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 ملخص 
هدفت هذه الدراسة للتعرف على مستوى التفكير الخرافي وعالقته بمفهوم الذات االكاديمي لدى عينة من طلبة المرحلة الثانوية في محافظة  
  بغداد، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، حيث قام الباحث بإعداد مقياسي لقياس التفكير الخرافي ومفهوم الذات

( طالب وطالبة، وبعد إجراء التحليل  513ديمي وبعد التحقق من ثبات المقياسين تم توزيعهما على عينة الدراسة المكونة من )األكا
تبين أن مستوى مفهوم الذات  ، كما كان منخفضا   أن مستوى التفكير الخرافي لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة بغداداالحصائي تبين 

وجود عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة إحصائية عند ، فضال عن كان مرتفعا  المرحلة الثانوية في محافظة بغداد األكاديمي لدى طلبة 
 بين التفكير الخرافي ومفهوم الذات األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة بغداد ( α≤0.05مستوى الداللة )

 مفهوم الذات االكاديمي، طلبة المرحلة الثانوية، محافظة بغداد.الكلمات المفتاحية: التفكير الخرافي،  
Superstitious Thinking and its Relation to the Concept of Academic Self among Secondary School 

Students in Baghdad District. 

Abstract 

The study aimed to identify the level of superstitious thinking and its relation to the concept of academic 

self among a sample of secondary students in Baghdad. To achieve the objectives of the study, the 

researcher adopted the descriptive, analytical method through preparing a scale for measuring the 

superstitious thinking and the concept of academic self. After verifying the reliability of the two scales, the 

researcher distributed them to a sample of (513) male and female students. After conducting the statistical 

analysis, it was evident that the level of superstitious thinking among secondary school students in 

Baghdad was low, the level of the academic self concept among the secondary school students in Baghdad 

was high, and there was a statistically significant inverse correlation at sig. (α≤ 0.05) between the 

superstitious thinking and the concept of academic self among secondary school students in Baghdad. 

Keywords: superstitious thinking, concept of academic self, secondary school students, Baghdad district. 

 مقدمة:
الموضوعات ذات الصلة الوثيقة بتغيرات العصر التي   نمجال علم النفس المعرفي حيث يعد منال موضوع التفكير اهتمام الباحثين في 

القادرة   العقلية منها. كما يعد من أهم وأرقى العمليات العليا والعلمية التكنولجية تشهدها المجمعات والتقدم الهائل في شتى المجاالت وخاصة 
التي تواجههم ومعالجتها وتذليلها بغية تطوير الحياة اإلنسانية في شتى مجاالتها وتحقيق الحياة على دفع األفراد لمواجهة الكثير من العقبات 

التي يالحظ  هالمتوازنة المتكاملة.وعلى الرغم من هذا التقدم العلمي والتكنولوجي إال أنه ما زال هناك الكثير من المعتقدات واألفكار الخرافي
ي تتعارض مع الواقع وال ترتكز على األساليب العلمية والعقلية وال تتطابق مع أي تفكير منطقي أو وجودها في جميع طبقات المجتمع والت

ة  استدالل صائب أو حقائق موضوعية أو وقائع ثابتة مما يؤدي باألفراد إلى عدم القدرة على التفكير وتفسير األحداث واألشياء غير المألوف
(.ويتأثر الطلبة كغيرهم من أفراد المجتمع بهذه 2006ة من هذه المعتقدات واألفكار )الهلي، تفسيرا علميا وإظهار أنماط سلوكية مستمد

م  المعتقدات واألفكار الخرافية التي بدورها تجعلهم يميلون إلى امتالك الواقع على نحو خرافي مما يؤدي إلى عدم قدرتهم على إدراك ذواته
في المجال األكاديمي كاللجوء إلى استخدام التمائم والتعويذات والسحر الستجالب الحظ  خاصة   الحياة  نواحي مختلفة من في  وقدراتهم 

 (. 2005والنجاح ومواجهة التحديات القائمة في هذه المرحلة الدراسية المهمة. وبالتالي تكوين مفهوم الذات بشكل سلبي )حمدان،  
عند   ةالخرافي واالعتتقاداتوجود بعض المظاهر  من باحث ومالحظته من إحساس ال مشكله هذه الدراسة انبثقت:مشكلة الدراسة وأسئلتها

الثانوية وتوجههم نحو تفسيرها بشكل غير علمي أو عقالني وعدم اللجوء إلى البحث المنظم او االعتماد على ما  في المرحلة  طلبة ال بعض
يملك من كفاءة وقدرات والظروف الموضوعية الحقيقية الكامنة في البيئة حيث الحظ أن بعض الطلبة يفسرون نجاحهم وفشلهم في تحقيق 

 لتحديد فإن الدراسة تهدف لإلجابة عن األسئلة اآلتية:أالخرافية وب لمعتقداتأأهدافهم األكاديمية من خالل 
 ما مستوى التفكير الخرافي لدى طلبة المرحلة الثانوية من وجهة الطلبة أنفسهم؟  .1
 ما مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم؟ .2
بين التفكير الخرافي ومفهوم الذات األكاديمي لدى طلبة  ( α≤0.05هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .3

 المرحلة الثانوية ؟ 
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التفكير الخرافي ومفهوم الذات   ن ذات صلة بالحياة االكاديمية للطالب وهمها)تنبع أهمية الدراسة من خالل تناولها متغيري:أهمية الدراسة
 همية الدراسة في جانبين وهما: ا كلة الدراسة التي تم طرحها تبرز والعالقة بينهما وفي ضوء مش (األكاديمي

همية هذه الدراسة في محاولتها الكشف عن العالقة بين التفكير الخرافي ومفهوم الذات األكاديمي لدى طلبة  ا تكمن أوال: األهمية النظرية:
مرحلة الثانوية وتعد هذه المفاهيم في مجال علم النفس من المفاهيم المهمة والحاسمة التي تؤثر في شخصية الطالب وسلوكه وتصوراته ال

أطر نظرية تتعلق بمدى وإدراكاته لذاته واآلخرين في جميع النواحي اإلنسانية عامة واالكاديمية خاصة كما تسعى هذه الدراسة إلى توفير 
الباحثين والتربويين في من اجل افادة فكير الخرافي ومستوى مفهوم الذات األكاديمي والعالقة بينهما لدى طلبة المرحلة الثانوية لتأانتشار 

 مجال علم النفس التربوي لتوسيع معلوماتهم ومداركهم.
ه يمكن االستفادة من نتائجها في لفت انتباه في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج إذا ما تم األخذ بها فإنثانيا: األهمية التطبيقية:

إعداد الطلبة  القائمين على العملية التربوية لتصميم وإعداد البرامج لتعليم التفكير أو لتعديله من نمط التفكير الخرافي إلى نمط التفكير العلمي و 
تكوين مفهوم الذات األكاديمي اإليجابي الخاص بهم لمواجهة الصعوبات والضغوطات األكاديمية في هذه المرحلة الدراسية ومساعدتهم على 

 ومساعدتهم على إدراك ما لديهم من إمكانيات وقدرات واالستفادة منها.
 اشتملت الدراسة على المصطلحات اآلتية:التعريف االصطالحي واإلجرائي:

في هذه الدراسة   ويعرف إجرائيا(. 867: 2013اة، م والمنطق )القض: هو تفسير األحداث وتعليلها بأساليب بعيدة عن العلالتفكير الخرافي
: هو درجة إدراك  مفهوم الذات األكاديمياستخدام في هذه الدراسة.بالدرجة التي يحصل عليها المستجيب على مقياس التفكير الخرافي الذي 

في هذه الدراسة بالدرجة التي   ويعرف إجرائيا(.Bong & Skaalvik, 2003: 3الفرد للكفاءة واإلمكانات التي يمتلكها في المواد األكاديمية )
 يحصل عليها المستجيب على مقياس مفهوم الذات األكاديمي الذي تم استخدامه في هذه الدراسة. 

هم الطلبة المسجلون والمنتظمون في مقاعد الدراسة في صفوف المرحلة الثانوية في محافظة بغداد في العام الدراسي   طلبة المرحلة الثانوية:
2018   /2019 . 

 محددات الدراسة: 
يتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة في ضوء حجم العينة وطريقة اختيارها وخصائصها حيث اقتصرت هذه الدراسة على طلبة المرحلة   -

 .  لمحافظه بغداد الثانوية
الدراسة وأهدافها باإلضافة إلى   كما تتحدد نتائج الدراسة باألدوات المستخدمة في هذه الدراسة التي تم تطويرها بما يتناسب وعينة -

 دالالت صدقها وثباتها.
 اإلطار النظري والدراسات السابقة:  

 اإلطار النظري 
 التفكير الخرافي

الذي يلجأ إليه الفرد عندما يكون غير قادر على تفسير األشياء غير المألوفة ويردها إلى أفكار   انماط التفكير  احديعد التفكير الخرافي 
لتفسيرها وذلك لعدم اتباع نمط منهجي او علمي او منطقي أو أسس علمية تخضع إلى البحث والتجريب في فهم الظواهر   وحلول وهمية

مفهوم التفكير الخرافي وذلك الختالف  سلطت الضوء على (.ولقد تعددت وتنوعت التعريفات التي Zebb & Moore, 2011المختلفة )
( التفكير الخرافي بأنه: "التفكير الذي يتناقض 134: 2002اولوا هذا المفهوم. فقد عرف وطفة ) وجهات النظر  وتوجهات العلماء الذين تن

( بأنه: "شكل من أشكال التفكير 20: 2008مع الواقع ويتنافر مع المنطق ويقوم على إنكار العلم ورفض مناهجه" بينما عرفه العيسوي ) 
إلى علل  غيبية غير صحيحة كاألرواح والشياطين والسحر والحظ والتنجيم"أما فوستر الميتافيزيقي يستند إلى أسباب غير طبيعية فيعزوها 

( فقد عرفا التفكير الخرافي بأنه: "فكرة خاطئة عن العالم المحيط طورها الشخص إما من خالل تفاعله مع  Foster & Kokko: 31وكوكو )
األحداث وتعليلها بأساليب بعيدة عن العلم والمنطق".وعرف كاشيها  ( بأنه: "تفسير867: 2013البيئة أو بشكل وراثي" وعرفه القضاة )

(Kashiha, 2015  التفكير الخرافي بأنه: "االعتقاد أو الموقف أو النزعة أو الميل الذي يقوم على الخوف أو الجهل ويتعارض مع القوانين )
 ,Safaei & Khodabakhiني".ويشير سافاي وكودباشي )المعروفة للعلم أو مع ما يعتبر عموما في مجتمع معين على نحو صحيح وعقال

إلى ان التفكير الخرافي يفتقر إلى الموضوعية والسببية والمنهجية والعلمية في وصف الظواهر واألحداث ومسبباتها وعدم االستناد "( 2012
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وء إلى البحث المنظم أو الدراسة التجريبية او غلى المنطقية بان الغيبية في تفسير هذه الظواهر كالتنجيم والحظ والسحر والقدر دون اللج
 . (Safaei & Khodabakhi, 2012,12 ) "االعتماد على ما يملك من كفاءة وقدرات والظروف الموضوعية الحقيقية الكامنة في البيئة

 (:2005يتصف الشخص الخرافي بعدد من الصفات تتمثل في اآلتي )حمدان، 
 العصابية.غير متوازن انفعاليا ويميل إلى  -
 صعوبة اإلقناع وعدم قبول الجدال والمناقشة والجمود والتمسك بآرائه. -
 ضيق األفق وذو تفكير محدود شخص سطحي ال يحب البحث عن الحقيقة بل يصدق كل ما يقال له وبعيد عن الموضوعية ومنعزل. -
 جاهل أو قليل الثقافة.  -
 . يؤمن بالكائنات الخيالية أو الخرافية أو غير الملموسة -
 يؤمن ويصدق بالخرافات تلقائيا دون جدال أو تفكير أو نقد. -

 خائف وقلق ومتردد ال يشعر باألمان. -
ض الميول الخرافية إال انها قد تختلف من حيث نوعها أو مضمونها أو فحواها فمنها كل المجتمعات البشرية لديها بع: أنواع التفكير الخرافي

شخصي وموضوعي وفكري وسلوكي كما أن هناك عدد من هذه المعتقدات قد تكون إقليمية او محلية أو معترف بها في منطقة جغرافية 
( يعتبر في العديد من الثقافات  13سبيل المثال فإن العدد ) دولية او عالمية فعلى تكون  معينة في حين أن بعض من هذه المعتقدات قد 

(.ويساعد معرفة  Vakili, 2006السيء وانتشر ذلك بشكل ال يصدق بين الناس ) الحظ التي تجلب المحضوظةواألمم بأنه من األرقام غير 
ة الكثير من المشكالت والجوانب اإليجابية نوع ومضمون المعتقدات واالفكار الخرافية وفحواها ومعدل انتشارها في المجتمع على معرف

المعتقدات الخرافية يساعد المختصين  حولها التي تكمن في ثقافة هذا المجتمع كما أن معرفة الموضوعات التي تجتمع او تكثر  والسلبية 
لخرافات إلى الموضوعات  ( ا2005(.ولقد قسمت خير )Rudski, 2003على تثقيف المجتمع وزيادة وعي األفراد حول هذه المعتقدات )

فراغ، التالية: الصحة والمرض، الموت، الفأل والتنبؤ باألحداث المستقبلية، السحر والتمائم والحسد والعين والتعاويذ، واستحضار األرواح، ال
 الزواج، الحمل والوالدة واإلنجاب واألطفال ومشاكلهم ، المحرمات، التغذية، الغيمان بالحظ والصدفة.

في الواقع تتشكل األفكار الخرافية من خوف اإلنسان من الظروف المادية والروحية وردود  : مل نشوء وانتشار التفكير الخرافياأسباب وعو 
لجهل  الفعل الوقائية والجهل البشري للواقع أو الحقيقة طوال التاريخ وانتقال االفكار الخرافية من جيل إلى جيل. فضال عن نشأتها في سياق ا

ض الناس إلى اللجوء إلى التفكير الخرافي ألن البحث عن المعرفة عادة ما يكون صعبا وشاقا لبعضهم لذلك فإن بعض البشر  حيث يميل بع
(.وقد يكون سبب نشوء أو انتشار األفكار الخرافية فشل  Rudski, 2003يفضلون الخرافات عن التفكير العقالني والبحث عن الحقيقة ) 

وث الظواهر واألحداث التي تدور من حولهم وفشلهم في إيجاد تفسير منطقي لهذه األحداث أو عدم معرفة  الناس في الوصول إلى أسباب حد
كيفية التعرف أو فهم خصائص هذه األحداث والظواهر غير المعروفة وقد يعود ذلك اساسا إلى الجهل أو الخوف أو اإلحساس بالعجز 

مستوى التعليم والوعي والشعور بالرضا واألمان في الحياة سيكون هناك ميل أقل نحو اإليمان وانعدام الوسيلة. لذا وجد الباحثون أنه مع زيادة 
(.كما يمكن إرجاع نشوء او انتشار األفكار الخرافية إلى أن بعض األفراد الذين يؤمنون بهذه األفكار قد  Wiseman. 2004بالخرافات )

لمثال قد تكون حاجات نفسية تتمثل بخفض القلق والتوتر من خالل ما تمنحه يجدونها تحقق أو تلبي حاجاتهم ومتطلباتهم على سبيل ا
الخرافة من شعور نفسي بالقدرة على السيطرة على المشاعر والبيئة المحيطة أو قد تكون حاجة عالجية تتمثل بالشفاء من السحر والعين أو  

(  2005(.ويرى حجازي )Vaidanajhan & Aggarwal. 2008لع )حاجة تنبؤية تتمثل في معرفة المستقبل من خالل التنجيم وقراءة الطا
الخاطئة قد تعتبر أحد األسباب الرئيسة لنشوء أو انتشار التفكير الخرافي فاألسرة هي المؤسسة االجتماعية األولى   أالجتماعيةأن التنشئة 

قته في المراحل االولى من سنوات حياته ضمن أسرته  المعتقدات الخرافية وذلك أن الفرد يقضي معظم و ي تتحمل مسؤولية انتشار للفرد الت
على الفرد وإكسابه أفكارهما ومعتقداتهما وفي حال كان الوالدان جاهلين فإنهما يكونان أكثر تأثرا بالمعتقدات  تاثيرا  حيث يعد الوالدان األكثر 

إلى العالم نظرة غير علمية او منطقية وتتعطل قدرتهم على   واألفكار الخرافية وبالتالي سيقومان بنقل هذه األفكار ألبنائهما فتغدو نظرتهم
كار  التجريد.وهناك تخوف كبير من وجود وانتشار األفكار الخرافية في المجتمع وذلك لعدة أسباب منها: أوال: النتائج والعواقب السلبية لألف

ة نظرهم فإن نمو وانتشار وتأثير األفكار الخرافية في مختلف الخرافية في فهم الواقع وتنظيم الحياة والعالقات االجتماعية وثانيا: من وجه
(.وبناء على ذلك فإن تفكير الفرد إذا لم يكن عقالنيا Wiseman. 2004مجاالت الحياة يؤثر على الفكر والتفكير العلمي والحياة الدينية  )
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توافقه النفسي واالجتماعي والدراسي فضال عن صعوبة في تحقيق ذاته  وعلميا وكان تفكيره خرافيا فإن الفرد قد يواجه صعوبات في تحقيق 
 وتأكيدها وبالتالي تكوين الفرد معتقدات خاطئة تجاه أفكاره وسلوكه وأفعاله ومشاعره وما يطمح أن يكونه في ضوء انطباعاته عن واقعه. 

مفهوم الذات بالبحث والدراسة وذلك للدور المهم الذي يلعبه في  العديد من الباحثين في علم النفس والتربية  اهتهم: مفهوم الذات األكاديمي
نمو وتطور الفرد حيث يعد حجر الزاوية في الشخصية والعنصر الوسيط في مساعدة الفرد على التكيف مع البيئة التي يعيش فيها وتحديد 

ي تساعده على وحدة وتمساك شخصيته خالل تفاعله  سلوكه اإلنساني وجعله يشعر بهوية تميزه عن اآلخرين وتطوير مهاراته المناسبة الت
( بأن "منظومة تصورات الفرد تجاه أفكاره ومشاعره وسلوكه 184: 2008(.في حين ترى سعيد )2004وتعامله مع اآلخرين )الظاهر، 

األكاديمي احدد ن السمات   ومظهره الخارجي وطبيعة رؤية اآلخرين له وما يطمح أن يكونه في ضوء انطباعاته عن واقعه".يعد مفهوم الذات
الوجدانية وهو عامل مهم آخر يؤثر على عمليات التعلم ولديه دور حاسم في السياق األكاديمي حيث يشير في المقام االول إلى قدرة إدراك 

مختلفة مثل الجهد  الفرد لذاته داخل مجال أكاديمي معين حيث أن مستويات أعلى من مفهوم الذات األكاديمي يرتبط مع مخرجات التعليم ال
(.ويشير مفهوم الذات األكاديمي بأنه Marsh & Hau, 2004االكاديمي، التحديدات الدراسية والطموحات التعليمية والتحصيل الدراسي)

ملية اعتقاد الطالب حول كيفية شعوره الذاتي حول موهبته ومقدرته مقارنة بالطلبة اآلخرين من حيث نشاط أو واجب أكاديمي معين أي هو ع"
( مفهوم الذات Cokley, 2000: 149(.ويعرف كوكلي )9,2003)الخطيب وعيد والنتشة،  "التقييم الذاتي للطالب في السياق االكاديمي

 & Bongاألكاديمي بأنه: "المواقف والمشاعر والتصورات المرتبطة بمهارات الفرد الفكرية أو األكاديمية" بينما عرفه بونج وسكالفيك )
Skaalvik, 2003: 3 بانه درجة إدراك الفرد للكفاءة التي يمتلكها في المواد األكاديمية.ويتكون مفهوم الذات األكاديمي من  مجمعة من )

 ,Sikhwariوالمعتقدات والتصورات التي يمتلكها الطلبة حول مهاراته األكاديمية وأدائهم وينقسم مفهوم الذات األكاديمي الى ) المواقف 
2004 :) 

: يرتبط مع مجموعة متنوعة من االنماط السلوكية والمواقف االكاديمية اإليجابية أي مفهوم الذات األكاديمي اإليجابي مفهوم الذات -1
اإليجابي يقيم كنتيجة مرغوب فيها في كثير من البيئات التعليمية وكثيرا ما يفترض كمتغير يتوسط عملية تسهيل تحقيق النتائج األخرى 

 راسي. المطلوبة مثل التحصيل الد
 : يرتبط مع مستويات أقل من الدافعية نحو التعلم والثقة بالنفس فضال عن اتخاذ مواقف أكثر سلبية تجاه المدرسة. مفهوم الذات السلبي -2

يلعب مفهوم الذات األكاديمي دورا مهما وحاسما في التأثير على تفكير المتعلمين وأهدافهم وإنجازاتهم أهمية مفهوم الذات االكاديمي: 
اديمية. فعلى سبيل المثال من أجل أن يتخذ الفرد قرار بشأن موضوع ما فمن الضروري أوال بالنسبة له أن يعرف ما يريد هو وما هي االك

أكثر  المصادر )القدرات والموارد المالية والدعم البيئي( التي يمتلكها. لذا فإن الطالب ذو مفهوم الذات األكاديمي الصحيح والواقعي والثري 
  وأشار (.Kumer, 2001تخاذ القرار الصحيح في اختيار الموضوعات والبرامج التعليمية والمدارس المناسبة لقدراته واهتماماته )عرضة ال

( إلى أن مفهم الذات األكاديمي والتحصيل الدراسي يؤثر بعضهما البعض بشكل Marsh, Hau & Kong, 2002مارش وهاو وهونغ )
يل يؤدي إلى مفهوم ذات أكاديمي قوي والزيادة في مفهوم الذات االكاديمي يسبب زيادة كبيرة في التحصيل  متبادل حيث أن الزيادة في التحص

 االكاديمي.
 الدراسات السابقة: 

( التي أجريت في األردن إلى معرفة مدى انتشار التفكير الخرافي  2011هدفت دراسة طشطوش ): سات التي تناولت التفكير الخرافيالدرا
من طلبة   235المتغيرات كالجنس والمستوى الدراسي، دخل األسر. تكونت عينة الدراسة من   طلبة معلم صف وعالقة ذلك ببعضلدى 

تم استخدام مقياس التفكير الخرافي. أظهرت نتائج الدراسة شيوع التفكير الخرافي لدى أفراد   . جامعة جرش األهلية. ولتحقيق أهداف الدراسة
متوسطة كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث وعدم وجود   الدراسة وبدرجة عينة

( بدراسة  Safaei & Khodabakhshi, 2012فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير لمستوى الدراسي ودخل األسرة.قام سافاي وكودباكشي )
لى األفكار الخرافية والعوامل ذات الصلة بين المواطنين في مدينة همدان في إيران. تكونت في إيران هدفت إلى الكشف عن أسباب الميل إ

فردا من مدينة همدان. لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام استبانة الميل إلى الخرافات. اظهرت نتائج الدراسة أن   321عينة الدراسة من 
ل، كما أظهرت نتائج الدراسة أنه كلما تقدم الفرد في العمر يزداد الميل نحو األفكار اإلناث يملن إلى األفكار والمعتقدات أكثر من الرجا

تقدات الخرافية وأن األفراد الذين يعملون في األعمال المتضمنة المعادن، وأولئك الذين يتحدثون اللغة الفارسية أقل ميال إلى األفكار والمع
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ة وأولئك الذين يتكلمون اللغة الكردية أكثر ميال إلى األفكار والمعتقدات الخرافية. وأشارت  المزارعين والمعنيين في الزراع انالخرافية كما 
إلى   نتائج الدراسة إلى أن مستوى التعليم والدخل والمعرفة والعمل والشعور باألمن وزيادة الرضا عن الحياة تؤثر جميعها في الميل بشكل أقل

إلى معرفة مستوى التفكير الخراف عالقته بكل من االتزان   ركزت( بدراسة في األردن 2013عنانزة )اجرى الكما األفكار والمعتقدات الخرافية.
طالبا وطالبة من طلبة جامعة اليرموك. ولتحقيق أهداف   571االنفعالي ومركز الضبط لدى طلبة جامعة اليرموك. تكونت عينة الدراسة من 

مستوى التفكير  اناس االتزان االنفعالي ومقياس مركز الضبط. أظهرت نتائج الدراسة الدراسة تم استخدام مقياس التفكير الخرافي ومقي
رتبة الخرافي لدى أفراد عينة الدراسة كان منخفضا وأن مجال الحسد والعين احتل المرتبة األولى بينما جاء مجال التنجيم وقراءة الكف في الم

باستثناء بعد  األخيرة كما أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا بين التفكير الخرافي وأبعاده ومركز الضبط الخارجي
إلى عدم  التنجيم وقراءة الكف ووجود عالقة سلبية دالة إحصائيا بين التفكير الخرافي بجميع أبعاده واالتزان االنفعالي. وأشارت نتائج الدراسة 

عزى لمتغير المعدل  وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الكلية ولصالح كليات اإلعالم، التربية واآلداب، ووجود فروق في التفكير ت
( دراسة في األردن هدفت الكشف عن درجة التفكير 2013التراكمي األكاديمي ولصالح ذوي المعدل التراكمي المنخفض.وأجرى القضاة )

طالبا وطالبة من طلبة جامعة مؤتة. ولتحقيق  1250الخرافي لدى طلبة جامعة مؤتة وعالقتها ببعض المتغيرات. تكونت عينة الدراسة من 
الدراسة تم استخدام مقياس التفكير الخرافي. أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى التفكير الخرافي جاء بدرجة منخفضة لدى أفراد  هذه أهداف 

ية عينة الدراسة كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى التفكير الخرافي تعزى لمتغير الكلية لصالح الكليات اإلنسان
انية غير مكان السكن صالح سكان القرية ولمتغير السنة الدراسية بين طلبة السنة الدراسية األولى والسنة الدراسية الثانية لصالح السنة الثولمت

في  ( دراسة 2014وبين السنة الدراسية األولى والسنة الدراسية الرابعة وعدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير الجنس.كما أجرى الربيع )
حيث األردن هدفت إلى معرفة مستوى التفكير الخرافي وعالقته بالكفاءة الذاتية العامة لدى طلبة جامعة اليرموك في ضوء بعض المتغيرات. 

طالبة من طلبة تخصص اإلرشاد النفسي في كلية التربية في جامعة   170طالبا و  48طالبا وطالبا منهم  218عينة الدراسة من  كانت
أهداف الدراسة تم استخدام مقياس التفكير الخرافي ومقياس الكفاءة الذاتية العامة. أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى  هذه تحقيق اليرموك. ول

ة .  التفكير الخرافي لدى الطلبة كان منخفضا كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود عالقة دالة إحصائيا بين التفكير الخرافي والكفاءة الذاتي
لمتغير الجنس ولصالح الذكور وفي مستوى التفكير  وفقائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى التفكير  الخرافي واشارت نتا

الخرافي تبعا لمتغير التحصيل األكاديمي ولصالح الطلبة ذوي التحصيل الجيد جدا وعدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى التفكير 
( بدراسة هدفت التعرف على العالقة بين األفكار والمعتقدات الخرافية ومركز Kashiha, 2015خل. وقام كاشيها )الخرافي تبعا لمتغير الد

  تم اجراء الدراسة على الضبط ومعرفة ما إذا كان الناس مع المعتقدات الخرافية أكثر في مركز الضبط الخارجي أو مركز الضبط الداخلي. 
ن طلبة المدارس الثانوية في قزوين. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام مقياس مركز الضبط ومقياس طالبا وطابة م 250من  تتكون عينة 

األفكار والمعتقدات الخرافية اظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية إيجابية بين مركز الضبط الخارجي ووجود األفكار 
 والمعتقدات الخرافية.

( دراسة في ماليزيا هدفت إلى بحث العالقة بين  Matovu, 2012أجرى ماتوفيو ) :ي تناولت مفهوم الذات األكاديميتثانيا: الدراسات ال
طالبا وطالبة من طلبة الجامعة ولتحقيق  394مفهوم الذات االكاديمي والتحصيل األكاديمي بين طلبة الجامعة. تكونت عينة الدراسة من 

فهوم الذات األكاديمي. أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية بين مفهوم الذات األكاديمي والتحصيل  أهداف الدراسة تم استخدام مقياس م
األكاديمي بين الطلبة كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى الطلبة في مستوى مفهوم الذات األكاديمي والتحصيل  

اإلناث. ووجود فروق ذات داللة إحصائية لدى الطلبة في مستوى مفهوم الذات األكاديمي والتحصيل األكاديمي تبعا لمتغير الجنس، ولصالح 
 ,Emmanuelاألكاديمي تبعا لمتغير الكلية ولصالح كليات التخصصات العلوم اإلنسانية والفن.وقام إيمانيول وادوم وجوزيفين وسولومون )

Adom, Josephine & Solomon, 2014ا هدفت إلى بحث العالقة بين دافعية اإلنجاز ومفهوم الذات األكاديمي ( دراسة في غان
طالبا وطالبة من طلبة المدارس الثانوية. ولتحقيق أهداف  120والتحصيل األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية. تكونت عينة الدراسة من 

مي. أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى دافعية اإلنجاز ومستوى مفهوم الدراسة تم استخدام مقياس دافعية اإلنجاز ومقياس مفهوم الذات األكادي
الذات األكاديمي جاءا بدرجة مرتفعة لدى الطلبة كما أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين مفهوم الذات األكاديمي 

تحصيل األكاديمي بين الطلبة.كما قام مشكات وحسيني والتحصيل األكاديمي بين الطلبة ووجود عالقة إيجابية بين دافعية اإلنجاز وال



   

         

  التفكري اخلرايف وعالقته يف مبفهوم الذات االكادميي               

  

  

(Meshkat & Hosseini, 2015  بدراسة في إيران هدفت تحديد العالقة بين مفهوم الذات األكاديمي والتحصيل الدراسي للطلبة في اللغة )
في غرب مقاطعة مازندان. ولتحقيق أهداف   طالبا وطالبة من طلبة المدارس الثانوية 320االنجليزية كلغة أجنبية. تكونت عينة الدراسة من 

  الدراسة تم استخدام مقياس مفهوم الذات األكاديمي والتحصيل األكاديمي في مادة اللغة االنجليزية واختبارات التحصيل األكاديمي باللغة
 االنجليزية.

لى بيئة العراقية وهدفت لتحديد العالقة بين التفكير تميزت الدراسة الحالية بأنها الدراسة الوحيدة التي اجريت عما يميز الدراسة الحالية:
 الخرافي ومفهوم الذات االكاديمي لدى طلبة المرحلة االعدادية. 

 .  2019-2018لمحافظه بغداد )الرصافة/ والكرخ( للعام الدراسي  المرحلة الثانوية تكون مجتمع الدراسة من طلبة   ة:مجتمع الدراس 
من طلبة المرحلة الثانوية، حيث قام الباحث بتوزيع  وطالب ةطالب 513من  مكونهعينة  تم تطبيق اجراءات الدراسة على: الدراسةعينة 

وبعد مراجعة االستبانات تبين أن هناك   استبانة( 550)( استبانة على طلبة المرحلة الثانوية في محافظة بغداد، استرجع منها الباحث 600)
 لمتغير الجنس. وفقا  ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة 1( استبانة غير صالحة للتحليل االحصائي، الجدول رقم ) 37)

 (1الجدول رقم )
 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الجنس

 النسبة المئوية  العدد الجنس 

 51.7 265 ذكر

 48.3 248 أنثى

 100 513 المجموع 

 .األولى للكشف عن مستوى التفكير الخرافي واألداة الثانية)أداتين استعمالأغراض تحقيق أهداف الدراسة وجمع البيانات تم أدوات الدراسة:
 لدى طلبة المرحلة الثانوية وفيما يلي وصف لهاتين األداتين. (للكشف عن مستوى مفهوم الذات األكاديمي

تم تطوير  موضوع الدراسة تتناولواطالع الباحث على الدراسات السابقة التي  استنادا إلى األدب النظري أوال: مقياس التفكير الخرافي:
 فقرة.  42المقياس من   مقياس للتفكير الخرافي ,حيث تكون هذا

للتأكد من ثبات المقياس التفكير الخرافي  تم توزيع أداة الدراسة على عينة استطالعية لتطبيق لمقياس التفكير الخرافي :ثبات األداة وثبات ا
 Pearsonمن خارج عينة الدراسة مرتين بفارق زمني مدته )أسبوعين( واستخراج معامل االرتباط بيرسون ) طالب وطالبة( 35مكونة من )

Correlation بين دراجاتهم في جميع عبارات المقياس في المرتين، حيث أن جميع معامالت االرتباط بين التطبيقين لمقياس التفكير )
 ( يوضح ذلك. 2إحصائي ا وهذا يدل على ثبات التطبيق للدراسة، الجدول رقم ) ذات داللهالخرافي ككل كانت قيمة 

 (2الجدول رقم )
أفراد العينة االستطالعية في التطبيقين مقياس التفكير الخرافي  معامالت ارتباط بيرسون بين دراجات  

 الداللة اإلحصائية   معامل االرتباط   البعد 

 0.00 0.66 مقياس التفكير الخرافي ككل  

(  0.66الخرافي ككل )( أن معامل االرتباط بين دراجات أفراد العينة االستطالعية في التطبيقين لمقياس التفكير 2يظهر من الجدول رقم )
كونة وهي قيمة دالة إحصائيًّا، مما يدل على ثبات مقياس التفكير الخرافي.كما تم توزيع مقياس التفكير الخرافي على عينة استطالعية ثانية م

،  ألخرافيفكير ( على جميع عبارات مقياس التChronbach Alpha( طالب وطالبة لمرة واحدة ثم تم  تطبيق معادلة كرونباخ ألفا )31من )
 . ( 3) كما هو مبين في جدول

 (3الجدول رقم )
 معامالت الثبات بطريقة )كرونباخ الفا( لعبارات مقياس التفكير الخرافي

 معامل الثبات البعد 

 0.76 مقياس التفكير الخرافي ككل  
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ومقبولة ألغراض  جيده( وهي قيمة 0.76( أن معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا لمقياس التفكير الخرافي بلغت )3يظهر من الجدول رقم )
ا؛   كما يتم (. Amir &Sonderpandian , 2002( )0.60أشارت معظم الدراسات إلى أن نسبة قبول معامل الثبات ) حيثالتطبيق أيض 

استخدام االرتباط المصحح للعبارة وهو معامل االرتباط بين درجة العبارة وبين الدرجة الكلية  قياس صدق عبارات المقياس من خالل  
 (: 4للمقياس، كما هو موضح الجدول رقم )

 ( 4الجدول رقم )

 التفكير الخرافي والمقياس ككل معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات مقياس

رقم  

 العبارة

معامل 

 االرتباط 

رقم  

 رةالعبا

معامل 

 االرتباط 

رقم  

 العبارة

معامل 

 االرتباط 

رقم  

 العبارة

معامل 

 االرتباط 

رقم  

 العبارة

معامل 

 االرتباط 

1 0.64* 11 0.67* 21 0.58* 31 0.32* 41 0.53* 

2 0.61* 12 0.66* 22 0.42* 32 0.65* 42 0.55* 

3 0.49* 13 0.76* 23 0.38* 33 0.51* 43 0.53* 

4 0.72* 14 0.47* 24 0.52* 34 0.64*   

5 0.71* 15 0.53* 25 0.37* 35 0.66*   

6 0.60* 16 0.69* 26 0.44* 36 0.22*   

7 0.39* 17 0.60* 27 0.64* 37 0.40*   

8 0.43* 18 0.70* 28 0.46* 38 0.41*   

9 0.36* 19 0.62* 29 0.32* 39 0.57*   

10 0.52* 20 0.68* 30 0.46* 40 0.42*   

 (.α≤0.05*دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة )
مما  (، α≤0.05والمقياس ككل دالة إحصائي ا عند مستوى الداللة ) الفقره( أن جميع معامالت االرتباط بين درجة 4يظهر من الجدول رقم )

 الداخلي بين العبارات المكونة للمقياس وأنها صادقة بنائيا ، وتعد صالحة للتطبيق على أفراد الدراسة.  االتساقيشير إلى 
ولفحص مدى موافقة أفراد عينة الدراسة على عبارات اإلستبانة المختلفة فقد تم اعتماد مقياس ليكرت : التفكير الخرافي مقياستعديل 

(  5( على التوالي, حيث يعني الرقم )1-5الواردة في االستبانة خمس درجات من الموافقة من ) الخماسي حيث أُعطي لكل فقرة من العبارات
 معترض جداً  ( لإلجابة 1، والرقم )  معترض ( لإلجابة2، والرقم ) متردد( لإلجابة 3، والرقم ) موافق( لإلجابة 4لإلجابة موافق جدا  ، والرقم ) 

ت فيما يتعلق بالحدود التي اعتمدتها هذه الدراسة للحكم على المتوسط الحسابي إلجابة األفراد المبحوثين على العبارات المتعلقة بمتغيراو ، 
 الدراسة فقد حدد الباحث ثالث مستويات هي )مرتفع، متوسط، منخفض( وبناء  على المعادلة التالية:  

 األدنى للبديل( / عدد المستويات الحد  -طول الفترة= )الحد األعلى للبديل 
 وبذلك تكون مستويات الموافقة كمايلي: 1.33=  3/ 4=   3(/5-1)
 يعكس درجة تقييم منخفضة. 2.33-1المتوسط الحسابي الذي تتراوح قيمته بين  –أ 
 يعكس درجة تقييم متوسطة. 3.66-2.34المتوسط الحسابي الذي تتراوح قيمته بين  -ب
 يعكس درجة تقييم مرتفعة. 5-3.67لذي تتراوح قيمته بين المتوسط الحسابي ا -ج

بتطوير مقياس مفهوم الذات االكاديمي استنادا إلى األدب النظري الذي تناول موضوع  ألباحثقام ا: مقياس مفهوم الذات االكاديمي:ثاني
 فقرة. 20كشف عن مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية ويتكون المقياس من التي هدفت للالدراسة والدراسات 

تم توزيع أداة الدراسة على عينة   الذات األكاديمي ثبات المقياس للتأكد من ثبات االداة وثبات التطبيق لمقياس الذات األكاديمي :
من خارج عينة الدراسة مرتين بفارق زمني مدته )أسبوعين( واستخراج معامل االرتباط بيرسون  طالب وطالبة( 35استطالعية مكونة من )
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(Pearson Correlation بين )في جميع عبارات المقياس في المرتين، حيث أن جميع معامالت االرتباط بين التطبيقين لعبارات  درجاتهم
 ( يوضح ذلك. 5والمقياس ككل كانت قيم دالة إحصائي ا وهذا يدل على ثبات التطبيق للدراسة، الجدول رقم ) الذات األكاديمي مقياس أساليب 

 (5الجدول رقم )
الذات األكاديمي اجات أفراد العينة االستطالعية في التطبيقين لمقياسمعامالت ارتباط بيرسون بين در   

 الداللة اإلحصائية   معامل االرتباط   البعد 

 0.00 0.76 مقياس الذات األكاديمي  ككل  

(  0.76األكاديمي  بلغت )بين دراجات أفراد العينة االستطالعية في التطبيقين لمقياس الذات  ( أن معامل االرتباط5يظهر من الجدول رقم )
الذات  .كما تم توزيع مقياس  الذات األكاديميمما يدل على ثبات مقياس (، α≤0.05وهي قيمة دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة )

 Chronbach( طالب وطالبة لمرة واحدة ثم تم  تطبيق معادلة كرونباخ ألفا )31على عينة استطالعية ثانية مكونة من ) األكاديمي
Alpha (  6)مقياس  ، كما هو مبين في جدولالأبعاد و ( على جميع عبارات . 

 (6الجدول رقم )
بين دراجات أفراد العينة االستطالعية في التطبيقين األكاديمي الذاتمعامل الثبات بطريقة )كرونباخ الفا( لمقياس   

 معامل الثبات  

 0.74 مقياس الذات األكاديمي  ككل 

ا؛  إذ  ( وهي قيمة 0.74ألكاديمي  بلغت )معامل الثبات لمقياس الذات ا ان( 6الجدول رقم )خالل يظهر من  مقبولة ألغراض التطبيق أيض 
(.كما يتم قياس صدق عبارات  Amir &Sonderpandian , 2002( )0.60أشارت معظم الدراسات إلى أن نسبة قبول معامل الثبات )

لعبارة وهو معامل االرتباط بين درجة العبارة وبين الدرجة الكلية للمقياس، كما هو موضح الجدول  المقياس تم استخدام االرتباط المصحح ل
 (: 7رقم )

 (7الجدول رقم )
 الذات األكاديمي  والمقياس ككل معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات أبعاد مقياس

 االرتباطمعامل  رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

1 0.59* 11 0.70* 

2 0.36* 12 0.39* 

3 0.59* 13 0.40* 

4 0.35* 14 0.62* 

5 0.39* 15 0.62* 

6 0.65* 16 0.63* 

7 0.56* 17 0.48* 

8 0.62* 18 0.36* 

9 0.50* 19 0.51* 

10 0.68* 20 0.60* 

 (.α≤0.05*دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة )
(،  α≤0.05المقياس ككل دالة إحصائي ا عند مستوى الداللة ) فقراتجميع معامالت االرتباط بين درجة  اعاله ان الجدولخالل يظهر من 

 مما يشير إلى اإلتساق الداخلي بين العبارات المكونة للمقياس وأنها صادقة بنائيا ، وتعد صالحة للتطبيق على أفراد الدراسة. 
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ولفحص مدى موافقة أفراد عينة الدراسة على عبارات اإلستبانة المختلفة فقد تم اعتماد مقياس ليكرت  :مفهوم الذات األكاديمي تعديل مقياس
(  5( على التوالي, حيث يعني الرقم )1-5الخماسي حيث أُعطي لكل فقرة من العبارات الواردة في االستبانة خمس درجات من الموافقة من )

( لإلجابة أبدا ، وتم عكس هذا  1( لإلجابة نادرا  ، والرقم ) 2( لإلجابة أحيانا  ، والرقم )3( لإلجابة غالبا  ، والرقم )4والرقم ) لإلجابة دائما  ، 
هذه الدراسة   تم اعتمادها في فيما يتعلق بالحدود التي و (، 20، 11، 9، 7، 6، 5، 4التدريج للعبارات السلبية وهي التي تحمل األرقام)

المتوسط الحسابي إلجابة األفراد المبحوثين على العبارات المتعلقة بمتغيرات الدراسة فقد حدد الباحث ثالث مستويات هي  للحكم على 
 )مرتفع، متوسط، منخفض( وبناء  على المعادلة التالية:  

 الحد األدنى للبديل( / عدد المستويات  -طول الفترة= )الحد األعلى للبديل 
 وبذلك تكون مستويات الموافقة كمايلي: 1.33=  3/ 4=   3(/5-1)
 يعكس درجة تقييم منخفضة. 2.33-1المتوسط الحسابي الذي تتراوح قيمته بين  –أ 
 يعكس درجة تقييم متوسطة. 3.66-2.34المتوسط الحسابي الذي تتراوح قيمته بين  -ب
 الية. يعكس درجة تقييم ع 5-3.67المتوسط الحسابي الذي تتراوح قيمته بين  -ج

اإلحصائية  واالساليب المعالجاتالعديد من  تم استخدام  هاأهدافاجل االجابه على اسئلة الدراسة  ولتحقيق و  من المعالجات اإلحصائية:
 اآلتية:

 (  لإلجابة على السؤالين األول والثاني) تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -
 (. لإلجابة على السؤال الثالث  ,) (Personارتباط بيرسون )تم استخراج معامل  -

راسة التي هدفت إلى ": عرض نتائج التحليل اإلحصائي التفكير الخرافي وعالقته بمفهوم الذات األكاديمي  يتضمن هذا الجزء عرض نتائج الد ِّ
راسة من أسئلة.  لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة بغداد "، وسيتم عرض النتائج وفقا لما تنا  ولت الد ِّ

 ؟  "ما مستوى التفكير الخرافي لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة بغداد" أواًل: النتائج المتعلقة بالسؤال األول: -
أفراد عينة الدراسة عن جميع عبارات مقياس  الجابات لإلجابة عن هذه السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 ( يوضح ذلك. 8التفكير الخرافي والمقياس ككل، الجدول رقم )
 (8الجدول رقم )

 أفراد عينة الدراسة عن جميع عبارات مقياس التفكير الخرافي والمقياس ككل الجاباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 العبارة الرقم  الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة  

 التقييم

 متوسطة 1.42 3.49 يتسبب السحر في حدوث الكراهية بين الناس.  2 1

 متوسطة 1.26 3.10 ينبغي التكتم على النجاح في بعض األمور خوفاً من الحسد.  8 2

 متوسطة 1.40 3.05 ال تحمي التمائم والحجب من العين.  10 3

 متوسطة 1.38 2.96 الحديث عن األرواح خرافة ال وجود لها في الواقع.  27 4

 متوسطة 1.27 2.84 والصدفة. الكثير من األعمال الناجحة تعتمد على الحظ  42 5

 متوسطة 1.31 2.61 حرق البخور بالبيت يطرد الشياطين. 25 6

 متوسطة 1.41 2.57 أتشاءم من بعض األيام وبعض األرقام. 37 7

 متوسطة 1.27 2.49 من السحر.تحمي  البخور والتمائم  4 8

 متوسطة 1.29 2.48 بالجن ويوجههم كيفما يريد. يتحكم  الساحر 3 9

هناك أناس وجوههم تجلب النحس وآخرون وجوههم تجلب  36 10

 الخير. 
 متوسطة 1.40 2.45
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 العبارة الرقم  الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة  

 التقييم

 متوسطة 1.24 2.40 "قيراط حظ وال قنطار شطارة". 40 11

 متوسطة 1.47 2.37 استخدام التعويذات يحمي اإلنسان من األرواح الشريرة.  26 12

 منخفضة 1.39 2.32 استحضار الجن حقيقة أصدقها وأعتقد بها. 34 13

 منخفضة 1.28 2.31 نعيق الغراب يجلب الخراب. 35 14

إذا مرض شخص ما كان بصحة جيدة، فإن أحدا ما قد   11 15

 حسده.
 منخفضة 1.16 2.28

بعض األفراد تسكنهم أرواح خيرة والبعض اآلخر تسكنهم  32 16

 شريرة.أرواح 
 منخفضة 1.17 2.19

 منخفضة 1.29 2.13 الضحك الكثير يأتي وراءه مصائب كبيرة. 39 17

 منخفضة 1.14 2.10 اآلخرون هم سبب ما يقع لي من خسائر أو مصائب. 41 18

 منخفضة 1.18 2.07 تعليق خرزة زرقاء يحمي من العين. 7 19

بالنذور أو ما شابه، تمنع التقرب إلى المقامات واألضرحة  31 20

 مس الشياطين والجن. 
 منخفضة 0.96 1.96

 منخفضة 1.10 1.96 رؤية البوم قبل السفر نذير شؤم. 38 20

 منخفضة 1.01 1.93 البيوت واألماكن المهجورة مسكونة بأشباح الموتى. 30 22

 منخفضة 1.14 1.91 الشعور بحكة في اليد اليمنى تعني؛ توقع السالم على عزيز 24 23

 منخفضة 1.06 1.86 العجائز أكثر الناس امتالكاً للعين الشريرة.  12 24

استطيع من خالل قراءة الكف، التعرف على بعض سمات  15 24

 الشخصية. 
 منخفضة 1.12 1.86

أعتقد أن أصحاب العيون الزرقاء أو األسنان الفرق أكثر   14 26

 أصابةً بالعين. 
 منخفضة 1.15 1.81

يكون الزواج ناجحاً عندما يتوافق نجم الزوج مع نجم  16 27

 زوجته.
 منخفضة 1.10 1.80

يستطيع األفراد توقع أحداث معينة من خالل قراءة الكف   20 27

 والفنجان.
 منخفضة 1.04 1.80

 منخفضة 0.97 1.80 فقدان الذاكرة المفاجئ هو من أفعال الشياطين.  33 27

 منخفضة 0.97 1.78 يمكن عالجه بضربه بعصا ولي. من يتلبسه الجن  28 30

 منخفضة 0.96 1.78 انكسار شيء معناه أن مصيبة ستقع. 43 30

يمكن من خالل السحر عالج بعض األمراض العقلية   6 32

 والعصبية.
 منخفضة 0.99 1.75

قص جزء من أطراف ثوب صاحب العين تشفي من  9 32

 اإلصابة بالعين.
 منخفضة 1.04 1.75

 منخفضة 1.02 1.75 قراءة الطالع تمكن من معرفة بعض األحداث المستقبلية. 19 32
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 العبارة الرقم  الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة  

 التقييم

 منخفضة 0.99 1.74 تصدق تنبؤات األبراج والفلك التي أقرأها وأشاهدها.  21 35

إذا قام أحدهم بعد النجوم فإن )الثأليل( تظهر على يديه   17 36

 بمقدار ما عد من النجوم. 
 منخفضة 1.06 1.73

عندما يعجز اإلنسان عن حل مشكلة تواجهه فال بأس من   18 37

 أن يسأل منجماً.
 منخفضة 1.01 1.72

 منخفضة 0.95 1.66 األشياء المسروقة.  كشفطريق السحر  من خالليمكن  1 38

يستطيع الساحر أن ينزع من جسم المريض بعض العلل   5 39

 الكامنة داخله. 
 منخفضة 0.91 1.64

سقوط نيزك أو شهاب من السماء معناه أن شخصاً ما قد   22 40

 مات.
 منخفضة 0.90 1.63

كل شخص يصاب بانهيار عصبي هو من فعل األرواح   29 40

 والجن. 
 منخفضة 0.83 1.63

 منخفضة 0.86 1.53 الكثير من المشاكل تحتاج إلى منجمين لحلها. 23 42

 منخفضة 0.82 1.47 أكون مريضاً أو فقيراً. أحب أن يكون الناس مثلي عندما  13 43

 منخفضة 0.57 2.10 التفكير الخرافي ككل 

أفراد العينة عن عبارات مقياس التفكير الخرافي   الجاباتالمتوسطات الحسابية  ان يمكن القول  ( 8الجدول رقم ) من خالل االطالع على 
المتوسطات الحسابية لهذه العبارات ما بين  وتراوحت( عبارات على درجة تقييم متوسطة، 12( حيث حصلت  )3.49-1.47بين ) تراوحت

( "  26( والتي تنص: يتسبب السحر في حدوث الكراهية بين الناس. ، بينما كان أدناها للعبارة رقم )2( كان أعالها للعبارة)2.37-3.49)
اإلنسان من األرواح الشريرة "، كما يظهر من الجدول أن باقي عبارات أداة الدراسة قد حصلت على درجة تقييم استخدام التعويذات يحمي 

( ونصها : استحضار الجن  34( كان أعالها للعبارة رقم )2.32-1.47منخفضة حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذه العبارات ما بين )
( ونصها : أحب أن يكون الناس مثلي عندما أكون مريضا  13على المرتبة األخيرة العبارة رقم ) حقيقة أصدقها وأعتقد بها ، في حين حصلت

( بدرجة تقييم منخفضة، مما سبق يتبين أن 2.10أو فقيرا  ، وبلغ المتوسط الحسابي لدرجات أفراد العينة عن مقياس التفكير الخرافي ككل )
نوية في محافظة بغداد كان منخفضا .يمكن أن يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن عملية التعليم مستوى التفكير الخرافي لدى طلبة المرحلة الثا

( وذلك أن عملية التعليم  Safaei & Khodabakhshi, 2012والتعلم قد تسهم في تالشي وخفض مستوى التفكير الخرافي لدى الطلبة )
الحقائق التي عجز عن تفسيرها وفهمها في السابق حيث يتميز الطلبة في  والتعلم تساعد الطالب على تفسير وفهم الكثير من الظواهر و 

  المرحلة الثانوية بتطوير اإلدراك والتفكير من المستوى الحسي إلى المستوى المجرد ويزداد اعتمادهم على فهم الظواهر وتعليلها من خالل 
صى حد يمكن أن يصلوا إليه في نهاية المرحلة الثانوية مما يجعل سياقات مفهومة وتبدأ قدراتهم العقلية في التمايز ويصل ذكائهم إلى أق

 تفكيرهم أكثر ثباتا وتنظيما واتساقا وتكامال.
 ؟ "ما مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة بغداد " ثانيًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: -

ستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع عن هذه السؤال تم ا من اجل االجابة 
 ( يوضح ذلك. 9عبارات مقياس مفهوم الذات األكاديمي والمقياس ككل، الجدول رقم )

 (9الجدول رقم )
 عبارات مقياس مفهوم الذات االكاديمي والمقياس ككلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع 

 العبارة الرقم  الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة  

 التقييم
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 العبارة الرقم  الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة  

 التقييم

إذا ثابرت واجتهدت في دراستي، فإنني أستطيع االلتحاق  3 1

 في الجامعة. 
 مرتفعة 0.78 4.69

 مرتفعة 0.88 4.46 الدراسية. يشعر المعلمون أنني ضعيف في قدراتي  5 2

أبذل أفضل ما عندي من أجل النجاح في جميع المواد   16 3

 الدراسية. 
4.37 0.96 

 مرتفعة

 مرتفعة 0.97 4.24 أشعر أن أدائي جيد في معظم المواد الدراسية.  8 4

 مرتفعة 1.03 4.15 أستعد وأدرس لالمتحان بجد ومثابرة. 14 5

 مرتفعة 1.08 4.01 انتباهي إلى المعلم أثناء الدرس. أقوم بتركيز  13 6

 مرتفعة 1.07 4.01 أهتم بالقيام بواجباتي المدرسية. 15 6

 مرتفعة 1.10 3.95 أشعر بالخوف عندما يوجه المعلم سؤال لي.  7 8

 مرتفعة 1.17 3.95 لست على استعداد لتقديم جهد كبير في واجباتي المدرسية.  20 9

 مرتفعة 1.00 3.94 أتابع الحصة الدراسية بسهولة.  1 10

 مرتفعة 1.01 3.93 أستطيع مساعدة زمالئي في واجباتهم المدرسية. 2 11

 مرتفعة 1.38 3.91 أشعر برغبتي بترك المدرسة. 17 12

ال استسلم بسهولة عندما أواجه سؤاالً صعباً في واجباتي  19 13

 المدرسية 
3.85 1.17 

 مرتفعة

 مرتفعة 1.00 3.78 أشعر أن زمالئي في المدرسة أكثر ذكاًء مني. 4 14

 مرتفعة 1.02 3.78 أنسى ما تعلمت في المدرسة.  6 14

 مرتفعة 1.14 3.71 أشعر أن أدائي ضعيف في االمتحانات. 9 16

 متوسطة 0.92 3.57 أنجز معظم المواد الدراسية بصورة أفضل من أصدقائي.  10 17

 متوسطة 1.25 3.24 انتهاء الحصص الدراسية بشوق.أنتظر  18 18

 متوسطة 0.99 3.09 يشرد تفكيري في الحصص المدرسية. 11 19

 متوسطة 1.27 2.63 أقوم بعمل واجباتي الدراسية دون تفكير. 12 20

 مرتفعة 0.54 3.83 مقياس مفهوم الذات االكاديمي ككل 

االكاديمي ترواحت بين   ألذات المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن عبارات مقياس مفهوم  ان ( 9يتضح من الجدول رقم ) 
-3.71( عبارات على درجة تقييم مرتفعة، وترواحت المتوسطات الحسابية لهذه العبارات ما بين )16( حيث حصلت  )2.63-4.69)

ت في دراستي، فإنني أستطيع االلتحاق في الجامعة، بينما كان أدناها للعبارة ( والتي تنص: إذا ثابرت واجتهد3( كان أعالها للعبارة)4.69
أداة الدراسة قد حصلت على درجة تقييم  فقراتباقي  ان ( " أشعر أن أدائي ضعيف في االمتحانات "، كما يظهر من الجدول 9رقم )

( ونصها : أنجز معظم 10كان أعالها للعبارة رقم ) ( 3.57-2.63متوسطة حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذه العبارات ما بين ) 
أقوم بعمل واجباتي  ":  والتي تنص( 12المواد الدراسية بصورة أفضل من أصدقائي ، في حين حصلت على المرتبة األخيرة العبارة رقم )

( بدرجة تقييم مرتفعة، 3.83ديمي ككل )، وبلغ المتوسط الحسابي لدرجات أفراد العينة عن مقياس مفهوم الذات االكا "الدراسية دون تفكير
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هذه النتيجة استنادا   ويمكن عزوية في محافظة بغداد كان مرتفعا .مما سبق يتبين أن مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانو 
انية يتشكل خالل تجربة الفرد مع للطلبة حيث يعد مفهوم الذات األكاديمي سمة وجدواالجتماعية  إلى طبيعة الخصائص والبيئة األسرية 

بيئته والمواقف الحياتية التي  تفاعل معها كما يتطور عبر تنشئته األسرية حيث أن األسرة هي المكان االول واألساسي الذي تتشكل فيه 
يمية والتي تحدد توقعاته شخصية الطالب وشعوره الذاتي حول موهبته ومقدرته كما تزوده بالتصورات المرتبطة بمهاراته الفكرية أو االكاد

الوالدين الحرية لالبن في التعبير عن  منحللنجاح أو الفشل عند تعرضه لمواقف وخبرات معينة ويمكن أن تتشكل هذه التصورات من خالل 
وإرشاده بطريقة صحيحة   آرائه وأفكاره وتقبل هذه اآلراء ومناقشتها وتوضيح جوانبها المختلفة سواء الجوانب السلبية أو اإليجابية وفهم مشاعره

رة وتهذيب رغباته بدرجة كبيرة من التفهم والوعي األمر الذي يعزز ثقة االبن بنفسه وبأدائه في الموضوعات الدراسية المختلفة ويمنحه القد
ية مع تلك التي يمتلكها على التعامل مع المواقف األكاديمية المختلفة التي تواجهه والقدرة على مقارنة ما لديه من قدرات وإمكانات أكاديم

زمالؤه في الصف وتكوين  أفكار وتصورات جديدة عن قدراته وإمكاناته العقلية وخصائصه االجتماعية واالنفعالية وكل ذلك يعمل على رفع  
 . للطالبمستوى الذات االكاديمي 

بين التفكير ( α≤0.05إحصائية عند مستوى الداللة )هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة " خامسًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: -
السؤال تم استخراج معامل  هذاعن  من اجل االجابة ؟"الخرافي ومفهوم الذات األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة بغداد 

خرافي، مفهوم الذات األكاديمي(، )التفكير ال نمقياسيال( بين درجات الطلبة على Pearson Correlationاالرتباط بطريقة بيرسون )
 ( 10الجدول رقم )ذلك. يبين ( 10الجدول رقم )و 

( بين درجات الطلبة على مقياسي )التفكير Pearson Correlationمعامل االرتباط بطريقة بيرسون )
 الخرافي، مفهوم الذات األكاديمي(

 الداللة اإلحصائية  معامل االرتباط المقياس
 الخرافيالتفكير 

-0.20 0.00 
 ديميمفهوم الذات األكا

بين  ( α≤0.05وجود عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) نالحظ من خالل نتائج الجدول اعاله ,
بلغت قيمة معامل االرتباط بيرسون بين المقياسين  اذالتفكير الخرافي ومفهوم الذات األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة بغداد، 

  على الطلبة في التأثير ا  وحاسم هاما   يمكن عزو هذه النتيجة إلى أن مفهوم الذات األكاديمي له دورا ( وهي قيمة دالة إحصائيًّا.0.20-)
الطلبة ذو مستوى مفهوم الذات األكاديمي لديهم نضوج اتساع خبرتهم باإلضافة إلى امتالك الكثير من المهارات  ان حيث  وتفكيرهم ,

 والقدرات والسمات التي تؤثر على نوعية تفكيرهم وتمنحهم القدرة على تفسير األفكار والمعتقدات بشكل منطقي قائم على االدلة والبراهين
 وانخفاض حدة الحاجة لالعتماد على األفكار الخرافية غير العقالنية التي تتسم بالتعميم والمبالغة ورفضها.

 بعد إجراء التحليل االحصائي تم التوصل إلى النتائج اآلتية:ملخص النتائج:
 منخفضا . أن مستوى التفكير الخرافي لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة بغداد كان  .1
 يتبين أن مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة بغداد كان مرتفعا . .2
بين التفكير الخرافي ومفهوم الذات األكاديمي لدى  ( α≤0.05وجود عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .3

 طلبة المرحلة الثانوية في محافظة بغداد 
 بناء على ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحث بما يلي:التوصيات:

إقامة و تفعيل دور الجهات القائمة على العملية التربوية  من  خالل عده طرق اهمها   تنمية مهارات استراتيجيات التفكير العلمي -1
 .الندوات وورشات العمل تخص األسرة والمعلمين والطلبة أنفسهم

 نشر الوعي بين الطلبة بأهمية التفكير العلمي العقالني المنطقي واستخدامه كأسلوب حياة بدال من التفكير الخرافي.  -2
رورة التأكيد على المعلمين التركز على المستويات العليا من التفكير العلمي كاالستنتاج والتحليل والتقويم وتشجيعهم على استخدام  ض -3

 ثة المتضمنة المهارات المختلفة كاالستدالل واالستنتاج واالستقراء ومهارات حل المشكلة. استراتيجيات التدريس الحدي
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العمل على توفير البرامج األكاديمية اإلرشادية من قبل المؤسسات المجتمعية والمؤسسات االكاديمية التي من شأنها أن تساعد الطلبة  -4
 اناتهم واستثارة دافعيتهم لإلنجاز.على تنمية مفهوم الذات األكاديمي وإدراك قدراتهم وإمك

 إجراء المزيد من الدراسات حول العالقة بين التفكير الخرافي ومتغيرات أخرى مثل المستوى االجتماعي واالقتصادي. -5
  إجراء دراسات مشابهة للدراسة الحالية على عينات أخرى أولياء األمور، المرشدين طالب الجامعات، طالب الدراسات العليا من أجل -6

   ئجها في البيئة العربية بشكل عامتأكيد او دحض نتا
 املرجع 
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