢٠٠٣، عسیري ("دخانھا
أما الملح فھو األخر یستخدم في الكثیر من المجتمعات العربیة لدى العامة لطرد الشرور " 

أما األحجبة ، وعیون الحاسدین إذ یعمد بعضھم إلى رش الملح في المنزل وذلك للوقایة من العین
والتعاویذ فإنھا ربما تكون من أكثر الخرافات والمعتقدات الشعبیة في العدید من الثقافات العالمیة 

ستخدام إذ یعمد بعض الناس في المجتمعات العربیة إلى ا. وذلك الرتباطھا بالسحر والشعوذة
التعاویذ واألحجبة كوقایة من العین والسحر وذلك بتعلیق بعض األحجبة أو التعاویذ التي یحصلون 

، عسیري ("علیھا من عند الدجالین والمشعوذین والتي تحتوي على طالسم وتعاویذ معینة 
  ).٧٠ -  ٦٩ص ، م٢٠٠٣

)  فلیتوكل المؤمنونقل لن یصیبنا إال ما كتب اهللا لنا ھو موالنا وعلي اهللا: (قال تعالي
فنحن نأخذ باألسباب ونترك ، نفھم من ھذه اآلیة أن كل شيء بید اهللا) ٥١آیة ، سورة المؤمنون(

وعلینا أن ، وفي حالة العین البد أن نأخذ باألسباب الصحیحة التي ذكرت في الدین، األمر للمسبب
  .بحثنا القادموسنتطرق لھذه األسباب الصحیحة في م ،نبتعد عن التخاریف والجھل

   :الوقایة الشرعیة من العین والسحر
یجب على المسلم أن یحصن نفسھ من العین والسحر بقوة إیمانھ، واعتماده وتوكلھ علي اهللا 

، ولجوءه إلیھ والتعوذ وكثرة قراءة المعوذتین، وسورة اإلخالص وفاتحة الكتاب وآیة الكرسي
والتي ، وقد ذكر العلماء الكثیر من أسالیب الوقایة، یةوالبعد عن الجھل المنتشر في مجتمعاتنا العرب

   .آملین في نشر الوعي اإلسالمي الصحیح؛ سنتطرق لبعضھا
   :بعض وسائل الوقایة من العین والسحر

  . من شره واللجوء والتحصن بھ واللجوء إلیھ- تعالى–التعوذ باهللا . ١
 :ى اهللا حفظھ ولم یكلھ إلى غیره قال تعالىتقوى اهللا وحفظھ عند أمره ونھیھ فمن اتقى اهللا تول. ٢

 –وقال النبي  ).١٢٠آیة ، سورة آل عمران( )وإن تصبروا وتتقوا ال یضركم كیدھم شیًئا(
) احفظ اهللا یحفظك احفظ اهللا تجده تجاھك(:  لعبد اهللا بن عباس– صلى اهللا علیھ وسلم

  )٢٩٣ص، الشیبانى(
متربص إلیك، فال تشتكي وال تقاتل وال تحدثك نفسك الصبر ھو السالح األقوى أمام العدو ال. ٣

عوقب  ذلك ومن عاقب بمثل ما( :بإیذاء من آذاك، فنصرك على عدوك محقق، وقد قال تعالى
  ) ٦٠آیھ، سورة الحج ( )بھ ثم بغى علیھ لینصرنھ اهللا إن اهللا لعفو غفور

 والتوكل من أقوى  )٣آیھ ، قسورة الطال)" (و من یتوكل علی اهللا فھو حسبٔھ(التوکل علی اهللا . ٤
األسباب التي یدفع بھا العبد ما ال یطیق من أذى الخلق وظلمھم وعدوانھم وھو من أقوى 

  ) ١١٢ص، م٢٠١٠، زنون.(األسباب في ذلك
 العین، وأن یقصد أن یمحوه من بالھ كلما خطر لھ أي بھ والفكر فیھ، االشتغالفراغ القلب من . ٥

ھ وال یمأل قلبھ بالفكر فیھ، وھذا من أنفع األدویة وأقوى األسباب المعینة فال یلتفت إلیھ وال یخاف
  ).١١٢ص، م٢٠١٠، زنون(على اندفاع شره 
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وھو اإلقبال على اهللا واإلخالص لھ وجعل محبتھ وترضیھ واإلنابة إلیھ في محل خواطر نفسھ . ٦
یذھبھا بالكلیة، فما أعظم  یقھرھا ویغمرھا وحتى، تدب فیھا دبیب الخواطر شیئا فشیئا وأمانیھا

لقد آوى إلى حصن ال خوف على من ! وصار داخل الیزك!! سعادة من دخل ھذا الحصن 
و ( :كما قال تعالى، تحصن بھ وال ضیعة على من أوى إلیھ، وال مطمع للعدو في الدنو إلیھ منھ

  )٤آیھ، الجمعةسورة ()  العظیمالفضل واهللا ذو یشاءذلك فضل اهللا یؤتیھ من 
وما أصابكم ( : تجرید التوبة إلى اهللا من الذنوب التي سلطت علیھ من أعداءه، فإن اهللا تعالى یقول.٧

وقال لخیر الخلق وھم أصحاب نبیھ ) ٣٠ آیة، سورة الشورى) ( فما كسبت أیدیكممصیبةمن 
سورة آل  () مصیبة قد أصبتم مثلیھا قل أن ھذا قل ھو من عند أنفسكمأصابتكمأولما  ( :دونھ

  ) ١٦٥آیة ، مرانع
الصدقة واإلحسان ما أمكنھ، فإن لذلك تأثیًرا عجیًبا في دفع البالء ودفع العین وشر الحاسد ولو . ٨

  . لم یكن في ھذا إال تجارب األمم قدیمًا وحدیثًا لكفى بھ
وھو من أصعب األسباب على النفس وأشقھا علیھا وال یوفق لھ إال من عظم حظھ من اهللا وھو . ٩

غًیا وحسًدا بى وشًرا وفكلما ازداد أذ، ار الحاسد والباغي والمؤذي باإلحسان إلیھإطفاء ن
یؤتون أجرھم مرتین بما  أولئك ( :ازددت إلیھ إحساًنا ولھ نصیحة وعلیھ شفقة قال تعالي

  ).٥٤آیة ، سورة القصص) (صبروا ویدرءون بالحسنة السیئة ومما رزقناھم ینفقون
لیھ مدار ھذه األسباب وھو تجرید التوحید والترحل بالفكر في وھو الجامع لذلك كلھ وع. ١٠

األسباب إلى المسبب العزیز الحكیم، والعلم بأن ھذه آالت بمنزلة حركات الریاح وھي بید 
محركھا وفاطرھا وبارئھا ال تضر وال تنفع إال بإذنھ، فھو الذي یحسن عبده بھا، وھو الذي 

وإن یمسسك اهللا بضر فال كاشف لھ إال ھو وإن ( :عالىیصرفھا عنھ وحده ال أحد سواه، قال ت
ص ، م١٩٩٦، اهللا عبد أبو) (١٧سورة األنعام، آیة ) (یمسسك بخیر فھو علي كل شيء قدیر

٤٧٠-٤٦٣.(  
  : الدراسات السابقة :ثانیا

اھرة السحر دراسة الساعاتي إن من أھم الدراسات المیدانیة التي أجریت عن ظ
%) ٤٩٫٦٤( ساحًرا وساحرة منھم ١٣٩الباحثة فیھا بتوزیع استمارة على والتي قامت ) م١٩٨٣(

وقد اتضح من النتائج أن أعمار الغالبیة من ھؤالء ھي فوق األربعین . من الذكور والباقي من اإلناث
وال شك أن . من النصارى%) ٥٫٧٦(من أفراد العینة من المسلمین و%) ٩٤٫٢٤(وقد كان . سنة

  . ب مع نسبة أفراد الدیانة اإلسالمیة في المجتمع المصري المسلمكثرة المسلمین تتناس
وعدد من یقرأ فقط % ٢٧٫٣٤أما الحالة التعلیمیة لمن یعملون بالسحر فقد بلغ عدد األمیین 

واإلعدادیة % ١٣٫٦٧وعدد من یحمل االبتدائیة % ٢٨٫٠٦وعدد من یقرأ ویكتب % ١٣٫٦٧
  . %٦٫٤٧والجامعیة % ٤٫٣٢والثانویة % ٦٫٤٧

% ٢٥٫١٨أما توزیع المشتغلین حسب التخصص في السحر والشعوذة فقد اتضح أن 
یمتھنون القیام بالعمل أو الربط % ١١٫٥١یمتھنون قراءة الكف % ٢٫٨٢یمتھنون قراءة الفنجان 

) ورق اللعب(بطریق فتح الكتشینة % ٢٫٨٨یقومون أیضا بالعمل عن طریق األثر، % ٩٫٨٥
  . یقومون بأكثر من تخصص من ھذه الممارسات% ٤٣٫١٦ل، یمتھنون فتح المند% ٥٫٠٤

أما الجزء الثاني من ھذه الدراسة المیدانیة فقد كانت موجھة لمن یتردد على ھؤالء السحرة 
 ھم من النساء والبقیة من الرجال وتبین أیضا ٧١٤من العینة التي بلغت % ٦١٫٦٥حیث تبین أن 

% ٣٠٫٦٨منھم مسلمون، % ٦٩٫٣٢ن فما فوق كما أن أن غالبیة المترددین ممن بلغوا الثالثی
  . نصارى
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   :ویمكن تلخیص نتائج ھذه الدراسة فیما یلي
  .  أن االشتغال بالسحر عمل یقوم بھ الذكور واإلناث-  ١
  .  سنة فما فوق٤٠ أن المشتغلین بالسحر والشعوذة ینتمون إلى الفئات العمریة الكبیرة من -  ٢
ین بالسحر من األمیین وأن النسب األخرى لدیھم شيء من العلم والقراءة  أن حوالي ثلث المشتغل- ٣

  . والكتابة
 أن نصف ھؤالء یعملون بأكثر من تخصص في عملیة السحر ومن ذلك من یعمل في قراءة - ٤

  . الفنجان وقراءة الكتشینة والمندل والتخصصات المختلفة مثل الربط وغیره
دعون استخدام القرآن في مھنتھم وذلك لیضمنوا ربما سھولة  أن النسبة الكبیرة من ھؤالء ی- ٥

التأثیر على الناس عندما یلجئون لخلط السحر بالقرآن ولكي ینجحوا في ترویج ھذه البضاعة 
وكسب المال؛ ألن الدین في المجتمع المصري وخاصة في الریف أمر مھم ویمكن التأثیر بھ 

  . على األفراد
بالسحر والشعوذة یمارسون ھذه المھنة كھوایة وأن السعي وراء المال  أن غالبیة من یشتغلون - ٦

  . والمنصب والھیبة ھي من أھم الدوافع التي جعلت كثیرا من المشتغلین یھوون ھذه المھنة
  .  أن جمیع من یمارسون ھذه المھنة مقتنعون بھا ویعتقدون أنھا مفیدة وتقدم خدمات مفیدة للناس-  ٧

ن على المشعوذین والسحرة فقط كشفت ھذه الدراسة نتائج یمكن أما ما یخص المترددی
   :تلخیصھا فیما یلي

  .  أن أكثر المترددین على السحرة والمشعوذین ھم من اإلناث-  ١
  .  سنة٥٠ إلى أقل من ٢٠ أن أعمار غالبیة من یذھبون إلى السحرة والمشعوذین ھم ما بین -  ٢
السحر من األمیین، كما أن نسبة كبیرة تصل إلى الربع  أن ثلث من یترددون على المشتغلین ب-  ٣

من الذین یقرؤون ویكتبون وأن أكثر النصف ھم من المتعلمین الموزعین على مراحل التعلیم 
  . المختلفة

 أن أغلب المترددین على المشتغلین بالسحر ھم من المتزوجین یلیھم العزاب ثم األرامل ثم - ٤
  . المطلقون

ث أن الجیران واألقارب واألصدقاء وزمالء العمل وزمالء الدراسة على  یظھر من البح- ٥
  . الترتیب ھم المصادر الھامة التي عرف المترددون عن طریقھم المشتغلین بالسحر

 على الرغم من أن الغالبیة أفادوا بأنھم ال یشعرون بفائدة من التردد على المشعوذین إال أن نسبة -  ٦
ا من ترددھم على المشتغلین بالسحر وھذه النسبة وصلت إلى كبیرة ذكرت أنھم استفادو

  . وھي نسبة مرتفعة% ٤٢٫٥
ممن یترددون على السحرة یذھبون إلى ھنالك بدافع % ٥٨٫٣٨ كشفت الدراسة أن نسبة -  ٧

  . الفضول وحب المعرفة
عن الدوافع التي تدفع الناس إلى )  م١٩٨٧ - ھـ ١٤٠٨(وفي دراسة أخرى، تحدث الجمل 

إن الحسد والتنافس والجشع وغیره یدفع بعض األفراد إلى  :ستعانة بالسحرة أو بالسحر قالاال
اللجوء إلى السحرة والمشعوذین وھذا ما نراه في قصص كثیر من السیاسیین سواء في الدول 
المتقدمة أو دول العالم الثالث بل ونشاھده في بعض المجاالت األخرى كالریاضة مثًلا والتجارة، 

ل في قصة الرئیس األمریكي السابق رونالد ریجن مع المنجمة المشھورة التي كان یستعین بھا ولع



     
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                        التربیةفي العلميمجلة البحث 

 
- 267 - 

أما أقسام السحر فقد قسمھا الجمل إلى ثالثة . في اتخاذ القرارات المھمة أكبر دلیل على ھذا الجانب
   :أقسام

ا من األجرام واألرقام  السحر من تلقاء نفسھ بدون االستعانة بأي مواد حیوانیة ونباتیة أو غیرھ- ١
  . وھو السحر الذي یستعین بھ الفرد بقواه المدعومة أحیانا بمساعدة الشیطان

 النوع الثاني من السحر الذي یقوم بھ الساحر بمساعدة األرواح الشریرة مع استخدام جزء أو -  ٢
یدوم إال أجزاء من اإلنسان أو الحیوان أو النبات وھو أضعف من األول من حیث التأثیر وال 

  . إذا تكرر عملھ كثیرا ومن السھل عالج ھذا النوع
 النوع الثالث السحر الذي یستعین فیھ الساحر بقوة الحروف الھجائیة واألعداد والكواكب - ٣

واألجرام السماویة وھو من أصعب أنواع السحر ویتطلب معرفة كبیرة بالكواكب واقترانھا 
  . وصعودھا وأمزجتھا إلى غیر ذلك

 أھم ما في دراسة الجمل عن السحر ھو الصفات الشخصیة التي یتصف بھا الساحر ولعل
   :وھي كما یقول

  .  یبیع في حیاتھ وبعد مماتھ نفسھ وكل ما یملك إلى الشیطان-  ١
  .  اتصافھ بالعناد واإلصرار وعدم ترك عقیدتھ الشیطانیة حتى ولو قاسى ألوان التعذیب واإلھانة-  ٢
حیاء وضیاع الضمیر وعدم االعتراف بالرحمة أو الحنان أو العواطف البشریة  اتصافھ بعدم ال- ٣

  . الحسنة
 ال یخاف وال ترتعد فرائصھ عند ظھور سیده إبلیس أو أحد أتباعھ لھ في صور مفزعة أو عندما -  ٤

  . یقابل المقصلة أو حبل المشنقة
بل یستمر في اإللحاح لطلب ھذه  ال یسأم وال یتضجر إذا ماطل إبلیس في مساعدتھ ومنعھا عنھ -  ٥

  . المساعدة
 االجتھاد في األعمال السحریة والمثابرة والمواظبة على دراستھا والقیام بالطقوس الشیطانیة -  ٦

  . والحفالت التي تتسم بالطقوس الشیطانیة المتنوعة
  .  الجھل بكل ما ھو جمیل وحمید بل وتجاھلھ-  ٧
 ومقدرتھ ومقدرة أعوانھ من األرواح الشریرة الخبیثة  االعتقاد الراسخ في قوة الشیطان- ٨

  . والطاعة ألوامرھا والخضوع لشروطھا
 العداوة لجمیع األدیان واالستھزاء بھا في كل المناسبات وعدم الدخول إلى أمكنة العبادة إال -  ٩

بقصد السرقة أو التدنیس والتبرؤ من الدین وجمیع الكتب المنزلة وتدنیسھا وحرقھا 
  . خدامھا في أغراض دنیئةواست

 االستعداد الرتكاب أي جریمة خلقیة وأي معصیة ورذیلة مع االنغماس في الفجور واإلباحیة - ١٠
  . الرذیلة

 االتصاف بالقذارة ودناءة النفس التي تظھر على مالبسھ وطریقة معیشتھ فھو یحرم استعمال - ١١
  . بسھ ذات رائحة كریھة نتنةالماء والصابون للنظافة حتى یصبح مسكنھ وجسمھ ومال

 قضاء معظم أوقاتھ منزویا أو منطویا على نفسھ بعیدا عن الناس وعدم معاملتھم واالتصال - ١٢
  . بھم إال إذا طلب منھ القیام بأعمال السحر وإلحاق الضرر بالناس
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 :و التي ناقش فیھا عدًدا من القضایا من أبرزھا) ١٩٩٦- ھـ ١٤١٧(دراسة مشعل 
القسم األول العالمات التي  :التي تظھر على المسحور، وقد قسمھا الباحث إلى قسمینالعالمات 

تحدث في المنام وھي األرق والقلق والكوابیس واألحالم المفزعة ورؤیة الحیوانات في المنام 
والقرض على األنیاب في المنام والضحك والبكاء والصراخ في المنام والتأوه والقیام والمشي أثناء 

وم وأن یرى في المنام كأنھ یسقط من مكان عال وأن یرى في مقبرة أو مزبلة أو یرى أناسا الن
بصفات غریبة ومختلفة أو أن یرى أشباًحا في المنام، والفئة الثانیة من الصفات ھي العالمات التي 
 یتسم بھا المسحور في الیقظة وتشمل الصداع واالمتناع عن القیام بالطاعات والشرود الذھني
والخمول والكسل والصرع واآلالم التي یعجز الطب عن عالجھا والتثاؤب الشدید عند سماع القرآن 
والشعور باأللم في الرأس أو الضیق في الصدر أو في أسفل الظھر والبطن والشعور باأللم في 

 وعدم القدرة على الجماع وعدم انتظام الدورة. عضو أو أكثر دون معرفة األسباب الطبیة لذلك
ویالحظ من ھذه . الشھریة عند بعض النساء والنزیف الدائم، وجود بقع زرقاء في جسم المرضى

الدراسة أن ھذه األعراض یمكن أن تصدق على أمراض كثیرة فتكون ھذه األمراض غیر 
معروضة طبیا لكنھا أیًضا ذات أسباب موضوعیة فھو اجتھاد لم یقم على دراسة طبیة أو میدانیة 

خاصة أن ھذه األعراض تصاحب أیضا الكثیر من األمراض النفسیة والعضویة التي لھذا الجانب 
  ). ١١٧ - ١١٦ص (یعاني منھا األفراد 

وكما یظھر من سرد ھذه األعراض فإنھا ال تكاد تمیز المسحور من المصاب بأي مرض 
 إلى األعراض ولذلك فإن ھذه األعراض تبدو أقرب إلى العمومیات منھا. نفسي آخر كاالكتئاب مثًلا

  . المحددة للسحر
فھي قضیة تأثیر السحر وطریقة )  ھـ١٤١٧مشعل، (أما القضیة الثانیة التي ناقشھا الباحث 
تأثیر خارجي ویكون عالجھ بالقرآن وخاصة سورة  :عالجھ الذي رأى أنھ یكون على ثالثة أشكال

  . البقرة
 اإلنس وبالتحدید على المخ وتأثیر داخلي من داخل الجسم بحیث یكون الجن متسلطا على

إما سیطرة كاملة بحیث یصاب المسحور بحالة تشنج ویكون فاقدا للوعي ال یعي ما حولھ، أو 
سیطرة غیر كاملة بحیث یكون المسحور واعیا بما حولھ، وھذا یكون عالجھ بالقرآن وخاصة 

 الساحر فیھ جنیا وتأثیر مشترك وھو الذي یتبع. المعوذتین ومخاطبة الجن وضربھا حتى تخرج
  . یكون ھمزة وصل بین الساحر وبین الجن الموجود مع المسحور

التفكیر الخرافي وعالقتھ ببعض متغیرات الشخصیة لدى طلبة  :دراسة عصام كسر
ھدفت إلى استقصاء عالقة التفكیر الخرافي ببعض متغیرات  ) "١٩٩٨(المدارس الثانویة الفنیة 

 :اآلتيانویة الفنیة، إذ استخدم في الدراسة عدة مقاییس شملت الشخصیة لدى طلبة المدارس الث
فقرة، ومقیاس القلق كحالة وسمة، مقیاس وجھة الضبط، ) ٣٠( الخرافیة وتكون من األفكارمقیاس 

 االجتماعي، وقد تم تطبیقھا على عینة -ومقیاس مفھوم الذات، واستمارة المستوى االقتصادي 
، )كفر الشیخ بمصر( من طلبة المدارس الثانویة الفنیة في محافظة طالبًا وطالبة) ٧٢٨(مكونھ من 

أنثى، وقد بینت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین ) ٣٦٧(، وذكرًا) ٣٦١(منھم 
على مقیاس األفكار الخرافیة، لصالح طلبة الفرع ) تجاري وصناعي وزراعي(أنواع التعلیم الفني 

التجاري، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث على ھذا المقیاس، وكما وجد 
 ذات إحصائیًا بین التفكیر الخرافي وكل من حالة القلق، وسمة القلق، ووجھة الضبط ارتباط موجب

الخارجیة و العصابیة والذھانیة، وسوء التوافق، وبینت النتائج وجود ارتباط سلبي بین مستویات 
  .التفكیر الخرافي ومجال تكامل الشخصیة الذي یشكل أحد مكونات مقیاس مفھوم الذات
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.  ببعض المتغیرات في المجتمع الیمنيوعالقتھالتفكیر الخرافي  :دراسة العفیري
وھي دراسة ھدفت إلى الكشف عن مدى انتشار التفكیر الخرافي في المجتمع الیمني،  )"٢٠٠٤(

كالعمر، والنوع، والمستوى (ومعرفة طبیعة العالقة بین التفكیر الخرافي وبعض المتغیرات 
لدى أفراد ھذا المجتمع، وتألفت عینة البحث ) ة االجتماعیةالتعلیمي، والموقع الجغرافي، والحال

 ومن مستویات تعلیمیة واجتماعیة مختلفة، وتزید واإلناثفردًا من الذكور ) ١١٩٩(األساسیة من 
وقد روعي أن یكون أفراد العینة ثالثة ) ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣(سنة، وخالل عام ) ١٨(أعمارھم عن 

وبعد تطبیق مقیاس التفكیر الخرافي الذي أعده ) ء، وسواحلجبال، وصحرا(مواقع جغرافیة متباینة 
من %) ٧٫٨(من أفراد العینة لدیھم تفكیر خرافي متدن، و%) ٩٢٫٢(الباحث أظھرت النتائج أن 

أفراد العینة لدیھم تفكیر خرافي بدرجة مرتفعة، كما أظھرت النتائج تدني التفكیر الخرافي في جمیع 
جیم واألرواح والشیاطین والتشاؤم والتفاؤل وبعض المفاھیم السحر والحسد والتن(مجاالتھ 
  ).المحرفة

" العاصمة نموذًجا "ظاھرة العرافة في المجتمع التونسي :دراسة منجیة بن جنات
ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة األسباب الكامنة وراء ظاھرة العرافة والتردد  )"٢٠٠٥ – ٢٠٠٤(

قة ھذه الممارسة كونھا مجرد دجل وشعوذة وشراك لذوي علیھا من قبل المواطنین، وإظھار حقی
العقول المستضعفة، لم أن بعضھا تضطلع بدور إیجابي استشفائي للمجتمع، وقد استخدمت ھذه 

  : ، ومن أھم النتائج التي توصلت إلیھا ھذه الدراسة األتي)االستبیان(الدراسة المنھج الكمي 
  .على بقیة الدوافع األخرى) لزواجمسائل الحب وا ( تفوق الدافع االجتماعي-
واألسباب ،  تتمثل األسباب االقتصادیة منھا انخفاض مستوى دخل الفرد كدافع لعیادة العرافین- 

النفسیة المتمثلة في مدى الشعور بالفائدة واالطمئنان، واألسباب الدینیة وتتمثل في ضعف الوازع 
  . في نشر مثل ھذه الظواھرسابقیھیة عن والدور اإلعالمي ال یقل أھم. الدیني لدى التونسي

أما من حیث الحالة %) ٥٣(بنسبة ) ٤٠ - ٣٠ ( الفئة العمریة األكثر تردد على العرافین ھي-
أكثر من ) أمیین(، أما من حیث المستوى العلمي فغیر المتعلمین %)٤٥(المدنیة فھم العزاب وبنسبة 

  %).٤٢( وبنسبة العرافینیترددوا على 
دولة بظاھرة العرافة إذ أصبح للعرافین ھیكل قانوني واجتماعي ینظم مھنتھم وذلك من  اعتراف ال-

خالل وجود االتحاد الدولي للفلكیین الروحانیین، كما أن القانون التونسي ال یمانع التردد على 
  . العرافین

  .  ارتفاع عدد النساء الالتي یترددن إلى العرافین مقارنة بعدد الرجال-
ر لھ دور في تكریس ظاھرة العرافة بالمجتمع التونسي إذ ساھم في تجذیر ھذه الظاھرة  االستعما-

  .ونشر الفكر الخرافي والرموز الثقافیة
ھدفت ) " ٢٠٠٩(السلوكیات الخرافیة لدى طلبة جامعة الكویت  :دراسة نضال الموسوي

رحلة الدراسة الجامعیة، من ھذه الدراسة إلى معرفة السلوكیات الخرافیة لدى الطلبة الكویتیین في م
 االستعدادحیث مدى شیوع ھذه السلوكیات وأسبابھا وعوامل استمرارھا، وكذلك التعرف إلى مدى 

 ألثار ھذه السلوكیات وتعارضھا إدراكھمأو التھیؤ لدى الطلبة لممارسة السلوكیات الخرافیة ومدى 
وطالبة من كلیات جامعة الكویت، وتم طالبًا ) ٩٥٣(مع الدین والعلم، وقد كونت عینة الدراسة من 

 : نتائج الدراسة ما یليأظھرتجمع البیانات باستخدام استبانة مقننة تم إعدادھا لھذا الغرض، وقد 
أفاد ثلثا عینة الدراسة بوجود سلوكیات خرافیة في الوسط الطالبي من مثل أعمال السحر، و 

 الطالع والفنجان، ولعب األرقام، وتنوع أسباب األحجبة، والتمائم، وقراءة الكف، واألبراج، وقراءة
ھذه السلوكیات بحیث تتمثل في سوء فھم الدین وتقلید اآلخرین، وعدم االقتناع بالطرق المتعارف 
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علیھا في التعامل مع األزمات، كما بینت الدراسة أن وسائل اإلعالم من أھم عوامل نشر السلوكیات 
%) ٧٫٤( لممارسة الخرافات، كما أفاد االستعدادعینة أن لدیھم الخرافیة، وأفاد حوالي ربع أفراد ال

أنھم یمارسون بعضھا بالفعل، وذلك على الرغم من أن الغالبیة العظمى أفادت بأن اللجوء إلى 
من العینة یدركون %) ٧٣(إلى %) ٥٨(الخرافات یناقض الدین والعلم، كما تبین أن ما یتراوح بین 

رافي، وعلى ضوء ما توصلت إلیھ الدراسة فإن ھناك تناقًضا بین االعتقاد اآلثار السلبیة للسلوك الخ
بشأن الخرافات وممارستھا من جھة ثانیة، األمر الذي یتطلب وجود سیاسة تربویة متكاملة یكون 

  .من بین خططھا تعمیق الوعي الثقافي لدى الطلبة على أساس من الدین والعلم
  : التعقیب على الدراسات السابقة

 شك أن الباحثین یستمدون خلفیاتھم النظریة من الدراسات والبحوث التي تجرى في كافة ال
وذلك لما تقوم بھ من دور فاعل في وقوفھم على آخر ما توصلت إلیھ ؛ العلوم اإلنسانیة والطبیعیة

وتنویر الدارسین الجدد واألخذ بھم نحو الطریق الصحیح في موضوع دراستھم، . تلك الدراسات
جال السحر والمجتمع ھناك دراسات عدیدة، إال أن معظمھا لم یتوفر للباحث وما توفر وفي م

معظمھا ال یصب في نفس االتجاه الذي تسیر علیھ ھذه الدراسة، فمن خالل استطالع الدراسات 
السابقة نالحظ أن ظاھرة العین والسحر وما یتعلق بھا من كھانة وعرافة حاضرة وبقوة في معظم 

ولقد تمحورت الدراسات ، وذلك رغم اختالف المستویات العلمیة واالجتماعیة، العربیةالمجتمعات 
وأخرى ، العالمات التي تظھر على المسحور، حول معرفة األسباب الكامنة وراء ظاھرة العرافة

وغیرھا تناولت عالقة التفكیر ، تناولت الدوافع التي تدفع الناس إلى االستعانة بالسحرة أو بالسحر
ودراسات ناقشت الكشف عن مدى انتشار التفكیر الخرافي في ، رافي ببعض متغیرات الشخصیةالخ

ولكل باحث وجھة ھو مولیھا تنم عن مرجعیتھ العلمیة ومساعیھ التي یرید أن یحققھا من ، المجتمع
خالل بحثھ فمنھم من تناول الموضوع من وجھة دینیة ومنھم من تناولھ من وجھة اجتماعیة وآخر 

إال أن أیا منھم لم یتناول الموضوع من الوجھة االجتماعیة التي تجمع بین االعتقاد ، وجھة نفسیةمن 
في العین والسحر والتعویل علیھما الكثیر والھروب من الواقع ورصد نسبة انتشارھما بین النساء 

  .وھنا یكمن الفرق الجوھري بین الدراسات السابقة ودراستنا الحالیة، المجتمع السعودي
  : إجراءات الدراسة

  : منھج الدراسة
تعتمد الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي من أجل التعرف على ظاھرة وھم اإلصابة 
بالعین والسحر من حیث نسبة انتشارھا بین النساء واتجاھھن نحوھا وأسبابھا وعالقتھا ببعض 

  .المتغیرات الدیمغرافیة
 : مجتمع الدراسة

ن السیدات القاطنات بمدینة جدة من مختلف الفئات العمریة یتكون مجتمع الدراسة م
 سیدة وتم توزیع األداة على عینة مكونة ٧٥٠والمستویات االقتصادیة واالجتماعیة، والبالغ عددھم 

 سیدة من السیدات بمدینة جدة من مختلف الفئات العمریة والمستویات االقتصادیة ٦٥٥من 
من قیمة المجتمع األصلي %) ٧٠(ریقة العشوائیة، وذلك بنسبة واالجتماعیة وقد تم اختیارھم بالط

یوضح حجم عینة الدراسة حسب متغیري الجنس ) ١(مع مراعاة التوزیع النسبي، والجدول 
  .وسنوات الخدمة
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  توزیع عینة الدراسة حسب متغیرات العمر، الحالة التعلیمیة، المستوى االقتصادي) ١(جدول
 المئویةالنسبة  العدد فئات المتغیر

 العمر
 %١٥٫٤ ١٠١ ٢٥أقل من 

 %٤٥٫٨ ٣٠٠ ٤٠-٢٥من 
 %٣٨٫٨ ٢٥٤ ٤٠أكبر من 

 %١٠٠ ٦٥٥ المجموع الكلي
 الحالة التعلیمیة

 %٩٫٥ ٦٢ متوسط
 %٧٥٫١ ٤٩٢ جامعي

 %١٥٫٤ ١٠١ دكتوراهماجستیر أو 
 %١٠٠ ٦٥٥ المجموع الكلي

 المستوى االقتصادي
 %٢٣٫٨ ١٥٦  آالف ریال٥-١من 
 %٣٠٫٤ ١٩٩  آالف ریال١٠-٥ من

 %٤٥٫٨ ٣٠٠  آالف ریال١٥-١٠من 
 %١٠٠ ٦٥٥ المجموع الكلي

  : أداة الدراسة
   :تكونت أداة الدراسة من االستبیان الذي تكون من ثالث محاور

 المحور األول یوضع البیانات الشخصیة للمبحوث.  

 عبارة١٧ور من المحور الثاني یوضح االعتقاد في وھم العین والسحر وتكون المح .  

  عبارة١١المحور الثالث أسباب اإلصابة بالعین والسحر وتكون من  . 
  :بناء استبانة المقیاس

اعتمدت الباحثة في بناء االستبانة على االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة 
 ومن ثم قامت .ذات الصلة بموضوع الدراسة واالستفادة منھا في بناء االستبانة وصیاغة فقراتھا

 : الباحثة بتصمیم االستبانة وفق الخطوات التالیة
 .تحدید المجاالت الرئیسة لالستبانة  -أ 
  .صیاغة الفقرات التي تقع تحت كل مجال -ب 
 .عرض االستبانة األولى علي المشرف من أجل اختیار مدي ومالءمتھا لجمع البیانات -ج 
 .تعدیل االستبانة بشكل أولي حسب ما یراه المشرف  -د 
فقرة، موزعة على خمسة ) ٢٨( االستبانة في صورتھا األولیة، والتي شملت إعداد  - ه 

 .مجاالت
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 .عرض االستبانة على مجموعة من المحكمین من ذوي االختصاص - و 
بعد إجراء التعدیالت التي أوصى بھا المحكمون تم صیاغتھا بشكل نھائي واشتملت على  -ز 

وزن متدرج وفق سلم مجاالت، حیث أعطى لكل فقرة ) ٥(فقرة موزعة على ) ٤٠(
أعطیت ) جدًا موافقة جدًا، موافقة، محاید، غیر موافق، غیر موافق(متدرج خماسي 

 ).١، ٢، ٣، ٤، ٥(األوزان التالیة 
 صدق االستبانة .١

 : قامت الباحثة بتقنین فقرات االستبانة وذلك للتأكد من صدقھا كالتالي
  :صدق المحكمین :أوًال

ألولیة على مجموعة من األساتذة المتخصصین وذلك تم عرض االستبانة في صورتھا ا
إلبداء آرائھم ومالحظاتھم حول مناسبة فقرات االستبانة، ومدى انتماء الفقرات إلى كل مجال، 
وكذلك وضوح صیاغتھا اللغویة، وفي ضوء تلك اآلراء تم الموافقة على جمیع فقرات االستبانة 

  .فقرة) ٢٨(
قصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات ی :صدق االتساق الداخلي :ثانیًا

االستبانة مع المجال الذي تنتمي إلیھ ھذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبانة 
الكلیة  وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة

 .للمجال نفسھ
  : تساق الداخلينتائج اال

االعتقاد في وھم "معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال األول ) ٢(یوضح جدول رقم -١
والدرجة الكلیة للمجال، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبنیة دالة عند مستوى " العین والسحر

  .، وبذلك یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسھ٠٫٠٥معنویة 
 والدرجة "  أسباب العین والسحر"معامالت االرتباط بین فقرات المجال األول ) ٢(جدول رقم 

  الكلیة للمجال
معامالت  أسباب العین والسحر فقرات مجال الرقم

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

السعي إلى [ھل تعتقد أن لجوء األفراد إلى السحر ھو بسبب  ١
ا أو اجتماعیاالتفوق على اآلخرین سواء مادی[ 

0.498 0.000* 

العجز عن [ھل تعتقد أن لجوء األفراد إلى السحر ھو بسبب  ٢
 ]تفسیر المشكالت بطریقة منطقیة

0.514 0.000* 

الحقد [ھل تعتقد أن لجوء األفراد إلى السحر ھو بسبب  ٣
 .]والكراھیة بین األفراد

0.338 0.000* 

القدرة عدم [ھل تعتقد أن لجوء األفراد إلى السحر ھو بسبب  ٤
 .]على مواجھة المشكالت التي یتم التعرض لھا بطریقة علمیة

0.579 0.000* 

عدم المعرفة [ھل تعتقد أن لجوء األفراد إلى السحر ھو بسبب  ٥
 ]بحكم اللجوء للسحر في الدین

0.531 0.000* 

 *0.000 0.478انخفاض [ھل تعتقد أن لجوء األفراد إلى السحر ھو بسبب  ٦
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 ] واالجتماعيالعلميالمستوى 
بعض العادات [ھل تعتقد أن لجوء األفراد إلى السحر ھو بسبب  ٧

 ]واألفكار الموروثة في المجتمع
0.561 0.000* 

القھر الذي [ھل تعتقد أن لجوء األفراد إلى السحر ھو بسبب  ٨
 ]یتعرض لھ األفراد مما یدفعھم إلى الھروب من الواقع

0.575 0.000* 

غیاب دور [األفراد إلى السحر ھو بسبب ھل تعتقد أن لجوء  ٩
المشایخ والعلماء في توعیة األفراد بالمفاھیم الخاطئة حو 

 ]السحر واإلصابة بالعین

0.573 0.000* 

الترویج [ھل تعتقد أن لجوء األفراد إلى السحر ھو بسبب  ١٠
 ] التلفازوإعالناتللسحر عبر برامج 

0.536 0.000* 

اتخاذ بعض [اد إلى السحر ھو بسبب ھل تعتقد أن لجوء األفر ١١
 ]األفراد لممارسة السحر كوسیلة للكسب المادي

0.493 0.000* 

أعتقد أن اإلصابة [درجة االعتقاد في السحر واإلصابة بالعین  ١٢
 ]بالعین وراء الكثیر من المشكالت التي تواجھني

0.481 0.000* 

ؤیة بعض عند ر[درجة االعتقاد في السحر واإلصابة بالعین  ١٣
 ]األفراد أصاب بالتشاؤم

0.544 0.000* 

أحب تعلیق التعاویذ [درجة االعتقاد في السحر واإلصابة بالعین  ١٤
 ]والحجاب

0.625 0.000* 

أرى أن السحر [درجة االعتقاد في السحر واإلصابة بالعین  ١٥
 ]یساھم في عالج األمراض

0.594 0.000* 

إشعال البخور [ة بالعین درجة االعتقاد في السحر واإلصاب ١٦
 ]بالمنزل یحمي أفراده من اإلصابة بالعین

0.568 0.000* 

یمكن لبعض [درجة االعتقاد في السحر واإلصابة بالعین  ١٧
 ]األفراد التنبؤ بالمستقبل

0.510 0.000* 

  ).α≥0.05(معامل االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى *
االعتقاد بوھم بالعین " فقرة من فقرات المجال الثاني معامل االرتباط بین كل) ٣( یوضح جدول -٣

والذي یبین أن معامالت االرتباط المبنیة دالة عند مستوى ، و الدرجة الكلیة للمجال" و السحر
  . وبذلك یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسھ، ٠٫٠٥معنویة 

  
  
  
  
  



     
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                        التربیةفي العلميمجلة البحث 

 
- 274 - 

 و الدرجة  العین و السحر االعتقاد بوھم "الثانيمعامالت االرتباط بین فقرات المجال )٣(جدول 
  الكلیة للمجال

معامالت  فقرات مجال االعتقاد بوھم العین و السحر الرقم
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

ال أمانع في [درجة االعتقاد في السحر واإلصابة بالعین  ١
 ]الذھاب للمنجمین لحل مشكالتي

0.835 0.000* 

ضرب على ال[درجة االعتقاد في السحر واإلصابة بالعین  ٢
 ]الخشب یمنع اإلصابة بالعین

0.835 0.000* 

استخدام السحر [درجة االعتقاد في السحر واإلصابة بالعین  ٣
 في الخیر أمر مقبول

0.813 0.000* 

ذبح الخروف [درجة االعتقاد في السحر واإلصابة بالعین  ٤
 ]على عتبة المنزل یمنع اإلصابة بالعین

0.826 0.000* 

یمكنني اللجوء [د في السحر واإلصابة بالعین درجة االعتقا ٥
 ]للسحر لضمان محبة شخص ما

0.841 0.000* 

اخشي االختالط [درجة االعتقاد في السحر واإلصابة بالعین  ٦
 ]مع األفراد حتى ال یصیبونى بالعین

0.775 0.000* 

 أبراج الحظ أتابع[درجة االعتقاد في السحر واإلصابة بالعین  ٧
 ] الصحف والمجالتالتي تنشر في

0.740 0.000* 

أقوم باالتصال [درجة االعتقاد في السحر واإلصابة بالعین  ٨
 ]بالقنوات الفضائیة لسؤال المنجمین عن أمور المستقبل

0.864 0.000* 

أخشى من وضع [درجة االعتقاد في السحر واإلصابة بالعین  ٩
 ]صور عائلتي عبر وسائل التواصل االجتماعي

0.598 0.000* 

أرى أن مشاركة [درجة االعتقاد في السحر واإلصابة بالعین  ١٠
صور العائلة عبر وسائل التواصل االجتماعي سبب في 

 ]إصابتھم باألمراض

0.654 0.000* 

مشاركة أخبار [درجة االعتقاد في السحر واإلصابة بالعین  ١١
العائلة السعیدة مع اآلخرین یؤدى إلى اإلصابة باألمراض أو 

 ]ة المشروعات الناجحةإعاق

0.626 0.000* 

  ).α≥0.05 ( معامل االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى*
  :  المقیاسأبعاداتساق  :ثالثًا

یعتبر الصدق البنائي أحد مقاییس األداة الذي یقیس مدى تحقق األھداف التي ترید األداة 
  .لدرجة الكلیة لفقرات االستبانةالوصول إلیھا، ویبین مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة با
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  :نتائج الصدق البنائي
 ظاھرة وھم اإلصابة "معامل االرتباط بین كل مجال من مجاالت ) ٤(یوضح جدول رقم 

  "بالعین والسحر
والذي یبین أن معامالت االرتباط المبنیة دالة عند مستوى ، و الدرجة الكلیة للمقیاس" 

  . صادق لما وضع لقیاسھوبذلك یعتبر المقیاس ، ٠٫٠٥معنویة 
 معامالت االرتباط بین مجاالت الدراسة و الدرجة الكلیة للمقیاس)٤(جدول رقم 

 مستوى الداللة معامالت االرتباط مجاالت الدراسة الرقم
 *0.000 0.880 االعتقاد في وھم العین والسحر ١
 *0.000 0.971 اإلصابة بالعین و السحر ٢

 ًا عند مستوىمعامل االرتباط دال إحصائی) α≥0.05.(  
  : ثبات االستبانة .٢
یقصد بثبات االستبانة أن تعطي ھذه االستبانة نفس النتیجة لو تم إعادة توزیع االستبانة أكثر من  .٣

 الظروف و الشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبانة یعني االستقرار في نفسمرة تحت 
لو تم إعادة توزیعھا على أفراد العینة عدة مرات نتائج االستبانة و عدم تغییرھا بشكل كبیر فیما 

  . خالل فترات زمنیة معینة
  : التأكد من ثبات االستبانة وذلك بعد تطبیقھا على أفراد العینة االستطالعیة بطریقتین ھماتم 

  معامل ألفا كرونباخ .١
 مبینة في النتائج كما ھي استخدمت الباحثة طریقة ألفا كرونباخ لقیاس ثبات االستبانة، وكانت

  )٥(جدول
 الثبات بطریقة معامل ألفا كرونباخ) ٥(جدول

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات مجاالت الدراسة الرقم
 0.916 17 االعتقاد في وھم العین والسحر ١
 0.837 11 أسباب اإلصابة بالعین والسحر ٢
 0.912 28 جمیع مجاالت الدراسة 

وكذلك ) ٠٫٩١٢(فا كرونباخ لجمیع مجاالت االستبانة أن قیمة معامل أل) ٥(تبین من جدول
" لمجال ) ٠٫٨٣٧(و  "  االعتقاد في وھم العین والسحر" لمجال) ٠٫٩١٦(بالنسبة لمجالیھ 

  .و ھذا یدل على أن معامل الثبات مرتفع " اإلصابة بالعین و السحر
  طریقة التجزئة النصفیة-٢

 ،)٤٠( عینة االستطالعیة العشوائیة قوامھا استخدمت الباحثة طریقة التجزئة النصفیة على
وأجراء معادلة سبیرمان ، والفقرات الزوجیة، وأخذ درجات عینة البحث في الفقرات الفردیة

 )٦(بین النصفین كما ھو موضح في جدول ) ثبات االستبانة(وبراون لحساب معامل االرتباط 
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 الثبات بطریقة التجزئة النصفیة) ٦(جدول
 الفقرات الزوجیة  الفردیةالفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

معامل ألفا 
 كرونباخ

  الرقم

 العدد العدد

معامل 
االرتباط 
 النصفي

معامل 
 االرتباط

االعتقاد في وھم  ١ 0.799 0.945
 5 6 العین والسحر

0.674 0.805 

أسباب اإلصابة  ٢ 0.803 0.773
 8 9 العین والسحر

0.444 0.615 

 مجاالت جمیع  0.826 0.878
 14 14 الدراسة

0.724 0.840 

أن معامل االرتباط بطریقة التجزئة النصفیة لجمیع مجاالت الدراسة ) ١٠(تبین من جدول 
 بالكشف ٠٫٧٢٤وبلغ ،  مما یدل علي وجود ارتباط عال جدا بین نصفي االستبانة٠٫٨٤٠قد بلغ 

وكذلك كانت ، تجزئة النصفیة لسبیرمان وبراونبجداول حساب معامل ثبات االرتباط بطریقة ال
"  لمجال ٠٫٨٠٥معامالت االرتباط بطریقة التجزئة النصفیة لكل مجال على حدا عالیة حیث بلغت 

  . "اإلصابة بالعین و السحر"  لمجال ٠٫٦١٥و " االعتقاد في وھم العین والسحر
قابلة للتوزیع، وبذلك ()  النھائیة كما ھي في الملحقصورتھابذلك تكون االستبانة في و

تكون الباحثة قد تأكدت من صدق و ثبات استبانة الدراسة مما یجعلھا على ثقة تامة بصحة االستبانة 
  .و صالحیتھا لتحلیل النتائج و اإلجابة على أسئلة الدراسة و اختبار فرضیاتھا

  المعالجات اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة
 Statistical Packageن خالل برنامج التحلیل اإلحصائي تم تفریغ وتحلیل االستبانة م

for the Social Sciences (SPSS). 
 : ولقد تم استخدام األدوات اإلحصائیة التالیة

  .المتوسط الحسابي والنسبي. ١
  .لعینة مستقلة واحدة" ت"اختبار .٢
  .للمقارنة بین عینتین مستقلتین" ت :اختبار.٣

 للحصول على (SPSS)زم اإلحصائیة للدراسات االجتماعیة وقد تم استخدام برنامج الر
  . نتائج الدراسة التي سیتم عرضھا وتحلیلھا
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و أسبابھ بین  ما ھي نسبة انتشار وھم العین والسحر واتجاھاتھ" :اإلجابة عن السؤال الرئیسي
 و تتفرع منھ األسئلة".السیدات في مدینة جدة؟ وما ھو عالقتھ ببعض اضطرابات الشخصیة

   :اآلتیة
ما نسبة انتشار وھم اإلصابة بالعین و السحر بین السیدات في مدینة " :اإلجابة عن السؤال األول 

                                       ".جدة
                      ".ما اتجاه السیدات في مدینة جدة نحو اإلصابة بالعین والسحر؟" :اإلجابة عن السؤال الثاني

و  ما األسباب التي تدفع األفراد للجوء لوھم اإلصابة بالعین والسحر" : عن السؤال الثالثاإلجابة
  ". الھروب من الواقع؟

ما ھي العالقة بین السن ومستوى التعلیم و المستوى االقتصادي على " :اإلجابة عن السؤال الرابع
     ".اتجاه السیدات نحو االعتقاد في السحر؟

 ھل یوجد فروق ذات داللة إحصائیة في االعتقاد في السحر والعین" :راسةاإلجابة عن فرضیة الد
  )السن، المستوى التعلیمي، المستوى االقتصادي(بین النساء ترجع لمتغیرات 

  : من أجل اإلجابة على ھذا السؤال، قامت الباحثة بالتالي
 من مجاالت و قیمة االختبار و الترتیب لكل مجال تم إیجاد المتوسط الحسابي والنسبي

  .االستبانة
  : التحلیل الوصفي لمجاالت االستبانة :أوًال

یبین المتوسط الحسابي والنسبي وقیمة االختبار والترتیب لكل مجال من ) ٧(جدول 
  .مجاالت االستبانة

  )٧(جدول
  المتوسط الحسابي والنسبي وقیمة االختبار والترتیب لكل مجال من مجاالت االستبانة

  م
سط المتو المجال 

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
الحسابي 

 النسبي

قیمة 
 االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(. 
 الترتیب

االعتقاد في وھم  .١
 1 0.455 0.747 60.34 0.5907 3.0172 العین والسحر

أسباب اإلصابة  .٢
 2 *0.000 37.493- 37.48 0.7683 1.874 بالعین و السحر

جمیع فقرات 
  0.000* 18.589- 51.36 0.5944 2.568 االستبانة

  ).α≥0.05 ( المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة*
  : ما یلي) ٥-٢(یتضح من نتائج جدول 

، مما یعني أن ھناك )٥١٫٣٦ (أن المتوسط الحسابي النسبي لجمیع فقرات االستبانة یساوي -
  حیاد في الموافقة على موضوع وھم العین و السحر

   :ة لألھمیةوبالنسب
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حصل على المرتبة األولى حیث بلغ  " أسباب اإلصابة بالعین و السحر"  أن المجال األول  -
، مما یعني أن ھناك موافقة على فقرات االعتقاد في وھم )٦٠٫٣٤(المتوسط الحسابي النسبي 

 العین و السحر
ة حیث بلغ المتوسط حصل على المرتبة الثانی " االعتقاد بالعین و السحر" أن المجال الثاني  -

، مما یعني أن ھناك عدم موافقة على فقرات أسباب اإلصابة بالعین )٣٧٫٤٨(الحسابي النسبي 
 .و السحر

 عرض وتحلیل فقرات االستبانة :ثانیًا
  أسباب اإلصابة وھم العین والسحر : المجال األول

االعتقاد في " ات مجال  لكل فقرة من فقر(.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة )٨(جدول 
  وھم العین والسحر

  م
المتوسط  الفقرة 

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قیمة 
 االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(. 
 الترتیب

١ 

ھل تعتقد أن لجوء األفراد إلى 
السعي إلى [السحر ھو بسبب 

التفوق على اآلخرین سواء 
 ]مادیا أو اجتماعیا

3.366 1.18093  
 %67.33 7.941  

 
0.000  

 9 

٢ 

ھل تعتقد أن لجوء األفراد إلى 
العجز عن [السحر ھو بسبب 

تفسیر المشكالت بطریقة 
 ]منطقیة

3.4947  
 

1.14120  
 %69.68 11.093  

 0.000 7 

٣ 
ھل تعتقد أن لجوء األفراد إلى 

الحقد [السحر ھو بسبب 
 .]والكراھیة بین األفراد

4.4702  
 

.87888  
 %89.40 42.813  

 0.000 1 

٤ 

ھل تعتقد أن لجوء األفراد إلى 
عدم القدرة [السحر ھو بسبب 

على مواجھة المشكالت التي 
یتم التعرض لھا بطریقة 

 .]علمیة

3.8137  
 

1.13012  
 %76.27 18.428  

 0.000 3 

٥ 
ھل تعتقد أن لجوء األفراد إلى 

عدم المعرفة [السحر ھو بسبب 
 ]ي الدینبحكم اللجوء للسحر ف

3.1298  
  %62.60 2.450  

 0.015 10 

٦ 
ھل تعتقد أن لجوء األفراد إلى 

انخفاض [السحر ھو بسبب 
 ] واالجتماعيالعلميالمستوى 

3.7618  
 

1.35568  
 %75.24 15.730  

 
0.000  

 4 

٧ 

ھل تعتقد أن لجوء األفراد إلى 
بعض [السحر ھو بسبب 

العادات واألفكار الموروثة في 
 ]المجتمع

3.6916  
 

1.23954  
 %73.83 15.565  

 0.000 5 

٨ 

ھل تعتقد أن لجوء األفراد إلى 
القھر الذي [السحر ھو بسبب 

یتعرض لھ األفراد مما یدفعھم 
  ]إلى الھروب من الواقع

 

3.5649  
 

1.13716  
 %71.30 12.749  

 0.000 6 
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  م
المتوسط  الفقرة 

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قیمة 
 االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(. 
 الترتیب

٩ 

ھل تعتقد أن لجوء األفراد إلى 
غیاب دور [السحر ھو بسبب 
 في توعیة المشایخ والعلماء

األفراد بالمفاھیم الخاطئة حو 
 ]السحر واإلصابة بالعین

2.9878  
 

1.13398  
 %59.76 -.245  

 
.807  
 11 

١٠ 

ھل تعتقد أن لجوء األفراد إلى 
الترویج [السحر ھو بسبب 
 وإعالناتللسحر عبر برامج 

 ]التلفاز

3.4366  
 

1.27784  
 %68.73 9.326  

 
0.000  

 8 

١١ 

فراد إلى ھل تعتقد أن لجوء األ
اتخاذ بعض [السحر ھو بسبب 

األفراد لممارسة السحر كوسیلة 
 ]للكسب المادي

4.0916  
 

1.19832  
 %81.83 28.590  

 0.000 2 

١٢ 

درجة االعتقاد في السحر 
أعتقد أن [واإلصابة بالعین 

اإلصابة بالعین وراء الكثیر من 
 ]المشكالت التي تواجھني

2.7450  
 

.97719  
 %54.90 -5.271  

 
0.000  

 12 

١٣ 
درجة االعتقاد في السحر 

عند رؤیة [واإلصابة بالعین 
 ]بعض األفراد أصاب بالتشاؤم

2.2977  
 

1.23804  
 %45.95 

-
15.593  

 
0.000 13 

١٤ 
درجة االعتقاد في السحر 

أحب تعلیق [واإلصابة بالعین 
 ]التعاویذ والحجاب

1.5176  
 

1.15268  
 %30.35 

-
40.165  

 

0.000  
 16 

١٥ 

عتقاد في السحر درجة اال
أرى أن [واإلصابة بالعین 

السحر یساھم في عالج 
 ]األمراض

1.4489  
 

.94460  
 %28.98 

-
45.675  

 
0.000 17 

١٦ 

درجة االعتقاد في السحر 
إشعال البخور [واإلصابة بالعین 

بالمنزل یحمي أفراده من 
 ]اإلصابة بالعین

1.6885  
 

.86914  
 %33.77 

-
32.666  

 

0.000  
 15 

١٧ 
 االعتقاد في السحر درجة

یمكن لبعض [واإلصابة بالعین 
 ]األفراد التنبؤ بالمستقبل

1.7863  
 

1.02750  
 %35.73 

-
28.929  

 
0.000 14 

  0.455 0.747 60.34 0.5907 3.0172 جمیع فقرات المجال
  ).α≥0.05 ( المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة*

  : ما یلي) ٨(یتضح من نتائج جدول 

ھل تعتقد أن لجوء األفراد إلى السحر ھو بسبب " أن المتوسط الحسابي النسبي للفقرة الثالثة  -
حصلت على الترتیب األول حیث بلغ المتوسط الحسابي .]" الحقد والكراھیة بین األفراد[

  .، مما یعني أن ھناك موافقة بشدة على ھذه الفقرة)٨٩٫٤٠(النسبي 
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درجة االعتقاد في السحر واإلصابة بالعین " رة الخامسة عشر أن المتوسط الحسابي النسبي للفق -
حصلت على الترتیب األخیر حیث بلغ المتوسط ] " أرى أن السحر یساھم في عالج األمراض[

  .رةق، مما یعني أن ھناك عدم موافقة بشدة على ھذه الف)٢٨٫٩٨(الحسابي النسبي 
  " االعتقاد اإلصابة بالعین والسحر"  :المجال الثاني

أسباب "  لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة ) ٩(جدول 
  "اإلصابة بالعین و السحر 

  م
المتوسط  الفقرة 

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
الحسابي 

 النسبي

  قیمة 
 االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(. 
 الترتیب

١ 
ة درجة االعتقاد في السحر واإلصاب

ال أمانع في الذھاب [بالعین 
 ]للمنجمین لحل مشكالتي

1.417 0.893 %28.34 -45.388  
 

0.000  
 

10 

٢ 
درجة االعتقاد في السحر واإلصابة 

الضرب على الخشب یمنع [بالعین 
 ]اإلصابة بالعین

1.426 0.857 %28.52 -47.015  
 0.000 

9 

٣ 
درجة االعتقاد في السحر واإلصابة 

السحر في الخیر استخدام [بالعین 
 ]أمر مقبول

1.469 0.908 %29.37 -43.165  
 0.000 

8 

٤ 
درجة االعتقاد في السحر واإلصابة 

ذبح الخروف على عتبة [بالعین 
 ]المنزل یمنع اإلصابة بالعین

1.437 0.870 %28.73 -45.985  
 

0.000  
 

9 

٥ 
درجة االعتقاد في السحر واإلصابة 

یمكنني اللجوء للسحر [بالعین 
 ]ان محبة شخص مالضم

1.400 0.861 %28.00 -47.541  
 0.000 

11 

٦ 
درجة االعتقاد في السحر واإلصابة 

اخشي االختالط مع األفراد [بالعین 
 ]حتى ال یصیبونى بالعین

1.745 1.058 %34.90 -30.350  
 0.000 

4 

٧ 
درجة االعتقاد في السحر واإلصابة 

 أبراج الحظ التي تنشر أتابع[بالعین 
 ]حف والمجالتفي الص

1.669 1.041 %33.37 -32.721  
 0.000 

5 

٨ 

درجة االعتقاد في السحر واإلصابة 
أقوم باالتصال بالقنوات [بالعین 

الفضائیة لسؤال المنجمین عن أمور 
 ]المستقبل

1.419 0.894 %28.34 -45.301  
 0.000 

10 

٩ 

درجة االعتقاد في السحر واإلصابة 
أخشى من وضع صور [بالعین 

ئلتي عبر وسائل التواصل عا
 ]االجتماعي

2.931 1.359 %58.63 -1.294  
 

.196  
 

1 

١٠ 

درجة االعتقاد في السحر واإلصابة 
أرى أن مشاركة صور [بالعین 

العائلة عبر وسائل التواصل 
االجتماعي سبب في إصابتھم 

 ]باألمراض

2.826 1.295 %56.52 
-3.441  

 
.001  
 

3 

إلصابة درجة االعتقاد في السحر وا ١١
  2.391- 57.65% 1.259 2.882مشاركة أخبار العائلة [بالعین 

 
.017  
 2 
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  م
المتوسط  الفقرة 

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
الحسابي 

 النسبي

  قیمة 
 االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(. 
 الترتیب

السعیدة مع اآلخرین یؤدى إلى 
اإلصابة باألمراض أو إعاقة 

 ]المشروعات الناجحة
  *0.000 37.493- 37.48 0.7683 1.874 جمیع فقرات المجال

  ).α≥0.05 ( المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة*
  : ما یلي) ٩(یتضح من نتائج جدول 

درجة االعتقاد في السحر واإلصابة بالعین " أن المتوسط الحسابي النسبي للفقرة التاسعة  -
حصلت على الترتیب ]" أخشى من وضع صور عائلتي عبر وسائل التواصل االجتماعي[

  . ھذه الفقرة، مما یعني أن ھناك حیاد على)٥٨٫٦٣(األول حیث بلغ المتوسط الحسابي النسبي 
ال [درجة االعتقاد في السحر واإلصابة بالعین " أن المتوسط الحسابي النسبي للفقرة األولى  -

درجة االعتقاد في السحر " والفقرة الثامنة  " ]أمانع في الذھاب للمنجمین لحل مشكالتي
]" قبلأقوم باالتصال بالقنوات الفضائیة لسؤال المنجمین عن أمور المست[واإلصابة بالعین 

، مما یعني أن ھناك )٢٨٫٣٤(حصلت على الترتیب األخیر حیث بلغ المتوسط الحسابي النسبي 
  .عدم موافقة بشدة على ھذه الفقرة

العالقة بین السن ومستوى التعلیم والمستوى االقتصادي على اتجاه السیدات نحو االعتقاد  : ثالثا
 في السحر

قة بین السن ومستوى التعلیم والمستوى تم إیجاد معامل ارتباط بیرسون لفحص العال
  )١٣(االقتصادي على اتجاه السیدات نحو االعتقاد في السحر كما یتضح من جدول

  
لفحص العالقة بین السن ومستوى التعلیم والمستوى االقتصادي على اتجاه السیدات ) ١٠(جدول

  نحو االعتقاد في السحر

معامل ارتباط  المتغیر الثاني المتغیر األول
 الداللة اإلحصائیة بیرسون

 //0.943 -0.003 السن
 االعتقاد في السحر //0.415 0.032- المستوى التعلیمي

 //0.462 0.029 المستوى االقتصادي
  ٠٫٠٥ عند مستوى داللة إحصائیامعامل االرتباط غیر دال // 

  : یتضح األتي) ١٠(من نتائج جدول
السن، المستوى (میع المتغیرات الدیموغرافیة ال یوجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین ج

مع االعتقاد فالسحر حیث أن معامالت االرتباط ضعیفة قریبة من ) التعلیمي، المستوى االقتصادي
  .٠٫٠٥الصفر و الداللة اإلحصائیة أكبر من 

ھل یوجد فروق ذات داللة إحصائیة في االعتقاد في السحر والعین " :اإلجابة عن فرضیة الدراسة
 )السن، المستوى التعلیمي، المستوى االقتصادي(ین النساء ترجع لمتغیرات ب

  : ولإلجابة على ھذا السؤال قامت الباحثة باستخدام
 ٢٥من ،  سنة٢٥أقل من  (لبیان الفروق التي تعزى لمتغیر السن" اختبار تحلیل التباین"اختبار  .١

  : یوضح ذلك) ١١(والجدول )  سنة٤٠أكبر من ،  سنة٤٠إلى 
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  )١١(دول ج
اختبار تحلیل التباین للكشف عن داللة الفروق بین متوسط استجابات أفراد عینة الدراسة تعزى 

  لمتغیر السن

درجات مجموع المربعات مصدر التباین المجال
 الحریة

متوسط 
مستوى الداللة "F"قیمة  المربعات

 1.049 2 2.098 بین المجموعات

 595. 652 387.836داخل المجموعات

االعتقاد في 
وھم العین 

  والسحر
  654 389.934 المجموع 

1.954  
  
 

//0.143  
  
 

 670. 2 1.339 بین المجموعات

 343. 652 223.392داخل المجموعات

أسباب 
اإلصابة 
بالعین و 

  654 224.731 المجموع السحر

1.954  
  
 

//0.143  
  
 

 762. 2 1.524 بین المجموعات

جمیع فقرات  352. 652 229.551داخل المجموعات
 االستبانة

  654 231.075 المجموع

2.164  
  
 

//0.116  
  
 

  ٠٫٠٥ عند إحصائیاغیر دالة // 
  : ما یلي) ١١(یتضح من نتائج جدول 

 ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط استجابات أفراد عینة الدراسة تعزى تلیس
و كذلك لكال ) F=0.352,p-value=0.116>0.05(حیث أن لمتغیر السن لجمیع فقرات االستبانة 

و ) F=1.954,p-value=0.143>0.05(مجال االعتقاد في وھم العین والسحر ، مجالین الدراسة
  )F=1.764,p-value=0.172>0.05(مجال أسباب اإلصابة بالعین و السحر 

، متوسط(توى التعلیمي لبیان الفروق التي تعزى لمتغیر المس" اختبار تحلیل التباین"اختبار  .٢
  : یوضح ذلك) ١٢(والجدول ) دكتوراهماجستیر أو ، جامعي

  )١٢(جدول 
اختبار تحلیل التباین للكشف عن داللة الفروق بین متوسط استجابات أفراد عینة الدراسة تعزى 

  المستوى التعلیمي

مجموع  مصدر التباین المجال
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
مستوى  "F"قیمة  المربعات

 الداللة
 200. 2 400. بین المجموعات

 597. 652 389.534 داخل المجموعات

االعتقاد في 
وھم العین 

  والسحر
  654 389.934 المجموع 

.335  
  
 

//.716  
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مجموع  مصدر التباین المجال
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
مستوى  "F"قیمة  المربعات

 الداللة

 187. 2 373. بین المجموعات

 344. 652 224.358 داخل المجموعات

أسباب 
اإلصابة 
بالعین و 

  654 224.731 المجموع السحر

.542  
  
 

//.582  
  
 

 124. 2 249. بین المجموعات

 354. 652 230.826 داخل المجموعات
جمیع فقرات 

 االستبانة
  654 231.075 المجموع

.351  
  
 

//.704  
  
 

  ٠٫٠٥ عند إحصائیاغیر دالة // 
  : ما یلي) ١٥(یتضح من نتائج جدول 

استجابات أفراد عینة الدراسة تعزى لیس ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط 
) F=0.351,p-value=0.704>0.05(لمتغیر المستوى التعلیمي لجمیع فقرات االستبانة حیث أن 

-F=0.542,p(مجال االعتقاد في وھم العین والسحر ، و كذلك لكال مجالین الدراسة
value=0.582>0.05 ( و مجال أسباب اإلصابة بالعین و السحر)F=0.335,p-
value=0.716>0.05(  

 أالف ٥- ١من  (لبیان الفروق التي تعزى لمتغیر سنوات الخدمة" اختبار تحلیل التباین"اختبار  .٣
  : یوضح ذلك) ١٦(والجدول )  أالف ریال١٥-١٠من ،  أالف ریال١٠ -  ٥من ، ریال

  )١٣(جدول 
لدراسة تعزى اختبار تحلیل التباین للكشف عن داللة الفروق بین متوسط استجابات أفراد عینة ا

  المستوى االقتصادي

مجموع  مصدر التباین المجال
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
مستوى  "F"قیمة  المربعات

 الداللة
 399. 2 797. بین المجموعات

 343. 652 223.934 داخل المجموعات

االعتقاد في 
وھم العین 

  والسحر
  654 224.731 المجموع 

1.161  
  
 

//.314  
  
 

 215. 2 430. بین المجموعات

 597. 652 389.504 داخل المجموعات

ب اإلصابة أسبا
 بالعین و السحر

  654 389.934 المجموع

.360  
  
 

//.698  
  
 

 327. 2 653. بین المجموعات

 353. 652 230.422 داخل المجموعات
جمیع فقرات 

 االستبانة
  654 231.075 المجموع

.924  
  
 

//.397  
  
 

  ٠٫٠٥ عند إحصائیا غیر دالة //
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  : ما یلي) ١٣(یتضح من نتائج جدول 
لیس ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط استجابات أفراد عینة الدراسة تعزى 

) F=0.924,p-value=0.397>0.05(لمتغیر المستوى التعلیمي لجمیع فقرات االستبانة حیث أن 
-F=0.360,p(اد في وھم العین والسحر مجال االعتق، و كذلك لكال مجالین الدراسة

value=0.968>0.05 ( و مجال أسباب اإلصابة بالعین و السحر)F=1.161,p-
value=0.314>0.05.(  

  

  : نتائج الدراسة

  :  التالیةالنتائج توصلت الدراسة إلى

ما ھي نسبة انتشار وھم العین والسحر واتجاھاتھ " :اإلجابة عن السؤال الرئیسي للدراسة

  ".بھ بین السیدات في مدینة جدة؟ وما ھو عالقتھ ببعض اضطرابات الشخصیةوأسبا

، مما یعني أن ھناك )٥١٫٣٦(أن المتوسط الحسابي النسبي لجمیع فقرات االستبانة یساوي  -

  .حیاد في الموافقة على موضوع وھم العین والسحر

  : وبالنسبة لألھمیة

حصل على المرتبة األولى حیث بلغ  " حراالعتقاد في وھم العین والس"  أن المجال األول  -

، مما یعني أن ھناك موافقة على فقرات االعتقاد في وھم )٦٠٫٣٤(المتوسط الحسابي النسبي 

 .العین والسحر

حصل على المرتبة الثانیة حیث بلغ  " أسباب اإلصابة بالعین و السحر" أن المجال الثاني  -

ن ھناك عدم موافقة على فقرات أسباب ، مما یعني أ)٣٧٫٤٨(المتوسط الحسابي النسبي 

 .اإلصابة بالعین والسحر

 االعتقاد في وھم العین والسحر"  :المجال األول

 ھل تعتقد أن لجوء األفراد إلى السحر ھو بسبب" أن المتوسط الحسابي النسبي للفقرة الثالثة  -

سط الحسابي حصلت على الترتیب األول حیث بلغ المتو.]" الحقد والكراھیة بین األفراد[

  .، مما یعني أن ھناك موافقة بشدة على ھذه الفقرة)٨٩٫٤٠(النسبي 

درجة االعتقاد في السحر واإلصابة بالعین " أن المتوسط الحسابي النسبي للفقرة الخامسة عشر 

حصلت على الترتیب األخیر حیث بلغ المتوسط ] " أرى أن السحر یساھم في عالج األمراض[

  .، مما یعني أن ھناك عدم موافقة بشدة على ھذه الفقرة)٢٨٫٩٨(الحسابي النسبي 
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  " أسباب اإلصابة بالعین و السحر " :المجال الثاني

درجة االعتقاد في السحر واإلصابة بالعین " أن المتوسط الحسابي النسبي للفقرة التاسعة  -

حصلت على الترتیب ]" أخشى من وضع صور عائلتي عبر وسائل التواصل االجتماعي[

  .، مما یعني أن ھناك حیاد على ھذه الفقرة)٥٨٫٦٣(ألول حیث بلغ المتوسط الحسابي النسبي ا

ال [درجة االعتقاد في السحر واإلصابة بالعین " أن المتوسط الحسابي النسبي للفقرة األولى  -

درجة االعتقاد في السحر " و الفقرة الثامنة  " ]أمانع في الذھاب للمنجمین لحل مشكالتي

]" أقوم باالتصال بالقنوات الفضائیة لسؤال المنجمین عن أمور المستقبل[بة بالعین واإلصا

، مما یعني أن ھناك )٢٨٫٣٤(حصلت على الترتیب األخیر حیث بلغ المتوسط الحسابي النسبي 

 .عدم موافقة بشدة على ھذه الفقرة

قاد في السحر و ھل یوجد فروق ذات داللة إحصائیة في االعت" :اإلجابة عن فرضیة الدراسة -

 )السن، المستوى التعلیمي، المستوى االقتصادي(العین بین النساء ترجع لمتغیرات 

  لیس ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط استجابات أفراد عینة الدراسة تعزى لمتغیر

و كذلك لكال ) F=0.352,p-value=0.116>0.05(السن لجمیع فقرات االستبانة حیث أن 

-F=1.954,p(مجال االعتقاد في وھم العین والسحر ، دراسةمجالین ال

value=0.143>0.05 ( و مجال أسباب اإلصابة بالعین و السحر)F=1.764,p-

value=0.172>0.05( 

  لیس ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط استجابات أفراد عینة الدراسة تعزى لمتغیر

و ) F=0.351,p-value=0.704>0.05(حیث أن المستوى التعلیمي لجمیع فقرات االستبانة 

-F=0.542,p(مجال االعتقاد في وھم العین والسحر ، كذلك لكال مجالین الدراسة

value=0.582>0.05 ( و مجال أسباب اإلصابة بالعین و السحر)F=0.335,p-

value=0.716>0.05(  

 دراسة تعزى لمتغیر لیس ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط استجابات أفراد عینة ال

) F=0.924,p-value=0.397>0.05(المستوى االقتصادي لجمیع فقرات االستبانة حیث أن 

-F=0.360,p(مجال االعتقاد في وھم العین والسحر ، و كذلك لكال مجالین الدراسة

value=0.968>0.05 ( و مجال أسباب اإلصابة بالعین و السحر)F=1.161,p-

value=0.314>0.05.(  
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  : یاتالتوص

  : تيمما سبق توصي الباحثة باآل

توصي الباحثة القائمین على عالج ظاھرة العین والسحر باألخذ بعین االعتبار باالعتقادات -١

  .السائدة حول ھذه الظاھرة والعمل على تفادي مسبباتھا

 أضرار توصي الباحثة النساء بعدم جعل الكراھیة والحقد سبًبا للجوء للعین والسحر مما ینشأ عنھ-٢

  .ومظالم كثیرة

توصي الباحثة النساء بأخذ الحیطة والحذر حول منافذ العین و االستعانة بالكتمان على إنجاح -٣

  .الحوائج

توصي الباحثة الباحثین بإجراء دراسة مماثلة على مجتمعات دراسة أخرى للتمكن من حصر -٤

  .جمیع األسباب و العمل على الحد منھا
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 : المراجع
المغني في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل  :)ت.د(عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي  ،دأبو محم

  .١٤٠٥ –األولى  : بیروت، الطبعة–دار الفكر  :دار النشر ،الشیباني
  .  بیروت– مؤسسة الرسالة  :دار النشر، القاموس المحیط :)ت.د(محمد بن یعقوب الفیروز ، آبادى
  . ٢ط  .البشائر اإلسالمیة، والسحرة من منضار القرآن والسنةالسحر  :)ت.د(إبراھیم ، أدھم

 محمد محیي الدین عبد  :تحقیق، سنن أبي داود، سلیمان بن األشعث أبو داود السجستانی، األزدي
  .دار الفكر :دار النشر، الحمید

 . ر والنشوالترجمةحطین للدراسات  دار، والخرافةموقف اإلسالم من السحر  :)ت.د(حسن ، الباش
  .١٠ط، دار ابن الھیثم . للسحرة واألشرارالتحدي فيالصارم البتار  :)ت.د(السالم  وحید عبد، بالى

  .  لبنان-المعرفةدار ،  غریب القرآنفي المفردات  :)ق.ت(القاسم الحسین  أبو، بن محمد
  . بیروت– العربيدار الكتاب ،  التعریفات :)١٩٨٥(على بن محمد بن على، الجرجانى

  . غریب الحدیثفي النھایة  :)١٩٧٩(السعادات مبارك بن محمد أبو، ىالجزر
 . بیروت– العلمیة المكتبة،  محمود محمد الطناحي-طاھر أحمد الزاوى  :تحقیق، واألثر

 - الیمامة، ابن كثیر، البخاري صحیح  :)١٩٧٨ (البخارياهللا  أبو عبد محمد بن إسماعیل، الجعفى
  . بیروت

 :بیروت. الحسد، السحر، إبلیس من منظور إسالمي :جذور الشر). ھـ١٤٠٨(الجمل، إبراھیم محمد 
  .دار الكتاب العربي

، رسالة "العاصمة نموذجا" ظاھرة العرافة في المجتمع التونسي :)٢٠٠٥(جنات، منجیة بن 
 واالجتماعیة، جامعة تونس، قسم علم اإلنسانیةماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم 

  .االجتماع
 زاد المعاد في ھدى خیر العباد، تحقیق  :)١٩٩٨(، محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن قیم الجوزیة

  .، مؤسسة الرسالة، سوریا٤األرناؤوط، الجزء 
  .، المركز الثقافي العربي، المغرب٩ التخلف االجتماعي، ط :)٢٠٠٥(حجازي، مصطفي 

من مجلة كلیة ) ٣٠(د العد،  أحكام السحر وعالجھ في اإلسالم :)٢٠١٢(عمر عدنان ، خماس
 . ٢٠١٢ حزیران ٣٠  ھـ الموافق١٤٣٣ شعبان ١١العلوم اإلسالمیة 

مكتبة ،  محمود خاطر :ت،  مختار الصحاح :)١٩٩٥(القادر  محمد بن أبى بكر بن عبد، الرازى
  . طبعة جدیدة،  بیروت–لبنان ناشرون 

 ھشام عبد العزیز  :تحقیق، فوائد بدائع ال :)١٩٩٦(عبد اهللا محمد بن أبى بكر أیوب  أبو، الزرعى
  .دار النشر ة،  أشرف أحمد- عادل عبد الحمید العدوي -عطا 

بحث مقّدم الستكمال ،  الفلق والناسسورتي في العقیدةقضایا  :)٢٠١٠(خالد عطا اهللا العبد ، زنون
متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في العقیدة والمذاھب المعاصرة بكلیة أصول 

 غزة عمادة الدراسات العلیا كلیة –الجامعة اإلسالمیة ، بالجامعة اإلسالمیة بغزةالدین 
 .أصول الدین قسم العقیدة والمذاھب المعاصرة
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،  المعجم الوسیط :)ق.ت(، حامد، إبراھیم ومحمد، القادر وأحمد عبد، مصطفى والنجار، الزیات
  . دار الدعوة

دار  :القاھرة. دراسة نظریة وبحث میداني :تمعالسحر والمج). م١٩٨٣(الساعاتي، سامیة حسن 
  .النھضة العربیة

دار إحیاء التراث ، الترمذي الجامع الصحیح سنن  :الترمذيعیسى  محمد بن عیسى أبو، السلمي
  .بیروت، العربي

دار ،  التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب :)م٢٠٠٠(فخر الدین محمد بن عمر التمیم الرازى، الشافعى
  .  بیروت–علمیة الكتب ال

  . القاھرة، اإلسالمیةمكتبھ الشعراوى ، السحر والحسد :)١٩٩٠( متوليمحمد  ،الشعراوى
 إیضاح في أضواء البیان  :)م١٩٩٥(محمد بن أمین بن محمد بن المختار الجكنى ، الشنقیطى

  .  بیروت- دار الفكر للطباعة والنشر، القرآن
  نفسیة لألطفال، دار النھضة العربیة، القاھرةالمشكالت ال) ٢٠٠٢(الشوربجي، نبیلة عباس

 .  مصر- قرطبةمؤسسة ،  مسند اإلمام أحمد ابن حنبل :اهللا أحمد ابن حنبل أبو عبد، الشیبانى
 .،جامع البیان عن تأویل آي القرآن :)١٩٨٥(أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن خالد ، الطبري

  .  بیروت-دار الفكر  :دار النشر
میكروسوسیولوجیا الجریمة من خالل الممارسات السحریة  :)٢٠١٤(ید الحسین عبدولي، سع

أنثروبولوجیة تبحث في عالقة الجریمة بالسحر - والشعوذیة دراسة سوسیولوجیة 
  : والشعوذة

الحسد والعین من المنظور االجتماعي مع التطبیق على  :)٢٠٠٣(الرحمن بن محمد  عبد، عسیري
  . األردن– العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة -بحوث والدراسات مؤتة لل، الثقافة العربیة

 ببعض المتغیرات في المجتمع الیمني، رسالة وعالقتھالتفكیر الخرافي  :)٢٠٠٤(خالد ، العفیري
، جامعة صنعاء، ملخص الرسالة منشور عبر الموقع اآلدابماجستیر غیر منشورة، كلیة 

  WWW. yemen-nic.info.االلكتروني للمركز الوطني للمعلومات
دراسة میدانیة على طلبة "  العالقة بین حجم األسرة واالعتقاد بالحسد :)٢٠١٤(ھاني ، عمران

، مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة، مج "الدراسات العلیا في جامعة تشرین
  .، سوریا١، ع٣٦

، المملكة العربیة السعودیة، مینلماذا كثر السحرة في بالد المسل :)٢٠٠٨(سلیمان بن حمد ، العودة
 . دوریة الدعوة

مع دراسة میدانیة مقارنة  :سیكولوجیة الخرافة والتفكیر العلمي). ھـ١٤٠٤(عیسوي، عبد الرحمن 
  .دار النھضة العربیة :القاھرة. على الشباب المصري والعربي

، للرافعيالكبیر  غریب الشرح في المصباح المنیر  :المقريأحمد بن محمد بن على ، الفیومي
  .  بیروت– العلمیةالمكتبة 

 الوسواس القھري لدى األطفال والمراھقین العمانیین، مجلة الطفولة  :)ت.د(على مھدي، كاظم
  .، الكویت٣٦العربیة، ع 
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 التفكیر الخراف المدارس الثانویة الفنیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة،  :)١٩٩٨(كسر، عصام 
  .ر العربیة، قسم علم النفسجامعة طنطا، جمھوریة مص

،  المصطلحات والفروق اللغویةفي الكلیات معجم  :)١٩٩٨(البقاء أیوب بن موسى أبو، الكفومى
  .  بیروت–مؤسسة الرسالة ،  محمد المصري-عدنان درویش  :تحقیق

  .دار صادر، بیروت،  لسان العرب :)١٩٨٦(اإلفریقيمحمد بن مكرم بن منظور ، المصري
. حقیقتھ، الوقایة منھ، طرق عالجھ :السحر مرض العصر). ھـ١٤١٧(ن مصطفى مشعل، یوسف ب

  .لم تذكر المدینة أو دار النشر
  .، تونس٥منطقة سیدي علي بن عون مثاًلا للدراسة، مجلة الدراسات والبحوث االجتماعیة، ع

الصحیة  دلیل الصحة النفسیة لألطباء والعاملین في الرعایة  :)٢٠٠١(منظمة الصحة العالمیة
  .األولیة، دمشق

النفس ، الجمعیة العالمیة اإلسالمیة للصحة النفسیة، المصریون والشعوذة :)٢٠٠٩(محمد ، المھدي
مایو ، السنة الرابعة والعشرون، ٩٣العدد ، "مجلة الطب النفسي اإلسالمي " المطمئنة 

 . م٢٠٠٩
 الكویت، المجلة التربویة السلوك الخرافي لدى عینة من طالب جامعة :)٢٠٠٩(الموسوي، نضال 

 .آذار) مجلس النشر العلمي(
 اإلرشاد النفسي والتربوي، دار الحامد للنشر والتوزیع،  :)٢٠١٣(النوایسة، فاطمة عبد الرحیم 

  .عمان
دار الفكر ،  ریاض الصالحین من كالم سید المرسلین :)٢٠٠٠(أبو زكریا یحیى بن شرف ، النووي

  . ٣ بیروت، ط –
تحقیق محمد ، دار إحیاء التراث العربي بیروت، مسلم بن الحجاج أبن الحسن القشیري ،النیسابوري

  .فؤاد عبد الباقي
  
  


