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 -التعريف بالبحث : -1
 -المقدمة وأهمية البحث : 3-3

حؿ الضرورية في حياة الطالبة فيي ال تقتصر عمى المادة ااف عممية التعمـ تعد مف المر 
الحياة وكؿ ىذه  التطور في وانما ايضا الجانب التربوي والتثقيفي لكؿ جوانبالعممية فحسب 
 لبة وتحديد مستوى دافعية التعمـ .تقويـ شخصية الطالالعناصر تعمؿ 

المظاىر النفسية لمتحديث وما يواكب المجتمع مف تطور قد تكوف لة اثار سمبية لذا فاف 
مف ثقافة تكتسبيا  وما تمتمكة الطالبة لبة لمتعمـوايجابية وىذا بالتالي يؤثر عمى دافعية الطا

 الدراسة مف معمومات معتمدة عمى المادة المعطاة ليا خالؿ الدرس وطبيعةمف المجتمع و 
لمطالبة تستطيع مف خالليا اف تبرمج ما حصمت عمية مف مادة واالحتفاظ بيا في  الجامعية

ي عممية التأقمـ مع مخيمتيا لالستفادة منيا في االمتحاف لذا فيوجد اختالؼ بيف االفراد ف
ؤثر وجود فروؽ فردية بينيـ في العمميات العقمية وبالتالي سيوىذا ناتج عف  تطورات المجتمع
 .   افعية التعمـ ذلؾ في عممية د

المظاىر ومف خالؿ ما ذكر سابقا تتجمى أىمية البحث في محاولة التعرؼ عمى مستوى 
كميات جامعة بابؿ وكذلؾ التعرؼ عمى  بعض لدى طالبات ودافعية التعمـ النفسية لمتحديث

 الفروؽ في مستوى المتغيريف في االختصاصيف االنساني والعممي لكميات جامعة بابؿ .

  -كمة البحث :مش 3-3
ر التي تحدث لممجتمعات قد تختمؼ مف مجتمع الى اخر ومجتمعنا التطو اف عمميات 

عمى  ايضا يمر بفترات تطور مختمفة وىذا التطور في مظاىر التحديث لو تأثير كبير
في حياتيا لة دور  حرص الطالبة وجوانب كثيرة ميمة دافعية التعمـ لمطالبة كذلؾ فأف

مستوى الدراسي لذا سنحاوؿ مف خالؿ ىذا البحث اف نحدد مدى اختالؼ ال كبير في
 وكذلؾ مستوى دافعية التعمـ البحث لممظاىر النفسية لمتحديث امتالؾ الطالبات عينة

لدييف وايضا التعرؼ عمى نوع العالقة بيف المتغيريف قيد البحث وىؿ لالختصاص ) 
  افراد العينة .تالؼ بيف خالعممي واالنساني ( لمكميات دور في وجود ا
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 -أهداف البحث : 3-1
لدى طالبات بعض  التعمـ المظاىر النفسية لمتحديث ودافعية التعرؼ عمى مستوى -1

 كميات جامعة بابؿ .
   .لدى عينة البحث المظاىر النفسية لمتحديث ودافعية التعمـيف التعرؼ عمى العالقة ب -2
بيف  ودافعية التعمـ المظاىر النفسية لمتحديث التعرؼ عمى الفروؽ في مستوى -3

 االختصاص ) االنساني ، العممي ( لكميات الجامعة .

 -ض البحث :و فر  3-3

لدى  المظاىر النفسية لمتحديث ودافعية التعمـىناؾ عالقة ذات داللة احصائية بيف  -
 عينة البحث .

في  المظاىر النفسية لمتحديث ودافعية التعمـ فىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية بي -
 االختصاص ) العممي ، االنساني ( لكميات الجامعة . 

 -مجاالت البحث : 3-3

                   طالبات المرحمة الرابعة في بعض كميات جامعة بابؿ لمعاـ المجال البشري :  3-3- 3         
 . 2113-2112الدراسي 

 . 22/3/2112ولغاية  18/12/2111الفترة مف  المجال الزماني : 3-3-  1         

بعض كميات جامعة بابؿ لالختصاص ) العممي ، المجال المكاني :  3-3-1          
 االنساني( . 

 -: والدراسات المشابهه الدراسات النظرية -2

  -الدراسات النظرية: 3-3

 -: التحديثمفهوم  3-3-3

عممية عمى انة (   Huntingtonلقد ظيرت مفاىيـ كثيرة لمتحديث فقد عرفة ) ىنتنجتف 
تنطوي عمى تحوؿ  امتعددة األوجو تنطوي عمى تغيرات في الفكر والنشاط اإلنساني ، كم
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لطبيعة اأساسي في القيـ والمواقؼ واالتجاىات والتوقعات ، ناجـ عف سيطرة اإلنساف عمى 
بالبيئة ، وانتشار ىذه المعرفة داخؿ المجتمع . وأبرز وجوه  اإلنسانيةمف خالؿ المعرفة 

ضفاء الطابع الديمقراطي ، والتعميـ ، ومشاركة وسائؿ ا لتحديث ىي: التحضر، والتصنيع ، وا 
 (.23:9)  األعالـ

نسبة مصادر القوة غير العاقمة إلى  تزدادا( أنو كمما   M.Levyوترى مايوف ليفي ) 
دوات القوة العاقمة، وكمما ازدادت نسبة مضاعفة الجيد نتيجة الستخداـ اآلالت أو األ رمصاد

 ( . 33:11، ازدادت درجة التحديث ) 

 -تي:( بيف أربع مراحؿ لمتحديث يعددىا كاآل  Blackبينما يفرؽ بالؾ )  

 تحدي الحداثة لممجتمع التقميدي . -1

  .ترسيخ أقداـ الزعامة العاممة عمى التحديث مع اضمحالؿ أىمية الزعماء التقميدييف  -2

 .مدنييف وصناعييف  إلىع ريفييف وزراعييف تحوؿ االقتصاد والمجتمع مف اقتصاد ومجتم -3

 ( .381:11) .  واندماج المجتمع ببعضو وتكامم -4

ف مف أىـ المظاىر النفسية لمتحديث استعداد الفرد لتقبؿ الخبرات واألفكار الجديدة واألخذ إ
، بينما في المجتمعات البدائية  امنيياالواعي العميؽ بمبدأ الحرية والديمقراطية بأوسع مع

الخالؼ في الرأي جريمة ال يتساىؿ المجتمع حياليا، وقد يعد ىذا الخالؼ في  دعيلتقميدية وا
 الرأي ضربًا مف الخروج والزندقة والكفر .

سات أف استعداد اإلنساف لألخذ بمبدأ الحرية بمعناىا النظري وأبعادىا العممية اولقد أكدت الدر 
وبيف اإلنساف   ،واإلنساف التقميدي يالعصر ز بيف اإلنساف يحاسـ مف عوامؿ التمي ؿىو عام

 المنفتح واإلنساف المنغمؽ ، وبيف المتقدـ والمتخمؼ .

ويرتبط بمفيوـ التحديث تطور مفيوـ الكرامة اإلنسانية حيث تتالشى النزعة التي تربط كرامة 
الفرد بالحسب والنسب والشرؼ لتحؿ محميا نظرة جديدة لمكرامة اإلنسانية تتخطى األجناس 
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 إالساوي بيف المرأة والرجؿ ، وال تفرؽ بيف األفراد ت، و  رواأللواف ، وتحتـر الكبير والصغي
 عقوليـ مف معرفة ودورىـ في المجتمع ، ومقدار إنتاجيـ . ما تحويودار بمق

 -معوقات التحديث:3-3-3

أي شيء جديد يمكف أف يكوف ىدفًا لممقاومة ، فيناؾ دائمًا معارضة ألشياء كثيرة جديدة ، 
وتنشأ ىذه المعارضة والمقاومة مف خالؿ عدة مصادر اجتماعية وسيكولوجية وثقافية 

 -بما يأتي : إجمالياواقتصادية ، يمكف 

حيا المستقرة إذا قد يقاوـ التحديث بواسطة أفراد أو جماعات تخشى مف فقداف مصال -1
 حدث قبوؿ أي تحديث .

قبوؿ أي تحديث سوؼ يؤثر في مكانة بعض األفراد في المجتمع وبالتالي فإف األفراد  -2
 الذيف تصبح مكانتيـ ميددة بسبب التحديث فانيـ يقاوموف تبني عناصر ىذا التحديث .

ىذه المجتمعات  تماسؾ والتضامف الذي يظير في المجتمعات الريفية والشعبية يجعؿال-3
 مقاومة ألي تحديث . يترفض أي شخص يخرج عف مبادئيـ المألوفة ، مما يعن

السمطة سواء عمى مستوى األسرة أو المجتمع يمكف أف تكوف مصدرًا لمقاومة التحديث إذا -4
 رأت فيو خطرًا عمييا.

 الخوؼ مف المجيوؿ ينشأ عنو قدر كبير مف المقاومة األولية ألي تحديث .-5

يرتبط الخوؼ والقمؽ غالبًا بالنتائج األخالقية لتبني الجديد ، حيث يوجد اعتقاد بأف تبني -6
نو لمخطر مثؿ : مقاومة بعض الجيات منع الحمؿ أل ةخالقيئ األدامبال الجديد يعرض

 ستيا .ايعتدي عمى حرمة الحياة وقد

ضار  وح عمى أنيقاوـ التحديث أحيانًا ألسباب معقولة عندما يظير التحديث المقتر -7
 بالنسؽ االجتماعي ، أو عندما تكوف نتائجو غير عممية أو قابمة لمشؾ .

ًا مف مقاومة التحديث حيث يشعر بعض الناس بنقص السيطرة ميمتعد القدرية جزءًا -8
 مشيئة هللا وليس لإلنساف أي دور فيو .بعمى الطبيعة ، فأي شيء يحدث ىو 
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يمة في طريؽ التحديث ، حيث تمثؿ مما عوائؽ  تمثؿ الخرافات السائدة في مجتمع-9
 معتقد ال يمكف استبدالو بحقائؽ .ل الخرافة قبوالً 

غالبًا ما تكوف تكمفة الحصوؿ عمى شيء جديد واستخدامو عاماًل مانعًا في سبيؿ -11
ف ػموف الكثير مػد يقبػديدات الحديثة ، فالناس سيكولوجيًا قػانتشار تبني كثير مف التج

مما يطيقوف مف أجؿ  كبيرًا جدًا أو ىو أكثر اؿ االقتصادي يكوف أمػديثات ولكف التحمػحتال
 (.111:1)  وتحقيق

وىنا يمكف القوؿ أف كؿ مجتمع يتضمف عوامؿ تشجع التحديث وتدفعو ، وأخرى تعوقو 
  . ىي عميو ، وىذه البواعث والعوائؽ تعمالف في وقت واحد وتحاوؿ إبقاء األوضاع عمى ما

 -: دافعية التعمممفهوم  3-3-1

 -لقد ظير عدد مف االتجاىات في فيـ الدافعية لمتعمـ ومف ىذه االتجاىات :

 -(:Cognitive Approachاالتجاه المعرفي ) -1

وقد تبنى فكرة التمييز بيف مصادر الدوافع أساسًا في تفسيره لدافعية التعمـ، وىذه المصادر قد 
(. وافترض أف الفرد يكوف مدفوعا Extrinsicخارجية )( أو تكوف Intrinsicتكوف داخمية )

( يعده أساسًا لينطمؽ منو في سعيو Equilibriumبيدؼ لموصوؿ إلى حالة توازف معرفي )
ويعمؿ عمى تكييفيا لمحصوؿ عمى خبرات أو معارؼ تساعده في تمثؿ الخبرات التي يواجييا 

 (.61:6ومف ثـ فيميا ) 

في مواقؼ التعمـ والخبرة بيدؼ الوصوؿ إلى معرفة  الطالباتع ويفترض االتجاه المعرفي اندفا
 منظمة يسيؿ استيعابيا وفيميا ودمجيا في البناء المعرفي 

(Cognitive Structureلدييـ واستخداميا في المواق ) ؼ والخبرات الجديدة. أي أف الطالبات
نيا أو اكتشاؼ خبرة أو ف التعمـ بيدؼ داخمي يتمثؿ عادة أما في صورة حؿ مشكمة يواجيو يقيم

 ( .234:8) لمعرفي لدييـ معرفة، أو أي شيء جديد أو تطوير البناء ا

أي أنيـ يعزوف الدوافع إلى أسباب داخمية يرتبط فييا الحافز بالدافع التعميمي لدى المتعمـ ويكوف 
مف الدوافع التعزيز متمثال في الرضا الناتج عف النشاط التعميمي وعف بموغ األىداؼ. وىذا النوع 



7 
 

يساعد عمى أف تكوف النتاجات التعميمية قوية األثر لدى المتعمـ. ويتـ توفير الدافع الداخمي مف 
 عمـتالفي مجاالت المعب واالكتشاؼ وفي تنظيـ  ؼ األنشطة التي يزاوليا المتعمـخالؿ توظي

(:6:6 . ) 
( مف Efficacyالفعالية )( أو Competenceويركز االتجاه المعرفي أيضا عمى جانب الكفاية )

( ويفترض أيضا أف األفراد يدفعيـ ميميـ Equilibriumأجؿ الوصوؿ إلى حالة التوازف )
 . الستمتاع بيااالستطالعي إلى االكتشاؼ أو تجريب أشياء أو خبرات أو مواقؼ ييدؼ ا

وافع الداخمية كما تستند عمى استثارة االىتماـ والسموؾ وتحريكو باتجاه األىداؼ المنشودة. والدو 
ىي التي ترتبط باليدؼ وتنطمؽ مف داخمو فيشعر الفرد بالرغبة في األداء واالنيماؾ في 
الموضوع ويقبؿ عميو دوف االلتفاؼ إلى العوامؿ أو المعززات الخارجية . وتقوـ الدافعية أيضا 

لفشؿ لذلؾ فإف عمى االختيارات والقرارات والخطط واالىتمامات واعتبار ما يؤدي إلى النجاح أو ا
    .توقعات النجاح والفشؿ تمعب دورا ىاما في التحميؿ ألمفاىيمي لمدافعية 

 -(:Behavioral Approachاالتجاه السموكي ) -2

العالـ ب. ؼ. سكنر مؤسس السموكية ويرى أف السموؾ  ويشير يوسؼ القطامي الى ما ورد عف
ذا االتجاه اف الدافعية لمتعمـ حالة . ويفترض ى(129:8)  ارجية وداخميةينشأ مف مؤثرات خ

تسيطر عمى أداء الفرد إذ تظير لديو استجابات مستمرة ومحاوالت متواصمة بيدؼ تحقيؽ تعزيز، 
وبذلؾ يقترف أداؤه الستجابة ما وتكراره ليا بالحصوؿ عمى معزز، فيي إذا استجابات مرىونة 

)  ى ذلؾ التعزيزصوؿ عمبمعزز محدد وبذلؾ يكوف الفرد محكوما في تعممو بيدؼ الح
. وقد أكد عمى أف الدافع يستثير نشاط الكائف ويحركو، ويعزو دافعية التعمـ إلى أسباب (234:8

وأحداث ومؤثرات خارجية ال صمة مباشرة ليا بالموقؼ أو بموضوع الدافعية ويطمقوف عمى ىذا 
) ( External Motivationالنمط مف الدوافع مصطمح )الدوافع الخارجية( أو الدافع الخارجي )

128:3.) 

والدافعية يمكف أف تفسر بفعاليات بيئية تؤثر في السموؾ أو بوساطة الحاجات الجسمية مثؿ 
ف  الجوع. وأف الدرجات والعالمات وجوائز أخرى لمتعمـ ىي محاولة لخمؽ الدافعية الخارجية. وا 

ات تقديـ صور التعزيز المختمفة مف االستراتيجية لزيادة دافعية المتعمـ لمتعمـ ترتبط بتوظيؼ ميار 
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التعزيز المستمر لممتعمـ الحديث وخاصة لألطفاؿ في تعمميـ المغة والتعزيز المتقطع والذي يعد 
بدوف  أكثر أثرا ومقويا لمسموؾ ثـ يتطور ألف يكوف التعزيز ذاتيا وفيو يشبع الفرد حاجاتو وأىدافو

 (.128:8) تأثير خارجي 

أف الدافعية ىي حالة داخمية ال تالحظ وال يمكف تعديميا بشكؿ مباشر ومف كما يؤكد ىذا االتجاه 
الصعب عمى األفراد أف يحصموا عمييا أو يفيموىا، وىي في الغالب تفيـ كمكوف بسيط، 
ومرتبطة مع األدب أكثر منيا مع العمـ لذلؾ فإف دورىا غير ميـ في تكنولوجيا األجيزة في 

وجيا التربية نعمؿ تحت افتراض أف جميع الوسائؿ الجديدة تشكؿ التعميـ، ولكننا في حقؿ تكنول
 (.53:4) زة بطبيعتيا( دافعية بشكؿ نظري )أو ىي وسائؿ محف

 -الدراسات المشابهه : 3-3

 . 3113دراسة )صادق حسن غالب ( 3-3-3

 عنواف الدراسة)المظاىر النفسية لمتحديث وعالقتيا بالصحة النفسية لدى طمبة جامعة تعز (-

 -اىداؼ الدراسة:-

 بناء مقياس المظاىر النفسية لمتحديث لدى طمبة جامعة تعز.-1

 قياس المظاىر النفسية لمتحديث لدى طمبة جامعة تعز .-2

 قياس صحة نفسية لدى طمبة جامعة تعز .-3

 -االستنتاجات والتوصيات :

فع وكذلؾ الصحة امتالؾ العينة لمستوى مرتفع مف المظاىر النفسية لمتحديث بمستوى مرت-1
 النفسية .

 االرشاد النفسي لمطمبة لمعناية بالظاىر النفسية لمتحديث والصحة النفسية .بضرورة االىتماـ -2
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  -منهج البحث واجراءاته الميدانية :- 1

 -منهج البحث : 1-3

 استخدمت الباحثة المنيج الوصفي لمالئمتو لطبيعة مشكمة البحث واىدافو .

  -مجتمع وعينة البحث : 1-3          

اشتمؿ مجتمع البحث عمى طالبات المرحمة الرابعة لكميات جامعة بابؿ لمعاـ الدراسي           
اما العينة فقد تضمنت طمبات المرحمة الرابعة الربع كميات تـ اختيارىا  2113- 2112

( يوضح  1)  ( طالبة والجدوؿ211عشوائيا بطريقة القرعة مف باقي الكميات وبواقع ) 
 ذلؾ .

 ( 1جدوؿ )

 يبين الكميات وعدد الطالبات عينة البحث 

 

 

 -المستخدمة :أدوات البحث واالجهزة  1-1

 -حيث تضمنت االتي :

 .  ودافعية التعمـ المظاىر النفسية لمتحديثمقياسي  -1
 ( . Dellجياز البتوب نوع )  -2
 المصادر العربية .  -3

 النسبة المئوية العدد الكمية االختصاص
 %8225 17 الصيدلة عممي

 %12213 25 طب االسناف
 %11218 23 القانوف انساني

 %68244 141 الدراسات القرأنية 
  216  المجموع
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 -اجراءات البحث الميدانية :1-3
 -اجراءات استخدام مقياسي  : 1-3-3

 صادؽ حسف)  لػ المظاىر النفسية لمتحديث ر العممية ومقياستـ االعتماد عمى المصاد
 .( فقرة  41ف ) والذي يتألؼ م (2) (

يتألؼ حيث (  7) لػ) نورجاف عادؿ (  فقد اعتمد عمى مقياس دافعية التعمـاما مقياس 
وقد ابدوا   1( فقرة وقد عرض المقياساف عمى مجموعة مف الخبراء والمختصيف 36مف )

رأييـ في مالئمتيما مع اجراء بعض التغيرات الطفيفة وظيرا بالصورة النيائية كما في 
 (. 2( و ) 1الممحقيف ) 

 -التجربة االستطالعية : 1-3-3
( طالبات مف المرحمة الرابعة في كمية 5عمى ) 18/12/2111تـ اجراء التجربة بتاريخ 

الليا التعرؼ عمى مدى تفيـ العينة لعبارات الدراسات القرأنية / جامعة بابؿ وتـ خ
المقياس وىؿ يوجد غموض يذكر في االجابة لتالفي كؿ مشكمة ممكف حدوثيا في 

 عممية التطبيؽ الرئيسية لممقياس .
 -اسموب تصحيح المقياسين : 1-3-1

( 1-5( فقرة وبدائؿ االجابة تكوف )41يتكوف مف ) المظاىر النفسية لمتحديثمقياس  اف       
 طالبةر لكؿ يقدت وذلؾ مف خالؿوحسب البدائؿ ) دائما ،احيانا ،غالبا ، نادرا ،ابدا ( 

 ( لمفقرات االيجابية والعكس لمسمبية .122232425القيـ حسب التتابع ) 

( وحسب البدائؿ 1-5تكوف )( فقرة واالجابة 36فيتكوف مف ) دافعية التعمـاما مقياس         
( وبقيـ حسب التتابع ) ، ال أوافؽ، ال أوافؽ بشدة مترددأوافؽ بشدة، أوافؽ، )

 قرات السمبية والعكس لاليجابية ( لمف5،4،3،2،1

                                                           
 السادة الخبراء ىـ : 1
 اختبار وقياس .أ.د.محمد جاسـ الياسري        كمية التربية الرياضية / جامعة بابؿ ) اختصاص (  -1
 أ.د. فاىـ الطريحي               كمية التربية لمعـو النفسية / جامعة بابؿ ) اختصاص ( اختبار وقياس . -2
 أ.د. ياسيف عمواف                  كمية التربية الرياضية/ جامعة بابؿ ) اختصاص ( عمـ النفس الرياضي .-3
 ية التربية لمعمـو النفسية / جامعة بابؿ ) اختصاص ( عمـ النفس التربوي .أ.ـ.د. حسيف ربيع                  كم -4
 أ.ـ.د.حيدر عبد الرضا            كمية التربية الرياضية / جامعة بابؿ ) اختصاص ( اختبار وقياس . -5
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 -حساب الدرجة الكمية : 1-3-3         

( 211( فقرة فأف أعمى درجة ىي ) 41تكوف مف )ت بما اف مقياس المظاىر النفسية لمتحديث  
( واالنحراؼ المعياري   181272( وقد بمغ الوسط الحسابي لممقياس )  41وأدنى درجة ىي )

( 181( فقرة فأف أعمى درجة ىي ) 36فيتكوف مف ) دافعية التعمـاما مقياس (  .  9212بمغ ) 
( واالنحراؼ المعياري   156272( وقد بمغ الوسط الحسابي لممقياس )  36وأدنى درجة ىي )

 (  .  7212 بمغ )

 -الخصائص العممية لممقياس : 1-3-5         

 -الصدق : 1-3-5-3        

يعد الصدؽ مف الشروط والصفات العممية لالختبار الجيد اذ اف الصدؽ يقصد بو "اف             
وقد تحقؽ الصدؽ عندما عرض   (27:5) االختبار يقيس ما وضع لقياسو وال يقيس شيئا أخر "

 المقياسيف عمى الخبراء وابدوا مالئمتيما لمعمؿ البحثي  .

 -الثبات : 1-3-5-3         

لمظاىر النفسية لمقياس ا تـ استخداـ معادلة ألفا كرونباخ الستخراج معامؿ الثبات وبمغت        
 لي عمى ثبات المقياسيف . ( وىذا مؤشر عا 1282) دافعية التعمـ( ولمقياس 1284) لمتحديث

 -التجربة الرئيسية : 1-3-6         

 21/12/2111وقد تـ ذلؾ خالؿ فترة االستراحة بيف المحاضرات حيث كانت في الفترة         
( وبعد  216حيث تـ توزيع استمارات المقياسيف عمى عينة البحث والبالغة ) 2/1/2112ولغاية 

 تأشيرىا مف قبؿ العينة تـ جمع االستمارات لمحصوؿ عمى نتائج البحث . 

 -الوسائل االحصائية : 1-5          

 -اليجاد الوسائؿ االحصائية التالية : spssتـ استخداـ نظاـ         

لعينتيف  Tلعينة واحدة ، قانوف  T) الوسط الحسابي ، االنحراؼ المعياري  ، قانوف         
 ( .مستقمتيف 
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 -عرض النتائج ومناقشتها : -3

 -لدى عينة البحث : ودافعية التعمم مظاهر النفسية لمتحديثتوى الالتعرف عمى مس 3-3

المظاىر النفسية ما تمتمكو العينة مف  بعد اف جمعت البيانات كاف  البد لنا مف التعرؼ عمى
( بيف الوسط الحسابي والوسط الفرضي لدى عينة  tلذا تطمب ذلؾ استخراج قيمة )  لمتحديث

 ( يبيف ذلؾ . 2البحث والجدوؿ ) 

 (  2جدوؿ ) 

  ممظاىر النفسية لمتحديثسط الفرضي ليبيف العالقة بيف الوسط الحسابي والو 

عدد  الكمية
 العينة

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

درجة 
 الحرية

  Tقيمة 
 الجدولية المحسوبة الداللة

  11245 154244 17 الصيدلة
 
 
111 

 معنوي 2212 3267 16
طب 
 االسناف

 معنوي 2216 3212 24 11223 157289 25

 معنوي 2217 5249 22 8244 111244 23 القانوف
الدراسات 
 القرأنية 

 معنوي 1298 4229 141 8229 115221 141

 

لكميات قيمة الوسط الحسابي لمعينة قد تدرج بيف ا( اف 2حيث يتضح لنا مف خالؿ الجدوؿ )
لوسط الفرضي ا أعمى مف( وىو 154244قد بمغ وسطيا الحسابي ) صيدلةفنجد اف كمية ال

ا بالنسبة أم المظاىر النفسية لمتحديثمف  مرتفعلمستوى  مما يدلؿ عمى امتالؾ الطالبات
 أعمى( وىو ايضا 157289فنجد اف العينة قد حققت وسط حسابي بمغ ) طب االسنافلكمية 

 لممظاىر النفسية لمتحديث مرتفعلمستوى  يامف المستوى الفرضي مما يدلؿ عمى امتالك
اما كمية القانوف فقد حققت العينة وسط حسابي بمغ  الصيدلة مف كمية أعمىوبدرجة 

ؾ مستوى دلؿ عمى اف العينة تمتم( وىي ايضا مقاربة لموسط الفرضي مما ي111244)
مغ الوسط الحسابي باما كمية الدراسات القرأنية فقد ،  المظاىر النفسية لمتحديثمتوسط مف 
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لمستوى  ( وىو ايضا مقارب لموسط الفرضي مما يبيف امتالؾ العينة115221لمطالبات ) 
 . مظاىر النفسيةمتوسط مف ال

سط الفرضي فقد تـ استخراج الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والو  دافعية التعمـاما متغير 
 ( . 3وكما في الجدوؿ )

 ( 3جدوؿ ) 

  دافعية التعمـرضي لمتغير يبيف العالقة بيف الوسط الحسابي والوسط الف

عدد  الكمية
 العينة

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

درجة 
 الحرية

  Tقيمة 
 الجدولية المحسوبة الداللة

  9231 123223 17 الصيدلة
 

121 

 معنوي 2212 4256 16
طب 
 االسناف

 معنوي 2216 3289 24 9254 125244 25

 معنوي 2217 3281 22 9276 117215 23 القانوف
الدراسات 
 القرأنية

 معنوي 1298 4223 141 9271 114231 141

 

( وىي قيمة 123223قد بمغ وسطيا الحسابي ) صيدلة( اف كمية ال3الجدوؿ ) نالحظ مف خالؿ  
طب أما كمية  دافعية التعمـمف  مرتفعلمستوى  لوسط الفرضي وىذا يبيف امتالؾ العينةا أعمى مف
مف الوسط الفرضي مما يبيف اف العينة  أعمى( وىو 125244فقد بمغ وسطيا الحسابي ) االسناف

اما كمية القانوف فقد حققت طالباتيا وسط حسابي بمغ  دافعية التعمـمف  مرتفعلدييا مستوى 
مف  متوسطمف الوسط الفرضي مما يدؿ عمى امتالؾ الطالبات لمستوى  مقارب( وىو 117215)

 مقاربة( وىي قيمة 114231أما كمية الدراسات القرأنية فقد بمغ وسطيا الحسابي ) دافعية التعمـ
  دافعية التعمـمف  متوسطلؿ عمى امتالؾ العينة لمستوى مف الوسط الفرضي مما يد

 -لدى عينة البحث : ودافعية التعمم المظاهر النفسية لمتحديثالتعرف عمى العالقة بين  3-3

كاف  ودافعية التعمـ المظاىر النفسية لمتحديث والجؿ التعرؼ عمى نوع العالقة بيف متغيري
 ( يبيف ذلؾ . 4ريف والجدوؿ ) يالمتغف ايجاد اختبار بيرسوف بيف البد لنا م
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 (  4جدوؿ ) 

 يبيف العالقة بيف متغيري البحث 

معامل  المتغيرات ت
 االرتباط

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

قيمة ت 
 الجدولية

 نوع االرتباط

 معنوي 1296 2234 211 1.174 المظاىر النفسية لمتحديث 1
 دافعية التعمـ 2

 211درجة الحرية =  -
  1296قيمة ت الجدولية =  -
  1.15مستوى الداللة =  -

( اف االرتباط بيف متغيري البحث ىو ارتباط معنوي أي ىو ارتباط  4يتبيف لنا مف الجدوؿ ) 
التطورات ختالؼ اختصاص الطمبات ولكف وىذا يعود لعوامؿ عديدة عمى الرغـ مف ا موجب

ور كبير في تطوير دافعية الطالبة التي تحدث في مجتمعنا وما يواكب ذلؾ مف تغيرات لة د
فيي تطمح الى تغيير حياتيا لتكوف بمستوى ىذا التطور الذي يحصؿ في مجتمعيا وخاصة 
ما يتصؿ بالتغيير في متطمبات شخصيتيا وطبيعة تعامميا مع المجتمع لذا فمستوى الطموح 

 بيف الفتيات لة دور كبير في تحقيؽ ىذه العناصر . 

 فةةة   ةةة ر م تحةةةر ال   ةةة  المظةةة ار اليفسةةةح  ل   ةةة   مسةةة    الفةةةرفي فةةة   معرفةةة 4-3

 انس ن  ( . –)ع م   

ٚالجللًستخللج زتكسكٌللهسوللنْسالنلليسٌٕللنسِللٓستٌلللنسلٍّللتساسثتستٌّن للٛنتسنللٍٓستال ج ن للٍٓستٌ ٍّللًس

 ( .5) ٚتالٔ نًٔسٚوّنسفًستٌليٚي

 ( 5جدوؿ ) 

 في ضوء متغير االختصاص  المظاىر النفسية لمتحديثالفروؽ في مستوى  يبيف معنوية 

الوسط  المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

قيمة ت 
 الجدولية

 الداللة

 معنوي 1296 8251 11211 154212 عممي
 8258 113289 انساني
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في  المظاىر النفسية لمتحديث الفروؽ في مستوى ( معنوية5حيث يتضح لنا مف الجدوؿ )
ضوء االختصاص )العممي، االنساني( ولصالح االختصاص العممي وذلؾ لطبيعة الدراسة 

مارسو التي تتمثؿ بالمجاؿ العممي الذي تو  مف الممارسات المختمفة ةوما تممية عمى الطالب
 .  الجانب العممي والذي يقوي مف رصانة معمومات الطالبةو 

    ةةةةةة ر م تحةةةةةةر ال   ةةةةةة فةةةةةة دافعحةةةةةة  الةةةةةة ع  الفةةةةةةرفي فةةةةةة  مسةةةةةة     معرفةةةةةة 4-4

 انس ن  ( . –)ع م   

ٚالجللًسِ زفللتسكٌللهسوللنْسالنلليسٌٕللنسِللٓستٌلللنسسلٍّللتساسثتستٌّن للٛنتسنللٍٓستال ج ن للٍٓستٌ ٍّللًس

 ( . 6) ٚتالٔ نًٔسٚوّنسفًستٌليٚي

 ( 6جدوؿ ) 

 في ضوء متغير االختصاص دافعية التعممالفروق في مستوى  يبين معنوية 

 

في  دافعية التعمـالفروؽ في مستوى  ( معنوية 6ويتبيف لنا مف خالؿ مالحظة الجدوؿ ) 
المتغيريف ولصالح  ) العممي ،االنساني( حيث نجد اف العالقة معنوية بيفاالختصاص 

االختصاص العممي وذلؾ الف طبيعة الطالبات في االختصاص العممي يكوف لدييف مستوى 
 أكثر في االنجاز الدراسي والسباب كثيرة ومنيا المستوى العممي .

 -االستنتاجات والتوصيات :-5

 -االستنتاجات : 5-3

المظاىر  مف مرتفعتوى لمس طالبات كميتي ) طب االسناف و الصيدلة (امتالؾ    -1
 . النفسية لمتحديث ودافعية التعمـ

المظاىر  متوسطلمستوى  طالبات كميتي ) القانوف والدراسات القرأنية (امتالؾ  -2
 .  النفسية لمتحديث ودافعية التعمـ 

  ألفراد عينة البحث المظاىر النفسية لمتحديث ودافعية التعمـبيف  طرديةوجود عالقة  -3

الوسط  المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

قيمة ت 
 الجدولية

 الداللة

 معنوي 1296 9256 17234 122289 عممي
 23275 113223 انساني
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بيف االختصاصيف  المظاىر النفسية لمتحديث ودافعية التعمـفي وجود فروؽ معنوية  -4
 . ولصالح االختصاص العممي  ) العممي واالنساني (

  -التوصيات : 5-3

استخداـ مقياسي البحث الحالية مف قبؿ الكمية لمتعرؼ عمى مدى امتالؾ الطالبات  -1
 ليذه السمات ومحاولة معالجة الخمؿ او الضعؼ اف وجد . 

 دور كبير في تقوية شخصية الطالبة . الذي لو ية دافعية التعمـالطالبات الىمتوجية  -2
اشراؾ الطالبات في النشاطات الفنية والرياضية لمختمؼ الكميات الجؿ تنويع النشاط  -3

 لدييف وزيادة الرغبة في التحصيؿ مف خالؿ خمؽ اجواء جديدة وممتعة لمطالبة .

والمجتمػػع،  البػػاتمبػػي حاجػػات الطبػػرامج جديػػدة تاالفػػادة مػػف نتػػائج البحػػث فػػي افتتػػاح  -4
بمػػا  ييفالصػػعوبة ال تثيػػر الممػػؿ لػػدمنيػػا وضػػع منػػاىج دراسػػية جديػػدة تكػػوف متوسػػطة 

مسػػػاعدة عمػػػى تحقيػػػػؽ اليػػػتالئـ مػػػع التطػػػورات والمسػػػتجدات الجاريػػػػة فػػػي المجتمػػػع، و 
التكيػػؼ مػػع متغيػػرات المجتمػػع وحاجاتػػو مػػف خػػالؿ تكػػويف الخبػػرة الشخصػػية المالئمػػة 

العمميػػػػة واالجتماعيػػػػة والنفسػػػػية  البػػػػاتؽ ذلػػػػؾ بمػػػػا يضػػػػمف حػػػػؿ مشػػػػكالت الطلتحقيػػػػ
 واالقتصادية.

اجػراء دراسػػة مشػابية لمتغيػػري البحػث الحاليػػة وعمػى عينػػة الػذكور الجػػؿ المقارنػة مػػع  -5
االنػػاث فػػي النتػػائج التػػي يػػتـ التوصػػؿ الييػػا والتعػػرؼ عمػػى اسػػباب الفػػروؽ اف وجػػدت 

 بيف الجنسيف .

 

 -: واالجنبية بيةالمصادر العر  -
 – االسكندرية ، الجامعية المعرفة دار.  والتحديث االجتماعي التغير.  الخولي سنا -1

 .1988، مصر
صادؽ حسف . المظاىر النفسية لمتحديث وعالقتيا بالصحة النفسية لدى طمبة جامعة   -2

 . 2113تعز ، رسالة ماجستير ، كمية االداب ، جامعة بغداد ، 
 .  1985، عماف، دار الفرقاف، عمـ النفس التربويعبد المجيد نشواتي .  -3
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(  6ملحق )   
 مقياس المظاهر النفسية للتحديث

 الفقرات ت
 بدائؿ اإلجابة

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 
      أستمتع بالقراءة في المجاالت المتعددة .  .1
      استذكر دروسي وفؽ حالتي المزاجية .  .2
      يمكف لممرأة أف تتولى المناصب القيادية العميا في أجيزة الدولة .  .3
      لدي مقترحات تصمح لعالج بعض المشكالت في مجتمعي .  .4
ميما كاف وضعيـ إذا لـ أقتنع بو . اساتذتيأعارض ما يقوؿ بو   .5       
      اعرؼ بالضبط كيؼ ومتى أحقؽ ما أريد .  .6
      دخوؿ المرأة ميداف العمؿ واختالطيا بالرجاؿ يعرضيا لمزلؿ .  .7

8.  
ال أغير في طريقتي الخاصة بالمذاكرة حتى لو اقتنعت بطريقة 

 أخرى مفيدة .
     

9.  
أجد حرجا في تبني آراء مف ىـ أقؿ مني تعميمًا أو مكانة أو سنًا 

. 
     

      اترؾ أموري تسير حسب الظروؼ .  .10
. الميدانيمف حؽ المرأة المشاركة في العمؿ   .11       

12.  
أفضؿ السفر إلى بمد آخر تختمؼ لغتو وتقاليده عف لغتي 

 وتقاليدي .
     

      ال أناقش القضايا والمشكالت الخاصة بي مع أحد .  .13
      أرى أف تنظيـ النسؿ ضروري لتقدـ مجتمعي .  .14
. المثقؼ بالرجؿأفضؿ الزواج   .15       

16.  
إذا صادفت رجاًل أجنبيًا تختمؼ لغتو عف لغتي فإني ال أميؿ أف 

 أتعرؼ عميو بصورة أعمؽ .
 

     

17.  
أغمب الوقت الذي اقضيو في الكمية بعد انتياء المحاضرات 

 يمضي دوف الفائدة .
     

اشتغاؿ المرأة خارج البيت. عدـ معظـ متاعب الحياة سببيا  .18       
      أفكر في يومي وال ييمني ماذا سيحدث غدًا .  .19

20.  
والخبراء في المشكالت  الثقافاتأحب التعارؼ عمى آراء 

      االجتماعية .

. الجموس عمى االنترينيتبالوقت الذي اقضيو في أستمتع   .21       
      المرأة غير العاممة ال تحس بقيمة الماؿ الذي تبذره.  .22
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الشيادات العممية.أسعى لمحصوؿ عمى أعمى   .23       

24.  
ال أمانع في سفر الفتيات لمدراسة خارج الوطف إذا كانت ىناؾ 

 ضرورة لذلؾ .
     

      ال أجد صعوبة في تنظيـ أموري .  .25
      أحرص عمى متابعة األخبار واألحداث المحمية .  .26

27.  
 عراقيةالتمفزيوف ال قنواتمى مشاىدة أرى ضرورة االقتصار ع

 والتوقؼ عف مشاىدة القنوات الفضائية األخرى. 
     

28.  
عمؿ المرأة يحقؽ لنا فائضا في الشباب يمكف أف نستخدمو في 

 مجاالت أخرى .
     

      أشارؾ في الحياة السياسية لمجتمعي .  .29

30.  
أشعر بالحاجة إلى امتالؾ أجيزة االتصاؿ الحديثة )إنترنت ، 

( . ةتمفوف ، سيار        

31.  
يخونني التقدير الصحيح لمزمف الذي تستغرقو األعماؿ التي أقـو 

 بيا .
     

      ال داعي لعمؿ المرأة طالما ىناؾ مف يعيميا .  .32
      أحرص عمى حضور الندوات والمحاضرات الثقافية .  .33

34.  
لي الحؽ انو تكوف لي آرائي المستقمة عف والدي حتى واف كانت 

 معارضة لما عندىـ .
     

      لدي أىداؼ واضحة ومحددة أريد الوصوؿ إلييا .  .35
      يجب أف يوفر المجتمع لممرأة جميع الظروؼ المالئمة لمعمؿ .  .36
      أميؿ إلى تغيير أسموب حياتي مسايرة لمقتضيات العصر .  .37

38.  
أرى أف يكوف لمزوج وحده الكممة العميا )النيائية( في اتخاذ 

 القرارات التي تخص األسرة.
     

39.  
المجتمع الذي يساوي بيف الرجؿ والمرأة في توفير فرص العمؿ 

 مجتمع متحمؿ .
     

      لـ أكوف رأيا محددًا في القضايا والمشكالت المحمية.  .40
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 ( 3ممحق ) 

 دافعية التعمممقياس 

 الفقرة ت
أفافق 

 بش ة
 ةم ردد أفافق

ال 

 أفافق

ال أفافق 

 بش ة

سسسسسس.تٌىٍٍتفًسسأوْٛسِٛجٛسةأش زسننٌ  نسةسعٕيِنسس1

سسسسسس.تٌيرتخٍتٌٕيرسأْسٌٙجُسٚتٌيتيسن الِنتًسس2

ٍالثسأفضًستٌمٍنَسننٌ ًّستٌيرتخًسضّٓسِلّٛعتسِٓستٌشِس3

س.عٍىسأْسألَٛسنٗسِٕفزسة

سسسسس

ت٘جّنًِسنب ضستٌّٛضٛعنثستٌيرتخٍتسٌؤسيسإٌىسإّ٘نيسوًسس4

سِنسٌيٚرسحًٌٛ.س

سسسسس

سسسسسس.تٌىٍٍتأخجّجعسننألفىنرستٌليٌيةستٌجًسأت ٍّٙنسفًسس5

سسسسسسن ببسلٛتٍٕٔٙنستٌ نرِت.ستٌىٍٍتٌييستٌٕشعتسإٌىستزنسس6

سسسسسسنغضستٌٕظزسعٓستٌٕجنئج.ستٌىٍٍتأحبستٌمٍنَسنّ ؤٌٍٚنتًسفًسس7

سسسسسسأٚتجٗستٌّٛتلفستٌيرتخٍتستٌّ جٍفتسنّ ؤٌٍٚتستنِت.س8

سسسسسس.تٌيرتخٍتٌ غًسإًٌسٚتٌيتيسعٕيِنسأتنيثسعٓسِشىالتًسس9

سسسسسسِٚجنن جٗ.ستالخجنكٌ  بسعًٍستالٔجبنٖسٌشزحسس11

سسسسسسغٍزسِثٍزة.ستٌىٍٍتأش زسنؤْسغنٌبٍتستٌيرٚصستٌجًستميِٙنسس11

سسسسسس.ستٌىٍٍتًسفًسٍالتزضىسعًٕسسِأحبسأْستس12

سسسسسستٌجًستجطٍبستنًّستٌّ ؤٌٍٚت.ستٌيرتخٍتأتلٕبستٌّٛتلفسس13

نغضستٌٕظزسستٌىٍٍتسسأخجن ٓسإٔشتيستٌ مٛننثسعٍىسانٌبنثالس14

سعٓستألخبنب.

سسسسس

سسسسسس.تٌىٍٍتٌٙجُسٚتٌيتيسنّ زفتسحمٍمتسِشنعزيستلنٖسس15

خببستٌّشىالثستٌجًسستٌىٍٍتس٘ٓفًسسٍالثأش زسنؤْسن ضستٌشِس16

سأت زضسٌٙن.

سسسسس

تٌجًستجطٍبستٌ ًّسستٌيرتخٍتأش زسننٌضٍكسأثٕنءسأستءستٌٛتجبنثسس17

س.تٌىٍٍتفًسسٍالثِعستٌشِ

سسسسس

سسسسسس.تٌيرتخٍتأش زسننٌالِبنالةسأحٍنٔنسفٍّنسٌج ًسنؤستءستٌٛتجبنثسس18
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أش زسننٌزضىسعٕيِنسألَٛسنجطٌٛزسِ ٍِٛنتًسِٚٙنرتتًسس19

س.ستٌيرتخٍت

سسسسس

سسسسسسأخئٍتس  بتستنجنكسإٌىستفىٍز.ستٌالخجنكأفضًسأْسٌ طٍٕنسس21

سسسسسسعٍىسأيسشًءسأ ز.سستٌيرتخٍتأفضًسأْسأ٘جُسننٌّٛضٛعنثسس21

سسسسسس.تٌىٍٍتأحزصسعٍىسأْسأتمٍيسننٌ ٍٛنستٌذيستجطٍبٗسس22

سنّميترستٌلٙيستٌّبذٚي.سٌ  ئًسأْست طىستٌّىنفآثسٌٍطنٌبنثس23

س

سسسسس

ٚتٌٛتٌيتْسن  ٛصسستالخجنكأحزصسعٍىستٕفٍذسِنسٌطٍبٗسًِٕسس24

س.تٌيرتخٍتتٌٛتجبنثس

سسسسس

ستٌىٍٍتوثٍزتسِنسأش زسنؤْسِ نّ٘نتًسفًسعًّسأشٍنءسجيٌيةسفًسس25

ستًٍّسإٌىستٌٙبٛا.

سسسسس

سسسسسسٌ ٍكسجٛتسسرتخٍنسِزٌنن.ستٌىٍٍتأش زسنؤْستالٌجشتَسنمٛتٍٔٓسس26

سسسسسسٚتٌلّ ٍنثستٌطالنٍت.ستٌيرتخٍتألَٛسننٌىثٍزسِٓستٌٕشنانثسس27

سسسسسس.ستٌيرتخٍتالسٌؤنٗسٚتٌيتيسعٕيِنسأتنيثسإٌٍّٙنسعٓسعالِنتًسس28

سسسسسس.تٌىٍٍتفًسسٍالثٌ  بسعًٍستىٌٛٓس يتلتسن زعتسِعستٌشِس29

سسسسسستٌىٍٍتٌييسرغبتسلٌٛتسفًستالخجف نرسعٓستٌّٛضٛعنثسفًسس31

سسسسسس.تٌيرتخٍتٌنزصسٚتٌيتيسعٍىسلٍنًِسنؤستءسٚتجبنتًسس31

سسسسسس.تٌىٍٍتالسٌٙجُسٚتٌيتيسننألفىنرستٌجًسأت ٍّٙنسفًسس32

سسسسسس.تٌيرتخٍتخزعنْسِنسأش زسننًٌٍّسعٕيِنسألَٛسننٌٛتجبنثسس33

ٌّىًٕٕسِٓستٌن ٛيسعٍىسستٌىٍٍتفًسسٍالثتٌ ًّسِعستٌشِس34

سعالِنثسأعٍى.

سسسسس

ٌ ٛسسعًٍسستٌيرتخٍتفًسحًسٚتجبنتًسست نًٚٔسِعسسٍِالتًس35

سننٌّٕف ت.

سسسسس

سسسسسس.تٌىٍٍتألَٛسنىًسِنسٌطٍبسًِٕسفًسٔطنقسس36

 


