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Abstract 
     The Present research aimed at identifying:      
1- The orientation toward modernity the students of the university. 

2- protest the students of the university 
3- the relation between The orientation toward modernity  & achievement 

struggle Among   
university students 

students has determined sample of Preparatory scened stage students 

(scientific and literary) for both males and females in AL-Mustansiria 

(morning studies) for 2018-2019.                      Theoretical frame 
This research viewed several adoptes in  The research procedures  

                                                                         results Building     
 1-  The researcher built a measure of orientation toward life, and the 

measure of achievement was adopted for the researcher (Mohamed 2014), and 

their honesty, consistency, and method of answering their paragraphs were 

confirmed .     
    -2-The two mentioned measures were applied at the same 

time on  sample educational counselors   (200) students   male and female 

students during    
10-22/11/2018  .the researcher used the following . Data had been analyzed 

with help of statistic programs for social sciences in data    process(SPSS) 
As a result, it had been reached to results listed below                            

 0 1-The results of the research showed that university students have a desire 

to move towards life compared to the hypothetical mean of the scale. 
 2-The results of the research showed that university students enjoy the 

motivation of achievement.     
  3-The results showed a positive correlation between the trend towards 

modernity and the achievement struggle of university students.. 
            The researcher submitted some recommendations and suggestions.                                          
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 الفصل أألول : التعريف بالبحث

 البحث أوال :مشكلة 
والتخلف  تعد        التقليد  وتجاوز  واإلبداع  للتجديد  محاولة  انماط  و الحداثة  تغيير  هدفها 

والسلوك والعمل  ،  التفكير  والمتشابكة  المعقدة  المفاهيم  من  فهو  تنويرية    ,  وهي حركة 
تبديل النظرة الجامدة الى االشياء والكون والحياة الى نظرة    تسهم في  عقالنية مستمرة  

 وتتضمن تفاعل العديد من الخصائص العقلية والوجدانية لدى الفرد ، اكثر تفاؤال وحيوية.  
تفاعل الفرد مع ما هو عصري ومتجدد ومواكبة التطور    وان التوجه نحوها تؤدي الى

في  يحدث  المختلفة   الذي  نتا   لذلك  االوقات  وقيمه  لجاً  تعد  وتقاليده  وتجاربه  الفرد  حياة 
إنسانية مستمرة ومرتبطة  ي عملية ه ان الحداثة  كما (. 11:   1982واتجاهاته )عباس ، 

عادة بالتقدم التكنولوجي والصناعي إال أن التغيرات الفكرية كانت األكثر تأثيرا، وتجسدت 
رتباطاً مباشراً  اترتبط  و  ديم.في الصراع والخصام األدبي بين األنصار التجديد وأنصار الق

باستخدام وتطوير اإلنسان الدائم للجانب المادي من المعرفة اإلنسانية التراكمية واستغاللها  
في تفاعله مع البيئة المحيطة بهدف تطويعها واستخدامها إيجابيا لتحقيق التقدم اإلنساني  

ا تم طرحه في  يتضح  من خالل م و   ( . 40:    1986بصورة مستمرة . ) الجرباوي ،  
توضيح الحداثة هو زيادة المعرفة عند الفرد واستثمار التكنلوجيا ايجابيا واالفادة منها في  
حياته وقدرته على التحكم على مقدرات البيئة لصالحة وتطوره دراسيا او العكس في ذلك 

قتها  ضياع مستقبله الدراسي لذلك فان البحث الحالي يحاول معرفة التوجه نحو الحداثة وعال
من   مميزه   مؤشرات  هي  التحصيلي  فالكفاح   . الجامعة  طلبة  لدى  التحصيلي  بالكفاح 

على كسب النجاح في العمل االكاديمي والعالقات   وقدرته االهداف يحاول الطالب تحقيقها  
واتمام   المتميز والتنافس عبر مختلف مواقف   اهدافهاالجتماعية  االداء  الحياة    من خالل 
تزود    المهام الموكلة اليه مع وجود الدافعية التي القدرة على تحمل  يظهر  العلمية والعملية و

تحقيقه ) المراد  السلوك الموجه للهدف المحدد   ,Emmonsوتعطي السياق من خالل 
( وان االفراد الذين لديهم دافعية عالية للتحصيل هم الذين يمتازون  1040-1048 ,1988

ال على  القدرة  ولديهم  ذاتي  داخلي  المهمة  بتعزيز  نحو  الشديد  واالنجذاب  الذاتية  سيطرة 
والمثابرة من اجل انجازها, وتلعب عملية اعداد االفراد والتنشئة االسرية دوراً اساسيا في  
ذلك ، ويميلون نحو المنافسة والتفوق، وغالباً ما تكون لديهم نزعة أو ميل داخلي كبير  

افع تحقيق المكافآت أو التعزيز، أما  للتحصيل واالنجاز بدافع التحصيل بحد ذاته, وليس بد 
التحصيل   نحو  مندفعين  يكونون  ما  يمتازون بمصدر ضبط خارجي عادة  الذين  االفراد 
واالنجاز من اجل الحصول على المعززات والمكافآت، فهم أقل استقاللية وضبطاً واكثر  

د تكون  ( . وبهذا ق295:  2004اعتمادية على المؤثرات الخارجية )الزغلول والهنداوي، 
و التحصيل واالنجاز  الللحداثة  في  او سلبي  ايجابي  دور  نحوها  أنوذلك  توجه    باعتبار 

الحداثة وهي وسيلة وهدف  ترمي الى تحديث الفكر من خالل قراءة التراث قراءة ناقدة ،  
وفي ضوء معطيات الواقع الراهن ومتطلباته ، لذلك ال توجد حداثة مطلقة وثابته ، بل  

تلفة بين حين وآخر وتتغير بتغير المجتمعات وما لهذه المجتمعات من  توجد حداثات مخ 
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)              تراث رسخت في افكار افرادها واثرت على طابع تفكيرهم ونمط سلوكهم 

  ، .   18  – 16:  1991الجابري  درجة    (  على  يتوقف  يتعلق  الحداثة  نحو  التوجه  كما 
المخت وعناصرها  الحياة  متغيرات  بين  والتناقض  الحاجة  الصراع  بين  كالصراع  لفة 

والقهر  وبواإلحباط   الحرية  العدالة والظلم  و ين  الحرب والسالم  و بين  الخرافة  و بين  بين 
( . وقد اختيرت عينة البحث من طلبة  8:  1988بين الحلم والواقع  ) المغربي،ووالعلم  

م  اوضاع الطلبة وتوجهم نحو الحداثة وضعف دافعيتهعلى الجامعة وذلك الطالع الباحث 
مع او ضد الدراسية والتحصيلية وقد تكون للحداثة تأثير في االداء العلمي لطلبة الجامعة  

مستوى التوجه نحو الحداثة  عن  ومن هنا تكمن المشكلة, في التساؤل    االنجاز الدراسي
 وعالقتها بالكفاح التحصيلي لدى طلبة الجامعة .    

 
 ثانيا :اهمية البحث:  
التي اختيرت وهم الشباب الجامعي الذين يمثلون    تنبثق اهمية البحث الحالي من الشريحة   

التي تعد المرحلة    اإلعداد الجامعيمجتمع من المجتمعات وهم في مرحلة    أليالصفوة  
وتكوين العالقات االجتماعية فطلبة الجامعة    االهم في اكتسابهم المعرفة والخبرة والكفاءة

ة في المجتمع لما لهم من دور ثقافي واجتماعي واقتصادي ، فهم قوى فاعلة  لهم أهمية كبير
في نمو المجتمع وتقدمه وبنائه ، وأنهم يعدون طاقة محركة لوسائل االنتاج وركناً أساسياً  

( . كما تأتي اهمية اختيار  16:  2006في تحمل مسؤوليات وأعباء المجتمع )البديري ،  
للبح كعينة  الجامعيين  باألوضاع  الطلبة  للتأثر  عرضة  األكثر  الفئات  من  فهم  الحالي  ث 

والتغيرات التي يواجها الفرد من مظاهر الحداثة وتوجه    النفسية واالجتماعية والثقافية , 
نحوها والتي تستوجب على الفرد التعامل معها , فالعصر الحالي يتميز بالتفجر المعرفي  

ة مناحي الحياة  فاالحداث الضاغطة التي  الشامل والتغيرات السريعة التي تطرأ على كاف
العملية   الحياة  بداية  تمثل  والتي  الجامعات  المتقدمة في  المراحل  تواجههم والسيما طلبة 

- 17:  2009المجهولة لديهم في ظل الظروف التي يعيشها المجتمع العراقي  )الحكاك,  
والطريقة في التفكير،    ه االتجا  (. وقد ارتبط البحث الحالي بتوجه نحو الحداثة الذي يعد 18

ة في التتابع وقد ينقض بعضها بعضاً، باعتبار ان الحداثة ال تتحدد  ر  ولها آثار ونتائج مستم
بوجهة نظر واحدة لكن لها اصول عامة تمثل خطها ومنهجها ، وقد يغير هذا التوجه نحو  

ا المختلفة فضالً  الحداثة تغيرات شاملة عند الفرد في االتجاهات الفكرية والمعرفية بأشكاله
عن اكتساب المهارات واالتجاهات النفسية المالئمة لحاجات المجتمع وطبيعة العصر )عبد  

بينما في حالة إخفاق الفرد في استعمال الحداثة عند التوجه نحوها    (.46:    2000الدائم ،  
التطور   مواكبة  مع  وطموحاته  اهدافه  تحقيق  في  منها  واالفادة  لصالحة  تكييفها    وعدم 
والتغير الذي يطرأ في الحياة  من تحديث وعصرنه  فإن ذلك يؤدي إلى شعوره بالقلق  
واالكتئاب والغضب وغيرها من المظاهر المؤدية إلى اعتالل الصحة النفسية ، وقد تؤدي  
الى فشله دراسيا وعدم االستعداد وضعف في الدافعية في اكمال التفوق والنجاح في حياته  

( . لذلك فان البحث الحالي يحاول التعرف على  1:   2001) علي ،  العلمية واالجتماعية 
التوجه نحو الحداثة وعالقتها بالكفاح التحصيلي الذي يعد هو الدافع الرئيسي الذي يثير  
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التحصيل   في  رغبة  وذلك  والتفوق  المعرفة  على  الحصول  في  والتركيز  لالنتباه  الفرد 
حلة الدراسية , ومحاولة اتقان المهارات,  الدراسي رغم الصعوبات التي تواجه في المر

والتغلب على الموانع والعوائق والسعي الى النــجاح أو تحقيـق نهاية مرغوبة ، وقد عد  
"Mc Cleland     ان دافع التحصيل يتكون من مكونين اساسيين هما : االمل في النجاح "

Hope of Success   والخوف من الفشل ،Fear of Failure االمل في  ، ويقصد ب
النجاح التوقع الواضح في تحقيق واحراز الهدف ، اما الخوف من الفشل فيقصد به التوقع  
الواضح للخوف من االحباط, وعلى هذا فأن االفراد الذين تكون دافعيتهم للتحصيل عالية  
ايضاً.)الكناني   عالية  بانفسهم  ثقتهم  تكـون  كمـا   ، بعنـايـة  اهدافهم  يحددون 

( . اذ إن االهداف المراد تحقيقها  واالهتمامات العلمية  140- 149،ص 1994وآخرون،
وما يتعلق بالتطور العصري وتوجه نحوه  وااللتزامات قد تلعب الدور الرئيس في التقدير  
لنوعية االنجاز الذي يحققه الفرد في مسيرته العلمية واالجتماعية وارتباط ذلك بالتوجه  

 ( . Emmons, 1996, p.313والخبرات العاطفية المؤثرة )
ت عملية  هناك  ان  الباحث  يرى  تقدم  بينهما,  أ ومما  فيما  البحث  متغيري  بين  متبادلة  ثير 

بشخصية الفرد   ن الكفاح التحصيلي( هما مرتبطا  – البحث )التوجه نحو الحداثة    ي فمتغير
ي يحصل  ذ التوجه نحو الحداثة تدفع به من اجل حب االستطالع والتعرف عن التطور الف

وما يكتسبه من خبرات ومهارات ومعارف .اما في الكفاح التحصيلي هو الدافعية  العالم  
التي تمكنه من تحقيق اهدافه وطموحاته في الدراسة وتحدد مستقبله في الحياة العملية بعد  
اكمالها فضال عن الصعوبات التي يواجها وهو يحاول النجاح والتفوق والحصول على  

حقيق مبتغاه في الحياة ، كما تبرز اهمية البحث الحالي  التحصيل الدراسي الذي يؤهله ت
في اختيار طلبة الجامعة لما لهم من دور  كبير في بناء البلدان بعد حصولهم على الخبرات 

فضالً عما تقدم تستمد    والمهارات التي تؤهلهم وحسب اختصاصهم في مجال سوق عمل ،
ومنها الجامعات التي البد ان يكون لها    هذه الدراسة اهميتها من اهمية المؤسسة التعليمية

دور مهم في صقل شخصية الفرد وأعداده بالشكل الجيد في الحياة الجامعية من اجل ان  
جميع   مواجهة  على  والقدرة  العملية  المواقف  في  المسؤولية  تحمل  على  قادراً  يكون  

 يمكن إجمال أهمية البحث الحالي بما يلي : والتحديات في الحياة .  
 ت النظر إلى أهمية الحداثة والكفاح التحصيلي ودورها في نجاح الطالب او فشله  . لف01
مساعدة الجامعيين في استعمال التطور التكنلوجي في حياتهم الجامعية بشكل ايجابي  02

وتفوقهم   اهدافهم  تحقيق  في  والدافعية  الكفاح  على  تشجيعهم  خالل  من  في  ومساعدتهم 
 بدراستهم الجامعية . 
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 يهدف البحث الحالي الى التعرف على  :   :ثالثا: أهدف البحث   

 طلبة الجامعة . لدى   توجه نحو الحداثة    .1
 . طلبة الجامعة.  الكفاح التحصيلي لدى  2
   طلبة الجامعة الكفاح التحصيلي لدى  توجه نحو الحداثة    .  العالقة االرتباطية بين3
   

 رابعا: حدود البحث 
في )المدارس الصباحية(  للعام    المستنصرية    البحث الحالي على طلبة الجامعة يقتصر     

 .  (   2019 –  2018  )  الدراسي
 

   -خامسا: تحديد المصطلحات : 
 : توجه نحو الحداثةالاوالً: 

   (Smith &Inkles1976 )انكليس وعرفه سمث    
بها الفرد بسمات شخصية  ) مجموعة مترابطة ومنسجمة من االتجاهات العامة التي يتسم 

  19،1976 مميزة تعبر عن نفسها بسلوكه المميز في ميادين العمل االجتماعي المختلفة  .) 
، Smith &Inkles  ) 

 (  1979عرفها )العيسى
مجموعة من االتجاهات والمعتقدات والسلوك التي يمتاز بها االفراد الذين يسكنون في   

 (. 100:  1979)العيسى , المناطق الحضرية والصناعية والتعليمية 
 (  1990عرفها )النوري  
مجموع االتجاهات الفكرية التي تميل الى اخضاع ما هو تقليدي او سلفي من المظاهر   

االمور   تعديل  والى  الجديدة  او  الحديثة  المقياس  الى ضرورات ومبتكرات   المألوفةالى 
 .  ( 23:  1990)النوري، الحاضر 

 عرفها ) الداهري والكبيسي (  
والكبيسي    ري  استجابة متعلمة ثابتة بقبول الفرد او ارفضه الحد الموضوعات .) الداه 
،2000  :77  ) 
 التعريف النظري    
الباحث     تبنى  الحداثة  لقد  اتجاهات   Smith )   نكليس  وسمث      لـنظرية 

&Inkles1976)   
حث ، لذلك فإن  والتفسير في هذا الب   والتي تمثل اإلطار المرجعي في بناء المقياس        

الحداثة    التعريف نحو  التوجه   " لـ  تعريف  النظري  )  وسمث  هو   Smithانكليس 
&Inkles1976 )    ً  .  بوصفه تعريفاً نظريا

 
: نحو    التعريف االجرائي  التوجه  مقياس  المستجيب في  التي يحصل عليها  الدرجة  هي 

 الحداثة  
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 رفه كل من : وع  "Achievement Striving" :ثانيا : الكفاح  التحصيلي  
_1  Moffitt & Singer, 1994"    : " 

عامل يشير الى ان االفراد يكونون قادرين على كسب النجاح الذي يرغبون به من خالل  
 الحالة االكاديمية  

 (. Moffitt & Singer, 1994, 41او الرياضية أو العالقات االجتماعية ) 
 _2  Emmons, 1989, 1999, 2003 : "   

محاولة الشخص لعمل شيء او يشير الى االهداف التي يرغب الشخص  كفاح هادف يمثل  
 (. Emmons ,2003, p.192-193بأنجازها او اتمامها خالل مختلف المواقف )

_3 "Kokonyei et al , 2008"    : 
عامل يشير الى أنجاز أو اتمام الهدف ويشمل االداء والفوز والنجاح أو التنافس مثل ارغب  

 (. Kokonyei etal,08, 417االكاديمي العالي )ان احافظ على نجاحي 
_4 "Leibowitz-Levy, 2008  : " 

مختلف   وعبر  انجازها  النموذجي  المستوى  على  الفرد  يحاول  اهداف 
ايمونز    Leibwitz-Levy, 2008,122))المواقف تعريف  الباحث  تبنى  وقد 

(Emmons,1989,1999,2003  تبنى قد  الباحث  ألن  وذلك  نظري   كتعريف   ))
 . ( الذي أعتمدت علية في بناء المقياس 1999ياس) عبيد مق
اما التعريف االجرائي فهو: ) الدرجة التي يحصل عليها المستجيب من خالل استجابته   

 على فقرات مقياس الكفاح التحصيلي المعتمد ألغراض هذا البحث(. 
 
 الفصل الثاني :االطار النظري للبحث  

توجه نحو الحداثة معتمدا    بناء مقياسمعتمدة في  سيقوم الباحث بعرض وجهتي النظر ال
الحداثة ل )على   اتجاهات    (Smith &Inkles1976)انكليس  وسمث  النظرية نظرية 

يمونز  الكفاح التحصيلي ال في بناء مقياس    (2014)عبيد    اتهالتي اعتمد   الكفاحات   ونظرية
(Emmons ,1989  ) في الدراسة الحالية.  ا في تفسير ومناقشة النتائج ماستعمالهو 

 ( Smith &Inkles Theory1976 )  انكليس ونظرية سمث     - اوالً 
باألنظمة     النظرية على   اكد  تطبيقه وااللتزام  ونظامها وطريقة  التربوية  المؤسسة  اهمية 

ت اثر فعال في  التربوية والقوانين التي تنظم العمل التربوي وتعد هذه االنظمة التربوية ذا
تحقيق عملية الحداثة لدى الفرد ، حيث يمكن بواسطة هذه االنظمة اكساب الفرد انماط  
سلوكية حديثة وتعويده على هذه االنماط وتشربه بأفكار وقيم تؤدي الى تكوين  شخصية  
والنفسي   التربوي  االعداد  خالل  من  الحداثة  عملية  في  الفعالة  المشاركة  على  قادرة 

يسمى   والعلمي  واالجتماعي وما  الحديث  تكوين  ذلك  على  )الشيخ    بالحداثة.   ويطلقا 
مؤسسات    (178- 176:  1986والصليبي، دور  اهمية  على  النظرية  هذه  ركزت  كما 

المجتمع كافة وبالتحديد المؤسسات التعليمية لتحديث عقول االفراد وشخصياتهم وتحويلها  
تمرار مرحلة من التغيير الحضاري  من الجمود الى المرونة ، حيث ان الفرد يواجه باس

في كافة مجاالت الحياة وتؤكد هذه النظرية على اهمية دور وسائل االتصال كونها تزود  
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حضارية)  بمعلومات  سمث       . ( InkeIes & smith,1958:42الفرد  كل  حدد  وقد 

 - :   الحداثة هي  ن انواعـا م  Smith &Inkles )وانكلس )
لتحديث اكثر فاعلية كونه عملية لشاملة ويرتبط ارتباط  التحـديث االجتمـاعي: وهذا ا  -  1

وثيق بنشـأة النظـم الحديثـة كشبكة النقل والمواصالت والتواصل التي تـؤدي الـى نـوع  
من التجانس بين المجتمعات المختلفة في الثقافة وتوفر الحرية وضـعف القيود التي تحد  

وزيـادة التمايز البناء االسري مـن خالل  من قـدرته علـى اتخـاذ القـرارات الخاصـة بـه  
 ظهـور العائلـة الصـغيرة فـي المجتمع.   

التطوير في المناهج الدراسية ووسائل    هذا المجال  يتضــمن و  التحــديث الــتربوي :   -   2
التعليم  من اجل احداث تغيرا لألفراد من خالل استغالل الطاقـة الكامنة والقدرات االبداعية  
وتوظيفهـا فـي عمليـات التربيـة والتعليـم فـي عمليـة النهضة العلمية , كم البد من التطبيق  

فـي العمل التربوي, باعتبار عمليـة التحـديث   المنظم والـدقيق للوسائل التربويـة والتعليميـة
والتعليمـي والمواقـف    الـتربوي  التطـورات  تلك  مع  عميقا  تتجاوب  ان  لهـا  ينبغـي 

بالتطور وااليمان  الجديـدة  العلميـة  ب  والتنظيمـات  والعالقات  التربوية  القيم  مجموعة 
 . واالجتماعيـة 

ويعد من االدوات  و  -  3  : االقتصـادي  باتجاهات  التحـدث  تغيرا  التي تحدث  العناصر 
الفـرد ويشـمل تطـبيق المنظـم للعلوم والتكنلوجيا في عمليات االنتاج واالسـتخدام المثـل  
للطاقـة بـدل من استخدام الطاقة التقليدية كما هو في المجتمعـات التقليديـة عنـدما تبــدا  

القيــ مجموعــة  فــان  االقتصــادي  التحــديث  وسائر  عمليــة  االجتماعية  والعالقــات  م 
لها تجاوز عميقـا مـع  ينبغي  المجتمع  بقائمة  التي    تنظيمات  الجديدة  والمواقف  القيم  تلك 

 يتضمنها نوع الجديد 
االنظمة    -  4 في  الدقيق   التخصص  فهو  السياسي  التحديث  بينما  السياسـي:  التحـديث 

بنمــ ويمتــاز  الجمعي  االتصال  وسائل  ونمو  وتعديــد السياسية  بــالمجتمع  العموميــة  و 
الدوار بــالمجتمع والدقــة العلميــة والفنية فـي اتخـاذ القـرارات والتعـبئة العامـة بحيـث  
عــن   معينــا  تنظيمــا  يتطلــب  للفــراد  الخاصــة  الدوار  واختلف  المجتمـع  نمـو  ان 

    (64-51:  1983مسـاهمة الجمـاهير المنظمـة)العيسـى،)طريــق
   - : مجاالت مفهوم الحداثة  

اوال : االتجـاه التحليلـي : ويشــمل االتجاهــات الــتي يتمثلهــا الفــرد نتيجــة لمشاركته  
في االتجاهات الحديثة التي يلتزم وجوده لتعمل المؤسسـات بكفاية وهي تقبل الخبرة الجديدة  

وتعدد   الحديثة  وق  اآلراء والمبتكرات  برايه  التشبث  النظر  وعدم  ووجهات  الراي  بول 
االخرى وتوجه الفـرد الـى اكتسـاب الحقـائق والمعلومـات التي يبني عليها اراءه وااللتزام  
بالوقت واستثماره ايجابيا والتحكم بأفعاله وقدرته على السيطرة عليها وان يؤمن بالتخطيط  

تفكير بها والتهيؤ  عند تنفيـذ االعمـال الخاصـة بـه واالعمال العامة من حيث ضرورة ال
لها مسبقا  وان تكون لديه الثقة بنفسه وباآلخرين الذي يعيش معهم  وان يتميز بالمهارات 
الفنية الحديثة والى االعتماد عليهـا ولدية الطموح التربوي والمهني ولديه حماسـا للتعلـم  

خرين له  للمهـن الجديــدة وتشــجع االخرين وان يكون ذي كرامة مـن حيـث احترام اال
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واحـترامه لهم وتقديره لظروفهم ومواقفهم ويميز بالتفاؤل ويشعر بطمنينا للتغيـر الـذي 
يشهده ورأى فيه النفع له ولآلخرين ووفق هذا المنظور فان الفرد اذا تميز بهذه السمات  

 كـان سـلوكه حـديثا واذا لـم يقبـل بالتغيرات كان سلوكه تقليديا . 
ي )الموضوعي (: يشمل هذا االتجاه الحداثي االمور المرتبطة ارتباطـا  ثانيا االتجاه المجال

وثيقـا بعملية التحديث الشامل الخاصة بالفرد ومنها العالقات االسرية والعائلية المبنية على  
العدل االجتماعي والحقوق والواجبات واعطاء حقوق للمرأة ونظر اليها نظرة انسانية ولها  

ع والمشاركة الفاعلة وابداء اهتمامـا لشـؤون الحيـاة العامـة والقدرة ومكانة هامة في المجتم 
على المشاركة في االنشطة االجتماعية ايجابيا ويتميز بروح المواطنة وتحمل المسؤولية  
واالهتمام بحقـوق االخريـن وواجبـاتهم وعدم تجاهلها وعدم التبذير للمال وتقنين عمليات  

ظـروف معيشته والبد ان يكون للفرد موقف من االمتيازات االنفاق وقدرته على تحسـين 
المادية واالجتماعية وفق  الكفـاءة وليس وفق اعتبارات اخرى وان يظهر استعداد للتسامح  
الديني في سـلوكه واالبتعاد عن التعصب الديني والتطرف  والميل الفرد الـى تثـبيت القيم  

ذا المنظور فان الفرد اذا تميز بهذه السمات كـان  والعادات االيجابية ونبذ السلبية ووفق ه
 سـلوكه حـديثا واذا لـم يقبـل بالتغيرات كان سلوكه تقليديا .    

ثالثا : االتجاه السلوكي : ويشــمل االتجاهــات الحداثــة المرتبطــة ارتباطــا وثيقــا باإلداء   
الذ  انفة  بالمجاالت  الملتصقة  المجاالت  من  وهو  ضـمن  الســلوكي  ضـمنيا  ويـأتي  كر 

المظـاهر السـلوكية فـي المنظـورين المجالي والتحليلي وان هذه االبعاد السـلوكية الـتي  
ل التمثل والنمذجـة والتعزيـز والتـدعيم واإلثابة  يتضـمنها المنظـور السلوكي تظهر من خال

الـى  الجـزء  ومـن  الصـعب  الى  السهل  من  والتدرج  والعقاب  .    كل  ال  والمكافأة 
(Inkles&smith,1974, 7-143) 

  والعصرنة الحياتية البد من تتساير مع الحداثة    وأداءتهويتبن من ذلك بان الفرد سلوكيته  
من اجل االرتقاء وتحقيق سعادته في استعمال وتوجه نحو الحداثة والتحديث لما يتعلق  

والتخطيط للمستقبل    باكتساب الخبرات الجديدة من االبتكارات الحديثة والعيش في الحاضر
النفس في تحديد مصيره وتحمل المسؤولية واحترام اراء االخرين  على  االفضل واالعتماد  

مع االحتفاظ بوجهة نظره  وان يحافظ على كرامة االخرين كما يحافظ على كرامته وان  
الديني    والتخندقال يفرق بين الفرد وفق الجنس في الحقوق والواجبات ويتعد عن التعصب  

الطائفي والقومي وان يفكر في اثابة االخرين وفق قدراتهم وما يقدمون من كفاءة ال وفق  و
 العالقات الشخصية والمحسوبية وعلى الفرد االفادة من البيئة وتكيفها لصالحة .  

 - (  ( خصائص شخصية اإلنسان الحديث  :Alex & Smithوفد حدد ) أليكس و سميث  
المحلية والقومية واالنتخابات  مواطن متعلم مشارك في الشؤو  -1 العامة والتنظيمات  ن 

 ويجتهد في جعل نفسه قريباً من المجتمع . 
 يمتلك الكفاءة ومقتنع بانه قادر على التأثير في حياته وحياة مجتمعه  .    -2
يرفض السلبية واالستسالم والقدرية ويسترشد بنصائح أصحاب الخبرة والتخصص    -3

 يرة . ومستقل بذاته إلى درجة كب 
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البد ان يكون مرن متفتح عقلياً من اجل اكتساب الخبرات واألفكار الجديدة والرغبة    -4 

 , Inkeles & Smith , 1971في مقابلة الغرباء وإيمانه بحقوق المرأة المتنوعة . ) 
290    ) 

لهذا تحاول تتولى المؤسسة التربوية والتعليمية وفي كافة مجاالتها وعن طريق المناهج  
نشطة المدرسية واالكاديمية بأعداد الطلبة وتطوير قدراتهم وتوجهم في االفادة  الدراسية واال

  , شخصيتهم  بناء  اجل  من  لصالحهم  وتسخيرها  حداثة  من  يحصل  وما  التكنلوجيا  من 
النجاح   وتحقيق  الحياة  لمواجهة  وذلك  قابلياتهم  وتطوير  مواهبهم  صقل  في  وتساعدهم 

والتكيف معها واستغاللها لصالحهم وتنظيم امور  والتفوق ومواكبة التغييرات التي تحصل  
 حياتهم بطريقة المثلى خدمة لهم وللمجتمع الذي يعيشون به .    

 ( Personal Strivings Emmons Theoryنظرية ايمونز في الكفاحات )   -ثانيا 
" أن مضمون الكفاحات عند الفرد تتكون من عدة   Emmons, 1989يرى ايمونز"   

وتشكيالت واصناف مختلفة ومنها الكفاح التحصيلي )االنجاز( او التوجه نحو  مواضيع  
واحد   هدف  تحصيل  او  انجاز  اجل  من  الكفاحات  بين  صراعات  تحصل  وقد  المعرفة 
مصطدم مع االنجاز للهدف االخر وان حالة التوجه للهدف وتكميله الى حالة التكامل بين  

يدة, فان التحصيل لكفاح واحد قد يتم ادراكه  الكفاحات يشير له ايمونز على أنه حالة مف 
ألنجاز اآلخر ) أنه مكمالً  الكفاح هو  Emmons, 1989, p.104على  (. ويعتقد أن 

الشخص   يأمل  التي  اهدافه  انجاز  الشخص  يحاول  الهادفة  الكفاحات  من  مترابط  سياق 
لالنو عامة  بصورة  الكفاحات  وتشير   , اعتيادي  بشكل  مختلفة  اوضاع  في  اع  انجازها 

االهداف   وتكامل  تنظيم  على  ويعمل  انجازها  االفراد  يحاول  التي  االهداف  من  المميزة 
الفردية وان هذه الكفاحات تتضمن جميع االشياء التي يحاول الشخص الحصول عليها او  
الكفاحات   تكون  ان  ويمكن  تجنبها،  الشخص  يحاول  التي  االشياء  عن  فضالً  تجربتها 

ايجاب او  سلبية  اما  )الشخصية  ايمونز  Pervin, 2003,324ية  وضح  فقد  لهذا   .  )
Emmons, 1988)    الممكن لعملية الحل  التي تعطي  بانه السمة  الكفاحات  (  مفهوم 

تزود   , وانها  ودافعية كبيرة  تحمل  وأنه حالة  والمعتقدات  الدافعية مثل االهداف  عوامل 
تتكون من خواص    وتعطي السياق من خالل السلوك الموجه للهدف المحدد وان الكفاحات 

وصفات وهذ الصفات تضم عدة عوامل كما يعتقد ان االهداف متداخلة مع التحصيل او  
(  أن الكفاح التحصيلي هو تحقيق الهدف Emmons, 1988, 1040-1048االنجاز  )

المحدد وإتمامه وهو مظهر من مظاهر االجتهاد من اجل النجاح,  وحسن االداء والشعر 
نف على  متعمدة  المدى  بالرضا  فهو  والكفاح  تصرفاتها  في  عفوية  بانجازها  واثقة  سها 

مقبوالً    لألهدافالعريض   يكون  الذي  الهدف  الى  والوصول  الشخصية 
(Emmons,1997,498  ,)  ايمونزكما اكدEmmons,    ان هناك مميزات للكفاح لدى

احات  الفرد فقد اعدها فردية وفريدة من حيث االهداف التي تشكل الكفاحات وان هذه الكف 
الكفاحات قد تكون مرتبطة او مستقلة   المعرفة واالداء السلوكي كما ان هذه  تتكون من 
الكفاحات الشخصية تطورنا المستمر   الحياة وتعكس  بتغير  ثابته ويمكن ان يتغير  وغير 
يواجه   قد  ولكن  كفاحه  من خالل  وسعادة  باالرتياح  الفرد  يشعر  وقد  الحياة.  مدة  خالل 
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تحقيق كفاحاته وقد ينجح في تجنبها وتعد  الكفاحات في جميع    المشكالت والصمات في
الناس   باستطاعة  به هو  المعمول  الوضع  بالذات وأن  للتعريف  االحوال واعية ومتوفرة 

(  Pervin,2003,325التعريف بتقريره عندما يكونون قلقين في المحاولة النجاز شيء.)
ع الفرد  يحاول  اهداف  بانها  الكفاح  ايمونز  انجازها  وقد وصف  النموذجي  المستوى  لى 

وعبر مختلف المواقف ومن خالل العمل و السير في سلوكه الذي ينظر له على أنه اهداف 
ذات مستوى رئيسي وبصورة عامة فان الكفاحات هي االنواع المميزة من االهداف التي  

 ,Emmons 1986يحاول االفراد انجازها وتعمل على تنظيم وتكامل االهداف الفردية )
(. ولهذا يكافح الفرد باتجاه الهدف االيجابي كما يكافح لتجنب الهدف السلبي  1058-1068

ويرى ان هناك صراع  بين االهداف , على الرغم بانه ينظر الى ان الكفاحات متداخلة  
كفاحه   نظام  في  تحقيقه   والمراد  المنشود  الكفاح  تحقيق  اجل  من  منه  البد  االمر  وهذا 

(Emmons, 1989, 104)   
 لذا نجد ايمونز وزمالؤه قد صنفوا الكفاحات الى عدة اصناف وهي : 

بالسعادة واالمل ولديه القدرة positiveايجابي "  -أ   "   ويكون الفرد اجتماعي مملوء 
والفعل    . باحتياجاتهم  والتفكير   اآلخرين  مساعدة  ويحب  المشكالت وصبورا  على حل 

 اإليجابي يؤدي الى  نتائج إيجابية . 
وهو التفكير المزعج  وغير المحبوب للنفس ويفكر الفرد  "    Negativeسلبي "   - ب   

سلبية   بأحاسيس  ويعيش  المستقبل  من  ويقلق  بالماضي  لها   تعرض  التي  السلبيات  في 
واعتقادات سلبية في الحاصر ويبتعد عن االخرين  وال يحب االقتراب وال يسمعهم ويستفيد  

 التحديات والمشاكل .     من نصائحهم بل يجعل حياته سلسلة من 
 " "مثل تجنب القلق حول المعوقات" intrapersonalضمني )داخل الشخص( "   -ج   
" هو القدرة على فهم الفرد لذاته وتقديرها وفهم دوافع  interpersonalشخصي "  - د  

اقناع   التي تمكنه من  المهارات  ومشاعر االفراد اآلخرين وتكوين العالقات معهم ولديه 
 انه على صواب .   االخرين

" هو رغبة الفرد في تحقيق الهدف والتفوق  achievementالتحصيل )االنجاز( "  -ه 
 قدر االمكان ويسعى إلشباع حاجاته وفق امكانياته .    

" هو تكوين عالقة عاطفية ودية حميمية وهي في حد ذاتها  affiliationاالندماج "  - و   
  ات مع اآلخرين ليحبوني . تتسم بالتواصل والمشاركة وإقامة العالق

"  وهي عالقة اجتماعية أو عاطفية بين اثنين أو أكثر. وتلعب  دوًرا  intimacyااللفة "  -ز
 رئيسيًّا في عملية التواصل واالنسجام بين المتآلفين مثل "مساعدة االصدقاء واالعتناء بهم"  

 والتعاون في عالقاتهم"     باأللفة" مثل " أجبار االخرين ليكونوا متسمين  powerالقوة "  - ح  
" " تطوير القيمة  Health  Growth / Personalالنمو او الصحة الشخصية  "   - ط 

 الذاتية االيجابية"  
 " مثل " يكن مهتماً بالمظهر الجسدي دائماً"  Self- Presentationتقديم الذات "   -ي
بنفسي" )Autonomyاالستقالل "    -ك   القرارات   ,Pervin, 2003" مثل " اتخاذ 

325  ) 
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ولهذا فان الكفاحات الشخصية تظهر بانها عدة أنواع من االهداف يحاول الفرد انجازها   

من خالل مختلف المواقف وأن انجازها يؤدي الى الرفاهية الذاتية والشعور بالسعادة, وان  
مواجه باتجاه  التقدم  على  تعتمد  الشخصية  الرفاهية  حالة  تحقق  التي  االهداف  ة  انجاز 

االهداف فالمحافظة على االهداف واالبقاء عليها حالة مرغوبة وتعطي االرتفاع للتأثير  
االيجابي اما حالة عدم الوصول وبلوغ الهدف فلم تكن مرغوبة وتعطي االرتفاع للتأثير  

  , ادراكها    فاألهدافالسلبي  يتم  تجنبها واالهداف  بلوغها او  الناس من أجل  يكافح  التي 
وأن العالقات بين الكفاحات ليست تبادلية وهذا  ,  ير على المعرفة والسلوك ليكون لها التأث

يعني انه يمكن لكفاح واحد التسهيل لالخر وليس العكس فعلى سبيل المثال "الحصول على  
درجات جيدة" سوف يسهل للتخرج وليس العكس عموماً فأن هكذا اختالف هو سبب كون  

ن االخر ويمكن ان يكون بسبب االرتباط المختلف  كفاح احدهم في التسلسل الهرمي اعلى م 
(  . االخرى  الشخصية  الكفاحات  القول  .    (Emmons,1996,313.316مع  ويمكن 

من ان الكفاح التحصيلي    Emmons,1989ومن خالل االطالع على وجهة نظر ايمونز  
ولته  للفرد المتعلم هو انه شكال من اشكال االستعداد لتحقيق االنجاز وذلك عن طريق محا

المناهج   خالل  من  والمهارات  المعرفية  المعلومات  على  والحصول  العلم  في  التركيز 
ويثابر     بشكل ايجابي   والمهاري الدراسية واالنشطة المدرسية المتاحة وتحسين اداءه العلمي  

والوصول الى االنجاز, فالكفاح التحصيلي دافع شخصي  لتحقيق األهداف المرسومة لحياته  
التفوق والنجاح  باعها وذلك من خالل االجتهاد والسعي لحسن االداء ، ووحاجه يحاول اش 

 .     والشعور بالسعادة والرفاهية الشخصية
 
 

 البحث  وإجراءاتالفصل الثالث :منهجية 
يتضمن هذا الفصل تحديد المنهج المستخدم في الدراسة الحالية وهو المنهج الوصفي ،ألنه  

سة العالقات االرتباطية بين المتغيرات وتحديد مجتمع  انسب المناهج واكثرها مالئمة لدرا
البحث واختيار عينة ممثلة منه، كما يتضمن أداة البحث واإلجراءات المتبعة لتحقيق ذلك، 

ستعملت في معالجة البيانات، وهذه اإلجراءات هي  اإضافة الى الوسائل اإلحصائية التي  
 بحث. الجوانب األساسية التي تفضي الى تحقيق أهداف ال

يتكون مجتمع البحث الحالي من طلبة الجامعة المستنصرية من    :  أوالً : مجتمع البحث  
للدراسات الصباحية من التخصصات العلمية    2019-2018المرحلة الثانية للعام الدراسي  

   . واالنسانية للنوعين ذكور واناث 
البحث:   عينة   : طلبة    ثانياً  من  الحالي  البحث  عينة  الجامعة  تتألف  في  الثانية  المرحلة 

المستنصرية وقد تم سحب عينة بالطريقة العشوائية البسيطة من مجموع المجتمع االصلي  
 يوضح ذلك .    ( 1والجدول ) ( طالب وطالبة . 200أذ بلغت العينة )
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 االناث(  -( يوضح عينة البحث حسب النوع )الذكور 1الجدول )           

 التخصص  الكلية
 النوع 

 المجموع 
 اناث  ذكور

 50 25 25 االنساني  كلية التربية 

 50 25 25 االنساني  كلية اآلداب 

 100 50 50 العلمي كلية العلوم 

 200 100 100  المجموع 

 
البحث  أداتا  نحو    :ثالثاً:  التوجه  لقياس  أداة  أستخدام  البد من  كان  البحث  تحقيقا ألهداف 

وفيما يأتي اإلجراءات التي    لقياس الكفاح التحصيلي عند طلبة الجامعةالحداثة وأداة أخرى  
)  فقد تبنى الباحث مقياس الكفاح التحصيلي للباحثة  اتبعها الباحث إلعداد هذين المقياسين

بالكفاح  2014  محمد  وعالقتهما  العاطفية  والخبرة  المصير  اطروحتها)تقرير  عن   )
من صدقه وثباته وسوف تذكر الخطوات المتبعة   التحصيلي لدى طلبة الجامعة( بعد التأكد 

في ذلك  بينما األداة التي المراد استعمالها لقياس التوجه نحو الحداثة للطلبة فقد قام الباحث  
ببنائه وذلك نتيجة ألن الباحث لم يعثر على مقياس مناسب للتوجه نحو الحداثة يتفق مع  

 مقياس المذكور متبعاً الخطوات اآلتية: أهداف البحث الحالي لذلك اتجه الباحث لبناء ال
 خطوات بناء المقياس : 

قام    -أ     البحث,  فقرات مالئمة ألداة  الحصول على  بهدف   : السابقة  األدبيات  مراجعة 
الباحث بمراجعة شاملة لألدبيات والدراسات ذات العالقة بأداة البحث التي أتاحت له أفقاً  

 من الناحية النظرية واإلجرائية .  التوجه نحو الحداثةواسعاً لفهم 
ك بعد رجوع الباحث إلى عدد من األدبيات واألطر  تم ذل  تحديد مجاالت المقياس:    -ب  

 Smith ) النظرية ذات العالقة توجه نحو الحداثة أعتمد الباحث تعريف انكليس و سمث  
&Inkles1976)  مجموعة( على  ينص  والذي  تعريفه  متبنيآ  الحداثة  في  نظريته  وفق 

خصية مميزة تعبر  مترابطة ومنسجمة من االتجاهات العامة التي يتسم بها الفرد بسمات ش
المختلفة.) االجتماعي  العمل  ميادين  في  المميز  بسلوكه  نفسها   ،19،1976 عن 

Smith&Inkles ). اعتمد الباحث على هذا التعريف أساساً في بناء المقياس .   
 وقد تم تحديد مجاالت المقياس وهي: 

ي بناء العالقات الحداثة االجتمـاعية : ويقصد بها اختيار االساليب الصحيحة والفعالة ف  -  1
 االجتماعية واتخاذ القرارات الصائبة المنتجة في التعامل مع ا اآلخرين .   

الحداثة الــتربوية : ويعني االفادة من تكنلوجيا والتطور العلمي في تحديث وسائل    -  2
التعليم    من اجل تنمية القدرات االبداعية وتوظيفهـا للفرد فـي عمليـات التربيـة والتعليـم  

  . 
الحداثة االقتصـادية : وهي احداث تغيرا باتجاهات الفرد في توظيف المال والطاقة    –   3

 ل منظم علميا وتكنلوجيا في عمليات االنتاجية ونمائية .     بشك
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الحداثة السياسـية : وهو مواكبة الفرد للتحديث السياسي في المجتمع  واالهتمام بوسائل    -  4 

 االتصال الجمعي من اجل ان يأخذ دوره سياسيا .    
الباحث بصياغة    - ج    قام  يتضمنها كل مجال:  التي  المقياس  فقرات  فقرة  24)تحديد   )

معتمداً في ذلك على بعض األدبيات والمقاييس التي تناولت توجه نحو الحداثة وتم توزيعها  
 ( فقرات   6على مجاالت المقياس وهي لكل مجال ) 

المقياس   -  4 فقرات  وتصحيح  ):  تصنيف  إلى  المقياس  تصنيف  ايجابية  12تم  فقرة   )
كل فقرة هي )دائماً , غالباً , أحياناً    ( فقرة سلبية كما وضع الباحث خمسة بدائل امام 12و)

بإعطاء ) للمقياس  نادرا , ال (.يتم تصحيح الفقرات االيجابية  للبديل دائماً  5,  ( درجات 
( للبديل ال  ، اما الفقرات 1( للبديل نادرا و)2( للبديل غالباً و) 3( للبديل أحياناً و)4و)

 السلبية فتعطى الدرجات بصورة معاكسة .   
الفقرات صالح  - 2   فقراته  :  ية  األولي من حيث  بشكله  المقياس  أعداد  االنتهاء من  بعد 

 ( الخبراء عددهم  على مجموعة من  تم عرضهُ  المختصين في  10وبدائل اإلجابة  ( من 
التربية وعلم النفس واالجتماع ملحق* بهدف تقدير مدى صالحية الفقرات لقياس التوجه  

أبداها الخبراء . تم تعديل الفقرات التي اظهرت نحو الحداثة ، وفي ضوء المالحظات التي  
%(  80عليها مالحظات من قبل الخبراء وقد حصلت جميع الفقرات على موافقة أكثر من )

 من قبلهم  لذلك تم اإلبقاء على جميع الفقرات . 
لغرض استخراج القوة التمييزية لفقرات المقياس  :  تحليل الفقرات )القوة التميزية(    -   3

الحداثة  قام الباحث باستخدام أسلوب العينتين المستقلتين . بعد أن طبق أداة  توجه نحو  
( طالب وطالبة  وتم تصحيح استمارات المستجيبين  200القياس على عينة ممثلة بلغت )

وفق األوزان المعطاة والتي تمت اإلشارة إليها سابقاً وإيجاد الدرجة الكلية لكل استمارة  
%( من االستمارات 27لى درجة إلى أدنى درجة وحددت نسبة الـ)وترتيبها تنازلياً من أع

التي حصلت على أدنى درجة ، وظهرت النتائج ان جميع الفقرات مميزة وكانت قيمها  
   ( يوضح ذلك.2( والجدول )1.96اكبر من القيمة التائية )

الحداثة  (  2)    الجدول نحو  التوجه  مقياس  لفقرات  التميزية  أسلو  القوة  ب  باستعمال 
 المجموعتين المتطرفتين 

 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 461  | مجلة مداد اآلداب 

 أ.م.د. محسن صالح حسن الزهيري 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 ت 
 المجموعة الدنيا  المجموعة العليا 

 القيمةالتائية 
 المحسوبة 

وسط   
 حسابي 

 انحراف
 معياري 

وسط   
 حسابي 

 انحراف
 معياري 

1 4.32 0.76 3.51 1.16 6.05 

2 4.55 0.75 3.85 1.18 5.13 

3 4.51 0.73 3.31 1.14 9.24 

4 4.38 0.77 3.69 1.12 5.32 

5 4.57 0.66 3.94 1.16 4.89 

6 4.39 0.87 3.11 1.31 8.42 

7 4.41 0.64 3.12 1.02 10.99 

8 4.90 0.32 4.64 0.79 3.27 

9 4.31 0.76 3.51 1.16 6.06 

10 4.55 0.75 3.85 1.18 5.15 

11 4.51 0.72 3.31 1.14 9.25 

12 4.38 0.77 3.69 1.12 5.32 

13 4.07 0.73 2.82 1.06 10.04 

14 4.46 0.83 3.47 1.05 7.73 

15 4.73 0.54 2.86 1.25 14.28 

16 3.83 1.11 2.71 1.11 7.39 

17 3.79 1.17 2.46 1.21 8.22 

18 3.16 1.24 1.67 0.95 9.93 

19 3.08 1.26 1.71 1.01 8.83 

20 3.31 1.28 2.27 0.95 6.79 

21 3.28 1.21 2.29 1.33 5.79 

22 3.28 1.21 2.28 1.32 5.79 

23 3.08 1.26 1.71 1.01 8.83 

24 2.72 1.08 1.73 0.88 7.37 
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 عالقة درجة الفقرة بدرجة المقياس الكلية   :  -ي 

العالقـة  الستخراج  بيرسون  ارتبـاط  معامـل  باستخدام  الهدف  من  النوع  هذا  تحقق  وقد 
الكلية للمقياس, وقد أظهرت النتائج أن معامالت االرتباطية بين درجة كل فقرة بالدرجة  

( وكانت معامالت االرتباط جميعها دالة احصائياً  0.55  –0.32االرتباط قد تراوحت بين )
    ( يوضح ذلك . 3( والجدول )0.05عند مستوى الداللة )

       ( نحو  (  3الجدول  التوجه  لمقياس  الكلية  بالدرجة  الفقرة  درجة  ارتباط  معامالت 
 داثةالح

 
 (  الكفاح التحصيلي – التوجه نحو الحداثة الصدق الظاهري للمقياسين)

يعد الصدق الظاهري المظهر العام للقياس وهو يشير الى ما يبدو من قدرة المقياس على  
هذا النوع من  (. ولقد تم التأكد من  Anastasi ,1997,p.148قياس ما وضع من اجله )

( على  الكفاح التحصيلي    – التوجه نحو الحداثة  الصدق من خالل عرض فقرات المقياسين)
(* وقد تراوح  10مجموعة من المحكمين والخبراء في التربية علم النفس والبالغ عددهم) 

   % ويدل على أن فقرات المقياسين صادقة.100% الى80الصدق بين
   -النصفية: بطريقة التجزئة   سينثبات المقيا

قام الباحث بحساب معامل االرتباط بين الدرجات ذات التسلسل الفردي والزوجي الفراد  
. وقد بلغ معامل الثبات  ( التوجه نحو الحداثة  )  لمقياس   طالب  (  50عينة البحث والبالغة )

( وألجل حساب ثبات اإلختبار بصورة كاملة لجأ الباحث  0,73بطريقة التجزئة النصفية )
( وبهذا ووفقا  0,85تخدام معادلة سبيرمان براون لتصحيح معامل االرتباط فاصبح)الى إس

ثابت  المقياس  يعد  السابق  بلغ     للمعيار  وقد   ) التحصيلي  )الكفاح  لمقياس  بالنسبة  وكذلك 
( وألجل حساب ثبات اإلختبار بصورة كاملة لجأ الباحث  0,75)  الثبات بالتجزئة النصفية 

( وبهذا يعد  0,86معادلة سبيرمان براون لتصحيح معامل االرتباط فاصبح)الى إستخدام  
 المقياس. 

   *  أسماء السادة الخبراء وبحسب درجاتهم العلمية والتخصص وموقع العمل 

  رقم
 الفقرة

معامل  
 االرتباط 

رقم  
 الفقرة

معامل  
 االرتباط 

رقم  
 الفقرة

معامل  
 االرتباط 

رقم  
 الفقرة

  معامل
 االرتباط 

1 0.50 7 0.51 13 0.45 19 0.52 

2 0.41 8 0.42 14 0.33 20 0.42 

3 0.54 9 0.51 15 0.40 21 0.46 

4 0.34 10 0.44 16 0.42 22 0.47 

5 0.52 11 0.52 17 0.51 23 0.32 

6 0.55 12 0.42 18 0.53 24 0.52 
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/ علم    العلوم التربوية قسم    -  كلية التربوية المفتوحة              أسامة حميد حسن د   أ.
 .   النمو نفس 

قسم علم    - الهيثم    ابن كلية التربية/  - جامعة بغداد          م علي .د إسماعيل إبراهي.  أ
 النفس / علم نفس تربوي 

بغداد                     العبيدي  د  أنعام لفته أ. اآلداب    -جامعة  النفس/    -كلية  قسم علم 
 علم النفس االجتماعي . 

قسم اإلرشاد   - بية  كلية التر  -  بغداد الجامعة                      فاضل جبار الربيعي د    أ.
 النفسي / إرشاد . 

ابن رشد / قسم العلوم   -كلية التربية   -جامعة بغداد       د محمد أنور السامرائي . أ
 التربوية والنفسية . 

قسم علم    - كلية التربية/ابن الهيثم  - جامعة بغداد                    د ناجي محمود النواب  أ.
 النفس / علم النفس شخصية . 

ارشاد   – الهيثم    ابنكلية التربية/  -جامعة بغداد               جبار وادي العقيلي      أ. م . د 
 نفسي 
 أدارة تربوية  / كلية التربوية المفتوحة                   جميل محمد عامر  . د .مأ.  

 الجامعة المستنصرية / علم النفس التربوي              حيدر كريم الجزائري . أ . م . د 
 ارشاد نفسي  / كلية التربوية المفتوحة               م. د عيدان شهف كرم للا 

 
 :Alpha  Cronbach ))  خكرو نبا معادلة ألفا   - 2

وألجل استخراج الثبات بهذه الطريقة، قام الباحث باستعمال عينة التجزئة النصفية نفسها  
لمقياس   الثبات  معامل  بلغ  وقد  الداخلي،  لالتساق  الفا  معامل  استعمال  ثم  نحو  ،  التوجه 

)  الحداثة لمقياس  (0,87بلغ  الثبات  بلغ  بينما  التحصيلي .  الطريقة  . (0,88)الكفاح  وهذه 
أداء الفـرد مـن فقرة إلى أخرى . ويشير نانلي إلـى أن معامل الفا يزودنا    تعتمد على اتساق 

الدراسات السابقة التي    (Nunnally,1978,230)بتقدير جيد للثبات في أغلب المواقف  
      . لها عالقة بالموضوع 

 وصف المقياسين )جودة الحياة واالحتجاج( بصيغتهما النهائية:  
( فقرة ، تتراوح الدرجة الكلية  24بصيغته النهائية من )   ثة  التوجه نحو الحدايتألف مقياس  

( ،وان المتوسط النظري للمقياس بلغ  120-24للمقياس من أدنى درجة إلى أعلى درجة )
الكفاح  ( فقرة سلبية . أما  مقياس 12( فقرة ايجابية و)12(، ويحتوي المقياس على ) 72)

( فقرة ، تتراوح الدرجة الكلية للمقياس  33)  فيتألف بصيغته النهائية من   التحصيلي المتبناة  
(،  99وان المتوسط النظري للمقياس بلغ )  (، 165  - 33من أدنى درجة إلى أعلى درجة )

 ( فقرة سلبية . 5( فقرة ايجابية و)28ويحتوي المقياس على )
 التطبيق النهائي 

بتطبيقهما في آن  بعد استكمال إجراءات المقياسين والتأكد من صدقهما وثباتهما قام الباحث  
( طالب وطالبة موزعين  200واحد بصورتهما النهائية على عينة الدراسة التي بلغت )
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العينة    ألفراد  الباحث  شرح  وقد  المستنصرية  الجامعة  من  والتخصص  الجنس  بحسب 

تعليمات المقياسين وطريقة اإلجابة عليهما وقد بلغ متوسط مدة االستجابة على المقياسين  
     0( دقيقة30)
 . معامل ارتباط بيرسون :  2االختبار التائي لعينتين مستقلتين . - 1الوسائل اإلحصائية:   

 االختبار التائي لعينة واحدة.   -  4معامل سبيرمان براون للتصحيح    -  3                      
 

 عرض النتائج ومناقشتها  : الفصل الرابع
 أوالً : عرض النتائج 

      0 طلبة الجامعة لدى  مستوى التوجه نحو الحداثة الهدف  االول: التعرف على 
عينة البحث المتمثلة بطلبة    لغرض تحقيق هذا الهدف، قام الباحث بحساب متوسط الدرجات 

بلغ )الجامعة   الحداثة وقد  التوجه نحو  ( وبانحراف معياري وقدره 95,16على مقياس 
المتوسط  13,12) هذا  بمقارنة   ،)  ( والبالغ  للمقياس   الفرضي  درجة    72بالمتوسط   )

  24,73)وباستخدام االختبار التائي لعينة واحدة، تبين أن القيمة التائية المحسوبة بلغت   
 .  (  59)   ( ودرجة حرية  0,05حصائية عند مستوى ) ا( درجة وهي ذات داللة 

 ( 1الجدول ) 
 لطلبة الجامعة  رضي والمتوسط الحسابي أألختبار التائي لداللة للفرق بين متوسط الف

 على مقياس التوجه نحو الحداثة

 العينة 
المتوسط  
 الحسابي 

اإلنحراف  
 المعياري 

المتوسط  
 الفرضي 

القيمة  
التائية  
 المحسوبة 

القيمة  
التائية  
 الجدولية 

مستوى  
 الداللة

الداللة  
 االحصائية 

 دالة 0,05 1,96 24,73 72 13,12 95,16 200

 
تشير النتيجة بان عينة البحث من طلبة الجامعة لديهم توجه نحو الحداثة  وانهم مندفعين  
متعددة  واساليب  وبطرق  الحياة  مجاالت  في  المتنوعة  المعلومات  على  الحصول  في 

بتوفر التكنلوجيا الحديثة واالنترنيت ذلك العالم    ويمكن تفسير هذه النتيجةومصادر مختلفة  
وي على كم هائل من المعلومات بتنوعها وتعدد مصادرها فضال عن  االفتراضي الذي يحت 

الخبرات واألفكار الجديدة ،  و  لنقل المعلومات    للقنوات الفضائية كوسيلة   وجود عدد كبير 
على  الرغم من الظروف الصعبة والمعاناة  ولهذا فان الطلبة يحصلون على معلومات كبيرة  

لمجتمع العراقي بصفة عامة اال ان لديهم القدرة التي يمرون بها هم بصفة خاصة وافراد ا
الظروف   هذه  وتحدي  والرغبة  واالصرار  اجتماعيا  على  العالم  مع  التواصل  اجل  من 

اثراء   تقدمه من  ما  التربوية من  المؤسسة  تلعبه  التي  الدور  ان  وسياسيا ومعرفيا كما   
من المعلومات التي  ومعلومات علمية وتربوية في الجانب الجامعي فضال عن التراكمات  

الجامعة   دخوله  قبل  الطالب  عليه  النتيجة    حصل  هذه  المتبناة  وتتفق  النظر  وجهة  من 
(InkeIes & smith,1958  ان والتي تنص على  الحداثة  وي  يهتم  الفرد  (  تساير مع 

اكتساب الخبرات الجديدة من االبتكارات ووالعصرنة من اجل االرتقاء وتحقيق سعادته  
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في الحاضر والتخطيط للمستقبل االفضل كما ركزت هذه النظرية على    الحديثة والعيش 
اهمية دور مؤسسات المجتمع كافة وبالتحديد المؤسسات التعليمية لتحديث عقول االفراد 
وشخصياتهم وتحويلها من الجمود الى المرونة ، حيث ان الفرد يواجه باستمرار مرحلة  

ة وتؤكد هذه النظرية على اهمية دور وسائل  من التغيير الحضاري في كافة مجاالت الحيا 
    ( InkeIes&smith,1958: 42االتصال كونها تزود الفرد بمعلومات حضارية ) 

 0 الكفاح التحصيلي لدى طلبة الجامعة : التعرف على مستوى نيالهدف  الثا
الدرجات   الباحث بحساب متوسط  البحث من طلبة  لغرض تحقيق هذا الهدف، قام  عينة 

( وبانحراف معياري وقدره 112,36  وقد بلغ ) الكفاح التحصيلي  على مقياس    الجامعة
(16,18  ( والبالغ  للمقياس   الفرضي  بالمتوسط  المتوسط  هذا  بمقارنة  درجة    99(،   )

(  11,72وباستخدام االختبار التائي لعينة واحدة، تبين أن القيمة التائية المحسوبة بلغت)
( والجدول  59)         ( ودرجة حرية  0,05درجة وهي ذات داللة أحصائية عند مستوى )  

        .  ( يوضح ذلك2) 
 ( 1الجدول ) 

   للطلبة الحسابيأألختبار التائي لداللة للفرق بين متوسط الفرضي والمتوسط 
 الكفاح التحصيليعلى مقياس 

 العينة 
المتوسط  
 الحسابي 

اإلنحراف  
 المعياري 

المتوسط  
 الفرضي 

القيمة  
التائية  
 المحسوبة 

القيمة  
التائية  
 الجدولية 

مستوى  
 الداللة

الداللة  
 االحصائية 

 دالة 0,05 1,96 11,72 99 16,18 112,36 60

 
ان افراد عينة البحث الحالي من طلبة الجامعة لديهم    اعاله    اظهرت النتائج في الجدول 

وانهم يتمتعون بدرجة من االندفاع نحو    التحصيلي مقبول من االستعداد والكفاح  مستوى  
الحصول على تحصيل دراسي يليق بهم كطلبة جامعيين يطمحون للحصول على اعلى  

ايجابي بشكل  مهامهم  وانجاز  الدراسية  المواد  في  بينهم    الدرجات  التنافس  ويحاولون 
للوصول في اعلى درجات االنجاز وتحقيق االهداف المراد تحقيقها والنجاح وتتفق هذه  

( ايمونز  نظر  مع وجهة  ال    ( Emmons ,1986النتيجة  ان طلبة  والتي نصت على 
لتحقيق االنجاز وذلك عن  جامعة يركزون في دراستهم ويكافحون في اكتساب المعرفة  

المتاحة وتحسين    الجامعيةالمناهج الدراسية واالنشطة    المعلومات من  الحصولعلى  طريق
والوصول  ويثابر  لتحقيق األهداف المرسومة لحياته    اداءه العلمي والمهاري بشكل ايجابي 

من خالل   وذلك  اشباعها  يحاول  وحاجه  دافع شخصي  التحصيلي  فالكفاح  االنجاز,  الى 
  والنجاح والشعور بالسعادة والرفاهية الشخصيةالتفوق  االجتهاد والسعي لحسن االداء ، و

.أن الكفاح هو سياق مترابط من الكفاحات الهادفة يحاول الشخص انجاز اهدافه التي يأمل  
على تنظيم وتكامل    لذلك يعمل المتعلم   الشخص انجازها في اوضاع مختلفة بشكل اعتيادي

واتفقت  ( .  Pervin, 2003, p.324)  من اجل تحقيق وانجاز االهداف  االهداف الفردية
( التي بينت  Emmons ,1986, P.1058نتيجة هذه الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة ) 
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  كما ان افراد العينة من طلبة الجامعة كانت لديهم دافعية للكفاحات وان تحقيق الكفاحات   

( التي  Sheldon & Emmons ,1995, P.39اتفقت هذه النتيجة ايضا مع دراسة )
اد العينة من طلبة الجامعة كان لديهم مستوى عاٍل من الدافعية للكفاح وهم  بينت ان افر

واتفقت هذه النتيجة مع دراسة )محمد   االكثر اندماجاً مع كفاحاتهم واالكثر نجاحاً وتكامالً,
2014)    . 

 
 

التحصيلي  التوجه نحو الحداثة وعالقتها بالكفاح  : التعرف على العالقة بين  الهدف الثالث 
التوجه نحو الحداثة وعالقتها بالكفاح   للتعرف على طبيعة العالقة بين لدى طلبة الجامعة و

التوجه    ارتباط )بيرسون( بينل  التحصيلي لدى طلبة الجامعة قام الباحث باستخراج معام
تبين أن هناك عالقة ارتباطية    نحو الحداثة وعالقتها بالكفاح التحصيلي لدى طلبة الجامعة

بالكفاح التحصيلي لدى طلبة الجامعة  لة احصائيا بين  دا    ،التوجه نحو الحداثة وعالقتها 
   ذلك( يوضح 3والجدول ) 

 ( 3جدول )                                         
 معامل االرتباط بين التوجه نحو الحداثة وعالقتها بالكفاح التحصيلي لدى طلبة الجامعة

 العدد
ين التوجه  معامل االرتباط ب

نحو الحداثة وعالقتها بالكفاح  
 التحصيلي 

القيمة التائية  
 المحسوبة 

القيمة  
 الجدولية 

مستوى  
الداللة    
0,05 

 دالة 1,96 7,13 0,69 200

 
الكفاح  والتوجه نحو الحداثة    وتشير النتيجة في الجدول اعاله وجود عالقة ارتباطية بين 

لدى   البحث وهم  التحصيلي  الجامعة عينة  التي يحصل    طلبة  المعلومات  وهذا يدل على 
عليها الطلبة من التطور التكنلوجي واالنترنيت ووسائل التواصل المعرفي واالجتماعي  
يسخرها الطلبة في االنجاز والكفاح والنجاح الدراسي بشكل الصحيح وااليجابي وتحقيق  

ل الى مستوى عال من التفوق والنجاح وهم  اهدافهم التي يسعون اليها ويحاولون الوصو
 في نهاية مشوارهم الدراسي االولي في الجامعة . 

 االستنتاجات 
معرفة   .1 من  جديد  هو  ما  على  للتعرف  يسعون  الجامعة  طلبة  أن  النتائج  من  يتضح 

الجانب   في  سريعة  تطورات  احدثت  والتي  المتوفرة  التكنلوجيا  خالل  من  واكتشافات 
 شكل االمثل        التقني واستعمالها ب 

كما أظهرت النتائج أن طلبة الجامعة يهتمون بدراستهم ويكافحون من اجل الوصول   .2
الى تحقيق اهدافهم وغاياتهم العلمية في التفوق والسعادة الشخصية من خالل التميز في  

    دراستهم .     
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لتحصيلي  التوجه نحو الحداثة وعالقتها بالكفاح ا  تبين أن هناك عالقة أرتباطية بين .3
مستوى عال من الداللة وهذا يدل غلى ان الطلبة يسخرون التطور العلمي  بطلبة  اللدى  

 في دراستهم الجامعية.   
 التوصيات      

 في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بما يأتي 
نوات ومحاضرات وورش عمل من اجل تأهيل الطلبة ومساعدتهم في استعمال  عقد   .1

 . ا   وتطويره  االمثل والمفيد  من اجل رفع كفاءتهم  وقدرتهم المعرفية التكنلوجيا بشكل 
لدى الطلبة عن طريق تحديث   والحداثة   التحديث   دور ضرورة عمل الجامعة على تدعيم    . 2

المناهج الدراسية بما يتالءم مع التطورات والمستجدات في المجتمع ، وتقوية العالقة بين  
المختلف المجتمع  ومؤسسات  والبحوث  الجامعة  والندوات  الميدانية  الزيارات  من خالل  ة 
   العلمية وإشراك طلبة الجامعة فيها .

. حث الطلبة على المذاكرة والمطالعة باألساليب الصحيحة والكفاح والدافعية من أجل    3
 النجاز.رفع المستوى الدراسي والحصول على اعلى الدرجات والتحصيل العلمي وتحقيق أ

            
 المقترحات 

 في ضوء نتائج البحث يقترح الباحث ما يأتي 
 . على تالميذ المرحلة االبتدائية والثانويةإجراء دراسة مماثلة للبحث الحالي   .1
التوجه نحو الحداثة وعالقتها بالسلوك االيجابي لدى طلبة  إجراء دراسة للتعرف على   .2

 االعدادية 
التصورات البديلة او    بكل من  وعالقتهالكفاح التحصيلي  إجراء دراسة للتعرف على   .3

   . النسق المعرفي
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 المصادر
1-  ( عناد  شيماء نصيف   ، مقدم  2006البديري  بين  الصلة  بدرجة  المساعدة وعالقته  تقديم   .  )
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