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 الممخص:
 ييدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى:    
 مستكل الرغبة في التعمـ لدل طمبة قسـ التاريخ في كمية التربية األساسية/ الجامعة المستنصرية. -1
ـ لدل طمبة قسـ التاريخ في كمية التربية الفركؽ ذات الداللة االحصائية في الرغبة في التعم -2

 الجامعة المستنصرية تبعا لمتغير الجنس. /االساسية
تحدد البحث بطمبة قسـ التاريخ في كمية التربية األساسية بالجامعة المستنصرية لممراحؿ األربعة    

لباحث كلتحقيؽ أىداؼ البحث أعتمد ا، (2221 -2222) مف الدراسة الصباحية كلمعاـ الدراسي
لدل  في الكشؼ عف مستكل الرغبة في التعمـ كعالقتيا بالتمثيؿ المعرفي االرتباطيالمنيج الكصفي 

استخرج ك (، 2219الفيؿ، )لدفمقياس الرغبة في التعمـ المعد مف الطمبة عينة البحث، كتبنى 
طالب ( 322)قكاميا عمى عينة  األداةكاستكماال لذلؾ طبؽ ، الخصائص السايككمترية لممقياس

كطالبة مف مجتمع البحث المذككر أعاله، ثـ حمؿ البيانات باالستعانة بالحقيبة االحصائية لمعمـك 
 ( ككانت النتائج كما يأتي:SPSSاالجتماعية)

 امتالؾ الطمبة عينة البحث لمستكل فكؽ المتكسط مف الرغبة في التعمـ. -1
 الرغبة في التعمـ.تميزف الطالبات مف عينة البحث عمى الطالب في كؿ مف  -2

 .كفي ضكء نتائج البحث قاـ الباحث بعدد مف التكصيات كالمقترحات
 الكممة المفتاحية: الرغبة في التعمم
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Abstract 

    The current research aims to identify: 

1- The level of desire to learn among students of the History Department at 

the College of Basic Education / Al-Mustansiriya University. 

2- The statistically significant differences in the desire to learn among the 

students of the History Department in the College of Basic Education / Al-

Mustansiriya University according to the gender variable. 

   The research was determined by the students of the History Department at 

the College of Basic Education at Al-Mustansiriya University for the four 

stages of the morning study and for the academic year (2020-2021). In 

learning prepared from plastic (Elephant, 2019), the psychometric properties 

of the scale were extracted, and to complete that, the tool was applied to a 

sample of (300) male and female students from the above-mentioned research 

community, then analyzed the data using the Statistical Portfolio for Social 

Sciences (SPSS) and the results were as follows: 

1- Students in the research sample possess an above-average level of desire to 

learn. 

2- The female students from the research sample distinguished the male 

students in each of the desire to learn. 

In light of the research results, the researcher made a number of 

recommendations and suggestions 

Keyword: Desire to learn 

 

 الفصل األول التعريف بالبحث
 مشكمة البحث

تفتقر أغمب الجامعات ألساليب التكجيو التربكم التي تساعد الطالب عمى أف يجد     
كقد ـ مع ميكلو كقدراتو كاستعداداتو مية كالقسـ المناسبيف لو كدراسة ما يتالئنفسو في الك
 :2213)االسدم، في مستكل رغبة تعممو لمكاد ذلؾ القسـ الذم ىك فيو يؤثر ذلؾ

في أكثر كضكحا كاقباليـ عمى التعمـ  كتبدك مشكمة انخفاض رغبة الطمبة، (272ص
ىك دراستيـ لمادة تتميز بجفافيا كصعكبة  انفكر  مادة التاريخ حيث اف ما يجعميـ اكثر
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محتكاىا باإلضافة الى اف غالبية الطمبة ينصرفكف عنيا الى الممخصات لغرض الحفظ 
الجتماع البعد المكاني كالزماني فييا مقارنة بالمكاد االخرل كالمكاد العممية  كاالستظيار

حميد ي تعمميا)مما يصعب ادراكيا كبالتالي يؤدم الى انخفاض مستكل الرغبة ف
الرغبة الكافية في التعمـ سكاء كانت  ل الطمبةكاف لـ يكف لد، (34، ص2219كمحمد، 

الذم يتحقؽ التعمـ  فلفال يتككف الدافع لذلؾ ك داخمية اـ خارجية كالفضكؿ المعرفي 
كعندئذ فأف ميمة التدريسي التدريسيكف كاكلياء االمكر كالنظاـ التعميمي برمتو،  ينشده

فعمى الرغـ مف سيكلة ادارة جمسة طمبتو  (،5ص :2219)سمرة، و مستحيمةستككف شب
كالحفاظ عمى نظاميا لكنو ال يستطيع اف يجبرىـ عمى تعمـ ما يطرحو كيعرضو عمييـ 

 (.326، ص2214كافية في تعممو)داكد، الما لـ تكف لدييـ الرغبة 
، لذا فأف مشكمة البحث الى اجراء البحث الحالي دعكما تقدـ يعد مف األسباب التي ت   

 تتحدد في اإلجابة عمى السؤاؿ اآلتي:
ما مستكل الرغبة في التعمـ لدل طمبة قسـ التاريخ في كمية التربية األساسية/ الجامعة 

 .المستنصرية
 

 أهمية البحث
يشيد العصر الحالي تقدما تقنيا ىائال في مختمؼ المجاالت كمف ابرزىا الثكرة    

حدثت طفرة كبرل في طبيعة تمقي المعمكمات سكاء عمى مستكل المعمكماتية التي أ
 .(9ص ،2217، ىاشـالدرس كالمحاضرة اـ عمى مستكل الثقافة العامة كالمعرفة)

الظركؼ كتصنع الشركط  تييئتنشئة حيث العداد ك اال تيعمميتناط  التربيةكب    
ا كاجتماعيا كخمقيا كاالسباب لنمك الكائف البشرم نمكا متكامال متكازنا جسميا كنفسي
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جيدكرم )المجتمع كدينيا يمكنو مف التكيؼ كالمساىمة االيجابية الفعالة داخؿ 
 (.                     35ص: 2219كنجـ،

الكسائؿ التي تتخذىا دكؿ كشعكب العالـ ألجؿ تحقيؽ اعمى  أبرزكيعد التعميـ مف     
تي حققتيا ثكرة المعمكمات درجة مف التقدـ الحضارم خاصة بعد الطفرة اليائمة ال

كاالتصاالت في شتى مجاالت الحياة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كأضحت قكة 
 .(54: ص2222شحاتة، )متعممييا االمـ كالشعكب تقاس بمستكل تعميميا كعدد 

مجمكعة مف  تعمؿ عمى تحقيؽكتعد الجامعة مف أىـ المؤسسات التعميمية حيث     
عداد القكل البشرية كالبحث االىداؼ تندرج تح ت ثالث كظائؼ رئيسة ىي التعميـ كا 

ى بالبناء الخمقي كالعممي العممي، كتككف بالضركرة منظمة اخالقية ألنيا تعن
كتعد كميات التربية األساسية في مقدمة  (،15: ص2212الكبيسي كاخركف، )لمطالب

د األجياؿ كتدريبيـ كفؽ المؤسسات التعميمية التي يناط بيا ذلؾ ككنيا تسيـ في اعدا
األصكؿ األخالقية كاالنسانية كتمنية قدراتيـ المعرفية، كيعد قسـ التاريخ مف بيف 
أقساميا االكثر أىمية حيث يعمؿ عمى اعداد مدرسا لمتاريخ متزكدا بجميع القيـ 
التاريخية كالحضارية كاالنسانية ليقؼ أماـ طمبتو متسمحا بثقافة ذلؾ القسـ الذم زكده 

(، 218: ص2217ا طيمة مدة األربع سنكات التي قضاىا فيو)الجبكرم كالسمماني، بي
كخير دليؿ عمى أىمية قسـ التاريخ ىك حممو ليذا االسـ فالتاريخ ليس عمـ الماضي 
فحسب بؿ انو عمـ ربط الماضي بالحاضر بيدؼ تكضيحو، كربط الحاضر بالمستقبؿ 

(، 31: ص2217جية المالئمة)أبك سرحاف، الك اتجاىات التقدـ كالتطكر كتكجييو لبياف 
" في الغرض مف التاريخ  (2219ق نقال عف)فيمي968كيتكسع طاش كبرم زاده 

العبرة بتمؾ االحكاؿ كالتنصح بيا  كفائدتو)مقاصده(: ،الكقكؼ عمى األحكاؿ الماضية
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عف أمثاؿ ما نقؿ مف  كحصكؿ ممكة التجارب بالكقكؼ عمى تقمبات الزمف ليحترز
                                               (.           24ص: 2219 ،كيستجمب نظائرىا مف المنافع" )فيميالمضار 

كمف المتطمبات المسبقة لعممية المتعمـ كشرطيا األكثر أىمية ىي الرغبة في     
لمحصكؿ عمى  المتعمـ في اف تفتح ذىف (، حيث تساىـ229: ص2219التعمـ)الفيؿ، 

ميمة كمكثكؽ فييا في اف كاحد، ككذلؾ تؤدم الى حدكث فيـ اعمؽ  معمكمات
، فالطمبة الذيف لدييـ ىذه الرغبة Piechurska-Kusiel, 2016: p41)لممعمكمات )

فحسب كانما يبحثكف عف معمكمات  لمعمـاال يعتمدكف عمى الفصكؿ الدراسية أك 
بػ)كيؼ( ك)لماذا(،  اضافية كعف اجابات لكؿ سؤاؿ كعقكليـ دائما ما تككف ميتمة

كيريدكف ارضاء فضكليـ الداخمي لممعرفة كالتعمـ بأم كسيمة ممكنة)عبد المالؾ،  
الذاتية في العممية التعميمية  ـفي التعمـ كمشاركتي مبةفرغبة الط، (449ص: 2222

 (. 35ص: 2215النشط)البكرم،  ـتؤدم الى إثراء تعممي
لدراسات بضركرة تنميتيا كأحد النكاتج كنظرا ألىميتيا فقد أكصت العديد مف ا    

ك)عبدالمالؾ  (2217الميمة لمعممية التعميمية في مختمؼ مراحميا كمنيا دراسة)الفيؿ
 .(Roggeveen, 2016ك) (2222

  ي:أتكتأسيسا عمى ما تقدـ يمخص الباحث أىمية البحث بما ي
كشرطيا االكثر اىمية  أىمية الرغبة في التعمـ باعتبارىا متطمبا قبميا لعممية التعمـ -1

 .كميةلمطمبة في ال األكاديميكعامؿ ميـ في االداء 
الباحث مف اكلى الدراسات التي تناكلت  إطالعفي حدكد  الحالي يمكف عد البحث -2

 الرغبة في التعمـ في العراؽ، كىذا ما يعزز مف أىميتو.
 ائؽ التدريسقد يفسح البحث الحالي المجاؿ لدراسات كبحكث الحقة في مجاؿ طر  -3

 .خاصة طرائؽ تدريس التاريخك  عامة
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يعد البحث الحالي اضافة عممية متكاضعة مف قبؿ الباحث لترفد عف طريقو  -4
 المكتبة العربية كالعراقية بصكرة خاصة.

 أهداف البحث 
 ييدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى:

الجامعة  /األساسية مستكل الرغبة في التعمـ لدل طمبة قسـ التاريخ في كمية التربية -1
 .المستنصرية

الفركؽ ذات الداللة االحصائية في الرغبة في التعمـ لدل طمبة قسـ التاريخ في  -2
 تبعا لمتغير الجنس.الجامعة المستنصرية  /كمية التربية االساسية

 حدود البحث 
رية الجامعة المستنصة/ الحدكد البشرية: طمبة قسـ التاريخ في كمية التربية االساسي

 .لمدراسة الصباحية
  .الجامعة المستنصرية/ الحدكد المكانية: قسـ التاريخ في كمية التربية االساسية

 .(2221 – 2222)الدراسي لعاـ : االحدكد الزمانية
 .: مقياس الرغبة في التعمـالحدكد المكضكعية

 

 تحديد المصطمحات 
 *الرغبة في التعمم 

 عرفيا كؿ مف:
Scager et al تمتاع بالتعمـ كبذؿ المزيد مف الكقت كالجيد كالتكجو نحك : "االس

                                       االتقاف كالفضكؿ في تعمـ الميمات الصعبة"    
Scager et al, 2012: p23))    
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Piechurska-Kusiel: " سمسمة مف االجراءات كالنكايا كالقيـ التي تركم ضمأ المتعمـ
                     ,p41      (Piechurska-Kusiel :2016)                         لممعرفة"

 

الفيؿ: "حاجة المتعمـ لمكصكؿ الى أقصى درجات الرضا عف نفسو مف خالؿ الفيـ 
العميؽ لما يحتاج اليو مف معمكمات كمعارؼ، كالتمكف مما يريد اكتسابو مف ميارات 

                            كتتشكؿ ىذه الرغبة مف خالؿ بعض المحددات الذاتية كاالجتماعية كالتعميمية"، كخبرات
  (211ص: 2219الفيؿ، )

كتؤدم سمرة: االرادة القكية لدل المتعمـ التي تدفع بو الى االنخراط في نشاطات التعمـ 
 (9: ص2219)سمرة،            الى بمكغ االىداؼ كالغايات المنشكدة.         بو

الدرجة التي يحصؿ عمييا الطمبة أفراد عينة البحث عمى كيعرفيا الباحث اجرائيا بانيا: 
 .مقياس الرغبة في التعمـ

الدراسة الثانكية  كيعرفيـ الباحث اجرائيا: ىـ الطالب كالطالبات الذيف أكممكا الطمبة *
لتحقكا بكمية التربية األساسية التابعة لمجامعة المستنصرية لمدراسة الصباحية كسجمكا كا

 في قسـ التاريخ.
بالجامعة  قساـ كمية التربية االساسية أحدقسـ التاريخ كيعرفو الباحث اجرائيا:  *

 المستنصرية. 
ابعة لمجامعة كمية التربية االساسية كيعرفيا الباحث اجرائيا: ىي احدل الكميات الت *

المستنصرية يمتحؽ بيا الطمبة بعد اتماميـ الدراسة الثانكية كمدة الدراسة فييا أربع 
جكىا في مجاؿ التدريس كتقع في مدينة بغداد جانب الرصافة منطقة يسنكات كيعمؿ خر 

 السبع ابكار.
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الجامعة المستنصرية كيعرفيا الباحث اجرائيا: احدل الجامعات العراقية  * 
، شارع فمسطيفمنطقة في مية، تقع في مدينة بغداد بجانب الرصافة الحكك 

تضـ ثالثة عشر كمية معظميا في جانب الرصافة باستثناء كمية الطب ككمية 
 .االسناف كالصيدلة في جانب الكرخطب 

 
 

 

 الفصل الثاني: جوانب نظرية ودراسات سابقة
 الرغبة في التعمم

زعة كاعية تيدؼ الى غاية معمكمة أك متخيمة بانيا ميؿ كاع اك ن الرغبة تعني    
كشكؽ كتشكؽ ككف الشيء مرغكب فيو، كىي نزكع يتجو بو الفرد لمقياـ بفعؿ مف 

لما ىك ضركرم الى ما ىك متفرد كمتميز كنكعي)كريمة،  ىاتجاكز ب كتتميزاالفعاؿ، 
كما انيا ال تنشا مف حالة نقص أك اضطراب لدل الفرد بؿ حينما  (،22ص :2222

(، 52ص: 2222، تأليؼ فكر فييا اك يتذكرىا اك يدرؾ ما ىك مرغكب فييا)لجنةي
: 2222عمي كاخركف، كتشير الى قكة تحرض الفرد عمى اتخاذ قرارات مستقمة)

كيرل المفكر الفرنسي جاؾ الكاف بانيا جكىر الفرد كقمب الكجكد البشرم  ،(165ص
كالرغبة مفيـك  .(137ص: 2218، ايفانزكىي الشغؿ الشاغؿ لعمماء التحميؿ النفسي)

اشكاؿ  أحديتخمؿ العديد مف المجاالت كمنيا مجاؿ التعميـ كتعتبر الرغبة في التعمـ 
خارجية لدل المتعمـ  الدافعية نتيجة لرغبات داخمية اك الدافعية لمتعمـ حيث تتشكؿ

  (.325: ص2214 )داكد،
 

 الرغبة في التعممطبيعة 
الرغبة في التعمـ ليا  اف (2217مشار اليو في)الفيؿال (Joslin,2012كجد جكسميف)   

ـ يعمى تقية الطمبة تكسيع قدر في األخيرة  ألثر، معايير كنماذج التقييـعالقة إيجابية ب
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تقدما مممكسا في  كاكرصد تعمميـ، فعندما تستخدـ الدرجات فقط في التقييـ لـ يحقق
، (32ص: 2217بؿ)الفيؿ، في المستق ونيـ لـ يتعرفكا عمى كيفية تحسيناالداء أل

اف  (2219المشار الييا في )الفيؿ ((Wistoft et al: 2011ةككشفت نتائج دراس
عف متغيرات  التعمـ خارج الصؼ يعزز الرغبة في التعمـ لدل الطمبة بغض النظر

 (.214: ص2219 الجنس كالمرحمة الدراسية كالخمفية االجتماعية )الفيؿ،
 (Jubran et, al 2014)في المشار اليو  ((Pintrich& Degroot, 1990رأشا كقد

 الى كجكد ثالثة عكامؿ شخصية تؤثر عمى مستكل الرغبة في التعمـ لدل الطمبة كىي:
 تعمـ.مالقيمة: كتتمثؿ في قيمة الميمة كأىميتيا بالنسبة لم -1
 المعتقدات: كتتمثؿ في معتقدات المتعمـ حكؿ قدرتو عمى اداء ىذه الميمة. -2
 اف: كتتمثؿ في رد الفعؿ الكجداني لممتعمـ حكؿ الميمة .الكجد – 3

                                                 (2014: p4 ,Jubran et al) 
 أبعاد الرغبة في التعمم * 
بتقسيـ الرغبة في التعمـ الى ثالث أبعاد أك محددات ككما ىك  )2219الفيؿ(يرل   

  -اآلتي: مكضح في
 -التعمـ: المحددات الذاتية لمرغبة في  -1

تتمثؿ ىذه المحددات في الرغبة الداخمية لدل المتعمـ كسعيو الى تطكير قدراتو      
االسئمة، كما تتمثؿ في رغبة  جميعتيحت لو الفرصة كبحثو عف اجابة لأكالتعمـ كمما 

دركسو كعند تعمـ شئ جديد  اجعةر المتعمـ في اتقاف ما يتعممو كشعكره باالستمتاع عند م
 ألم فرصة تنمي مف مياراتو كقدراتو العممية.ه تتمثؿ في استثمار كما ك 

 -التعمـ: المحددات االجتماعية لمرغبة في  -2
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تتمثؿ ىذه المحددات في تشجيع المتعمـ لزمالئو عمى التعمـ كسعيو الى تجنب كؿ     
ع المتعمـ بتشجيع أفراد أسرتو لو عمى ، كذلؾ تتمثؿ في استمتاـما مف شأنو اف يحبطي

النقاش مع الزمالء في بفي الرغبة ك التعمـ كاالستفادة مف تجارب كنجاحات االخريف، 
مكضكعات الدراسة كاستعانتو بأم شخص يثؽ بأنو سيساعده عمى تعمـ شئ جديد 

 كأخيرا طرحو لمعديد مف االمثمة عندما ال يعرؼ االجابة.
 -التعمـ: لمرغبة في المحددات التعميمية  -3

كاستمتاعو المحاضرات النمطية عف المتعمـ  عزكؼتتمثؿ ىذه المحددات في       
كاليقظة التامة لكؿ ما يدكر بيا،  يافي معمـالكالتفاعؿ مع المثيرة المحاضرات  بحضكر

في التجييز كاالستعداد لمكضكع المحاضرة قبؿ حضكرىا ىذه المحددات تتمثؿ ك  كما
يطرح أسئمة ك الذم يضيؼ لمعمكماتو كيدفعو لمبحث كاالطالع  لممعمـعمـ كتفضيؿ المت

مثيرة لمتفكير في المحاضرة، كاخيرا تحمسو لحضكر الندكات ككرش العمؿ التي تنمي 
 .(213ص: 2219 ،الفيؿ)مياراتو 

 

  الطمبة:عوامل غرس الرغبة في التعمم لدى 
لغرس الرغبة في التعمـ  ( الى كجكد أربع عكامؿRoggeveen, 2016)أشارت    

  -كىي: لدل الطمبة 
 يالتصميـ الجيد لممقررات الدراسية بحيث تككف ليا أىداؼ كاضحة كجدكؿ زمن -1

 محدد كطرؽ تدريسية مبتكرة لتقديـ محتكل المقرر.
استخداـ أدكات كتقنيات مختمفة حتى تتالئـ مع تنكع أساليب التعمـ لدل الطمبة  -2

 الفصؿ الدراسي. لتحقيؽ االندماج داخؿ
تضميف تطبيقات مختمفة داخؿ الفصؿ الدراسي، ألنيا تؤدم الى دفع الطمبة الى  -3

 تحمؿ المسؤكلية كتشجعيـ عمى التعمؽ في التحميؿ كالتفسير.
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تقديـ العديد مف االمثمة التكضيحية لمطمبة كالتكاصؿ معيـ مف قرب كاالرتباط بيـ  -4
 ,Roggeveen) المحاضرة.االمكر قبؿ كبعد  العديد مف كاجراء مناقشات معيـ في

2016: pp1-2). 
 

 الى كجكد عكامؿ منيا: الباحثيفكأشار عدد مف     
التعرؼ عمى الحاجات االكاديمية لدل الطمبة كاشباعيا باعتبارىا القاعدة االساسية  -5

سية النطالؽ ام عمؿ اك نشاط اك نظاـ تعميمي لممتعمميف كأثرىا في تحقيؽ الراحة النف
( كاقامة انشطة ككرش عمؿ تتماشى مع 423ص: 2213صكالحة كالعمرم، )لدييـ 

: 2214باسكا، )األكاديمي ىذه الحاجات كتتضمف ممارسة مياراتيا كتطبيؽ المحتكل 
  .(47ص
استخداـ تكنمكجيا الكسائط المتعددة لشحذ الرغبة في التعمـ كمكاجية حجـ  -6

 (.Othman et al, 2018: p63) المعرفةالمعمكمات اليائؿ المتاح في مجتمع 
التربكم المحنؾ كالمربي المتمرس بكب سكلك في كتابو الشيير "تفعيؿ  كقد أشار    

 الرغبة في التعمـ" الى خمسة امكر أساسية يجب تكافرىا كالشعكر بيا مف لدف الطمبة
يار، االخت الكفاءة، التكاصؿ،)كىي  لتنمية كضماف استمرارية رغبتيـ في التعمـ

االستمتاع، كاألماف( حيث مف شأنيا أف تستتبع نزكعا طبيعيا نحك التعمـ كمف ثـ حسف 
 (.222ص: 2228سكلك، )األكاديمي السمكؾ كجكدة االنجاز 

يعد عامال جكىريا في التأثير عمى مستكل الرغبة في  المعمـيتضح مما تقدـ اف     
لو في مناقشات حميمة معيـ كذلؾ التعمـ لدل طمبتو، فقربو منيـ كارتباطو بيـ كدخك 

مقدار رعايتو ليـ كحرصو عمييـ كؿ ىذا مف شأنو يزيد رغبة الطمبة في التعمـ كالعكس 
ال يتمكف مف شرح المكضكعات  معمـعمـ لدل الطمبة مع صحيح، حيث ال رغبة في الت
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كال  الصعبة بكفاءة كال يتعامؿ معيـ بعدالة كال يرسخ الشعكر بقيمة المادة في نفكسيـ
 (.212ص: 2219الفيؿ، )كيحرجيـ يؤثر فييـ بؿ يسخر منيـ 

 

 العوامل التي تؤثر عمى الرغبة في التعمم:* 
أشار عدد مف الباحثيف الى كجكد ثمة أمكر تؤثر عمى رغبة الطمبة في التعمـ سمبا   

 كايجابا منيا:
 االسرة: -1

كالقدرات الكامنة في الطبيعة كتعد بطبيعتيا اتحاد تمقائي تؤدم اليو االستعدادات      
البشرية، فميكليا االيجابية نحك التعمـ كالمكافآت المناسبة ألنشطة االبناء يؤدم الى 

كدؼء تعامميا معيـ  ألبنائياتفعيؿ تعمميـ الى أقصاه، كاف حبيا الغير مشركط 
يرغبيـ في  كاىتماميا كتعزيزاتيا المناسبة كما كنكعا ككيفا كتكقيتا لسمككياتيـ كانجازاتيـ

االقباؿ عمى التعمـ كبذؿ اقصى الجيد لتحصيؿ المعارؼ كالخبرات المطمكبة 
العكس مف ذلؾ فأف عدـ اىتماـ االسرة بيـ  عمى(، ك 14ص: 2215فييا)حمداف، 

بسبب انشغاليـ بشؤكنيـ الخاصة اك بمشكالتيـ االسرية فال يعيركف اىتماما بعمؿ 
ة أك قد يككف االباء ميتميف بالتحصيؿ لكنيـ غير الطالب في المؤسسة التربكية التعميمي

ال تترؾ ليـ الرغبة الكافية في الدراسة)كماش، عندئذ ميتميف بالعممية المؤدية اليو 
 (.257: ص2218

 

 شخصية المعمم:  -2
يعد المعمـ الجية الفاعمة الرئيسة في العممية التربكية التعميمية كمف الكفاءات     

ف يتمتع بيا كتككف مممككو في نفسو ىي الكفاءة المينية المختمفة التي يجب ا
ف الطمبة بحاجة الى معمـ لديو أكاالجتماعية كالشخصية ككفاءة بيداغكجي، كعادة ف
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نمكذجا كأسكة يقتدكف بو كىك ما يؤدم الى نمك أكيمكف أف يصبح  متميزةشخصية 
    (32ص  :2214الحيمة، ) ييـكتعزيز الرغبة في التعمـ لد

  الرفاق:ماعة ج -3
كيطمؽ عمييا تسميات متعددة منيا جماعة االقراف كاالصدقاء كاالقراب كجميعا     

خارج اطار اسرتو، كتشكؿ أحد االكساط  متعمـتشير الى تمؾ الجماعة التي يمجأ الييا ال
عمى مختمؼ المستكيات الشخصية كالعقمية و االجتماعية التربكية الرئيسة التي تؤثر في

مية كالتي تمعب دكرا ىاما في تكجيو رغباتو كاكسابو الكثير مف االنماط السمككية كاالكادي
كاالتجاىات كالميارات كالعادات كالتقاليد كعادة ما يككف تأثيرىا غير مقصكد أك غير 

حيث تمتقي  فضحت دراستيا محكر اىتماـ عمماء النفس كاالجتماع كالمربيأمباشر، ك 
ية التي تعمؿ بيا ىذه الجية ككسيط مف كسائط التربية اىدافيـ جميعا حكؿ فيـ الكيف

كالتنشئة االجتماعية أك كعامؿ مف عكامؿ التأثير في شخصية الفرد مف جية ككناقؿ 
 (.216: ص2215، الحيارمحد عكامؿ التغيير فييا مف جية اخرل)ألثقافة المجتمع ك 

 

  تناولت الرغبة في التعمم دراسات سابقة
2017دراسة الفيل       

أثر التفاعل بين آنية المعمم المفظية وغير المفظية ومستوى الموثوقية في المعمم عمى 
كمية التربية النوعية جامعة االسكندرية طمبةالرغبة في التعمم لدى   

كمية التربية | اجريت الدراسة في جميكرية مصر العربية بجامعة االسكندرية     
كؿ مف آنية المعمـ المفظية كغير المفظية النكعية، كىدفت الى التعرؼ عمى عالقة 

كالمكثكقية في المعمـ بالرغبة في التعمـ لدل الطمبة عينة البحث، كىدفت الدراسة ايضا 
الى الكشؼ عف الفركؽ في كؿ مف)آنية المعمـ، المكثكقية في المعمـ، الرغبة في التعمـ( 

عؿ بيف آنية المعمـ المفظية لدل الطمبة ذاتيـ تبعا لمتغير الجنس، كالكشؼ عف أثر التفا
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كغير المفظية كمستكل المكثكقية في المعمـ عمى الرغبة في التعمـ لدل الطمبة، كاعتمد 
الباحث عمى المنيج الكصفي)دراسة ارتباطية(، كاستخدـ مقاييس آنية المعمـ كالمكثكقية 

طالب ( 377في المعمـ كالرغبة في التعمـ كجميعيـ مف اعداده، كبمغت عينة البحث)
كطالبة تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية مف المرحمتيف الثالثة كالربعة، كبعد جمع البيانات 
كتحميميا احصائيا كشفت نتائج البحث عف كجكد عالقة مكجبة بيف آنية المعمـ)المفظية 
كغير المفظية( كالرغبة في التعمـ لدل الطمبة، ككجكد عالقة مكجبة بيف المكثكقية في 

الرغبة في التعمـ لدل الطمبة، كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند المعمـ ك 
الرغبة في التعمـ( لدل  -عمـمكثكقية في المال -( في كؿ مف )آنية المعمـ2,25مستكل)

الطمبة تبعا لمتغير الجنس، في حيف كجدت فركؽ ذات داللة احصائية عف مستكل 
لجنس لصالح االناث، كما ككشفت الدراسة ( في اآلنية لممعمـ تبعا لمتغير ا2,21داللة)

( لمتفاعؿ بيف كؿ مف آنية 2,25عف كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل)
المعمـ المفظية كغير المفظية كمستكل المكثكقية في المعمـ عمى الرغبة في التعمـ لدل 

 الطمبة.
 

 الفصل الثالث: منهجية البحث واجراءاته
 منهج البحث

ككنو  االرتباطي الباحث المنيج الكصفي تبعأىداؼ البحث الحالي فقد ا لتحقيؽ   
األكثر مالئمة لدراسة أغمب المجاالت االنسانية فيك أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير 
العممي المنظـ لكصؼ ظاىرة معينة كتصكيرىا كميا عف طريؽ جمع البيانات 

: 2228عبد المؤمف، )قيقة الدكالمعمكمات كتصنيفيا كتحميميا كاخضاعيا لمدراسة 
 .(287ص

  مجتمع البحث
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كيتألؼ مجتمع البحث الحالي مف طمبة قسـ التاريخ في كمية التربية االساسية    
( كلمدراسة الصباحية فقط كالبالغ 2221-2222)الدراسي بالجامعة المستنصرية لمعاـ 

 األربعة.  ( طالبة، لممراحؿ276( طالب ك)367( طالب كطالبة بكاقع )643)عددىـ 
   عينة البحث

( طالب كطالبة مف أصؿ مجتمع البحث، كنظرا لتفاكت 322بحث )البمغت عينة      
اعداد الطمبة تبعا لمتغيرم الجنس كالمرحمة فقد حرص الباحث عمى المكضكعية في 

عماؿ الطريقة العشكائية الطبقية ذات االسمكب المتكازف اختيار افراد العينة كلجأ الى است
 (.1فقا لذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ)فتـ اختيار العينة ك 

(1)جدول   

 عينة انبحج موسعة حسب انجنس وانمزحهة

المجمكع   عدد االناث عدد الذككر المرحمة  
65      االكلى      41     126  
43      الثانية      35      78  

ثالثةال       34      28      62  
29      الرابعة      25      54  

171     المجمكع      129     322  
 أداتا البحث

لقياس مستكل الرغبة في التعمـ لدل  ةلتحقيؽ أىداؼ البحث الحالي تطمب تييئة ادا    
 الطمبة عينة البحث: 

 -التعمم: مقياس الرغبة في   *
، عينة البحثطمبة الث الحالي قياس الرغبة في التعمـ لدل اف أحد أىداؼ البح    

كبعد اطالع الباحث عمى االدبيات كالدراسات السابقة التي استيدفت مكضكع الرغبة في 
  .(2219الفيؿ )مقياس التعمـ، تبنى 
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 وصف المقياس -
كما ىك  ثة مجاالتثال( فقرة مكزعة عمى 42)مف يتككف مقياس الرغبة في التعمـ     

(، كىك عبارة عف استبانة عمى نمط عبارات كؿ منيا تعبر عف 2)الجدكؿمكضح في 
االجابة عمييا مف خالؿ خمسة بدائؿ متدرجة متاحة لكؿ  الطمبةسمة معينة يتطمب مف 

 أبدا(.-نادرا -أحيانا -غالبا -مادائ)ىي فقرة 
(2)جدول   

 مواصفات مقياس انزغبة في انتعهم

راتعدد الفق المحددات الرئيسة أرقاـ الفقرات          الكزف النسبي    
15     المحددات الذاتية  1- 15      38%  

12     المحددات االجتماعية           16- 25       25%  
المحددات التعميمية       15           26- 42       37%  

المجمكع                           42      122%  
 

 صياغة تعميمات المقياس:  -
 تعميمات االجابة  -أ

عمؿ الباحث رابطا اليكتركنيا بالمقياس تتـ االجابة عميو بطريقة سيمة جدا كال     
 -أحيانا -غالبا -دائما)بدائؿ تتطمب جيد اك كقت، فكضعت أماـ كؿ عبارة خمسة 

، مع اختيار تحديد كؿ مف )الجنس أحدىاأبدا( كعمى المستجيب اختيار -نادرا
 كالمرحمة(.

 ميمات التصحيحتع -ب
، 4، 5)درجات لقد صيغت جميع فقرات المقياس بالصيغة االيجابية يقابميا سمـ      

( كبمتكسط 222( كأعمى درجة ىي )42)ىي درجة لممقياس  أدنى( فكانت 1، 2، 3
 (.3)الجدكؿ ( درجة ككما ىك مكضح في 122)فرضي 
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(3)جدكؿ   
 زانيامفتاح االجابة عمى مقياس الرغبة في التعمـ كأك 

دائما    بدائؿ االجابة غالبا     أحيانا     نادرا     أبدا       

الدرجات        5       4       3       2       1  
 

 عرض المقياس عمى المتخصصين -
( فقرة، عمى الخبراء المتخصصيف البالغ 42تـ عرض فقرات المقياس البالغ عددىا)    

ة في التعمـ كذكر كؿ مجاؿ مف مجاالت ( متضمنا تعريفا نظريا لمرغب35عددىـ)
المقياس، كعمى كفؽ مالحظات المتخصصيف كآرائيـ تـ اجراء بعض التعديالت المغكية 

 ، كبذلؾ يككف المقياس بجميع فقراتو جاىز لمتطبيؽ عمى عينة التحميؿعمى المقياس
 .االحصائي 

 التجربة االستطالعية 
طالبة مف طمبة المرحمة االكلى كالثانية ك  ( طالب32تـ تحديد حجـ العينة بػ)      

عمييـ عشكائية البسيطة كتطبيؽ المقياس لمجتمع البحث، كتـ اختيارىـ بالطريقة ال
، كقد تبيف لمباحث اف فقرات العينة لتعميمات المقياس كفقراتواليكتركنيا لبياف مدل فيـ 

و التكصؿ اليو تسنى لالمقياس كتعميماتو كانت كاضحة، اما بالنسبة لكقت االجابة فمـ ي
    كاف اليكتركنيا. ذلؾ اف االستبياف

 التحميل االحصائي لفقرات المقياس   -
( طالب كطالبة كنظرا لمتفاكت 222تـ تحديد حجـ عينة التحميؿ االحصائي بػ)      

مشار الييا في اختيار مجتمع البحث( تبعا لممتغيرات ال)الطمبة المذككر آنفا في اعداد 
، لذا فقد لجأ الباحث ايضا الى استعماؿ الطريقة العشكائية الطبقية في حثعينة الب

 (.4)جدكؿ ينا في ككما ىك مب، اختيار العينة
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(4)جدكؿ   
 عينة التحميؿ االحصائي مكزعة حسب الجنس كالمرحمة

المجمكع    عدد االناث عدد الذككر المرحمة  
43      االكلى      28      71  
29      الثانية      23      52  
23      الثالثة      18      41  
19      الرابعة      17      36  

114      المجمكع      86     222  
 

المؤشرات عمى العينة اليكتركنيا كقاـ الباحث باستخراج كقد تـ تطبيؽ المقياس  
بيؽ فيما كالرككف إلى نتائج التط ياإفَّ حساب، حيث االحصائية لمقياس الرغبة في التعمـ

أك ما يسمى  بعد، تطمب مف الباحث استعماؿ الحقيبة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية
 ( يكضح ذلؾ. 5)كجدكؿ في استخراج تمؾ المؤشرات  (SPSS)اختصاران 

(5)جدول   

انزغبة في انتعهمانمؤشزات اإلحصائية نمقياس   

 القيـ المؤشرات اإلحصائية ت
 147,49 الكسط الحسابي 1
 147,22 الكسيط 2
 141,22 المنكاؿ 3
 17,88 االنحراؼ المعيارم 4
 319,85 التبايف 5
  2,124 االلتكاء 6
  -2,863 طحمالتف 7
 114,22 أقؿ درجة 8
 185,22 أعمى درجة 9

 71,22 المدل 12
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كعند مالحظة قيـ المؤشرات اإلحصائية لمقياس الرغبة في التعمـ، نجد َأفَّ تمؾ      
سؽ مع معظـ مؤشرات المقاييس العممية، إذ تقترب درجات مقياس الرغبة المؤشرات تت

            ( يكضح ذلؾ بيانيان 1)كشكؿ في التعمـ كتكراراتيا نسبيان مف التكزيع االعتدالي 

 
 ( تكزيع درجات عينة التحميؿ اإلحصائي عمى مقياس الرغبة في التعمـ1)شكؿ 

 

االحصائية لمقياس الرغبة في التعمـ، قاـ  المؤشراتباستخراج الباحث  قياـكبعد 
 باستخراج الخصائص السايككمترية اآلتية: 

 بينتمف خالؿ اسمكب المجمكعتيف المتطرفتيف كقد  لمفقرات: كذلؾ القكة التمييزية  -1
، 5)الفقرات باستثناء  النتائج اف جميع الفقرات مميزة بيف المجمكعتيف العميا كالدنيا

11 ،12 ،13 ،15 ،39.)        



هـ1110-م  0201. لسنة  1/ ملحق ثالث/العذد الالثالث. السنة الثالثة /المجلذ مجلة الذراسات المستذامة .    

 
 

 
 

 
 191 

لمقياس ذات كتبيف اف جميع فقرات ا :عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس -2
 ارتباط بدرجتو الكمية.

تبيف إف فقرات مقياس الرغبة في ك  لو:عالقة درجة الفقرة بالمجاؿ الذم تنتمي  -3
 .لمجاؿ كؿ منيا التعمـ تنتمي 

مصفكفة )الكمية كالدرجة عالقة مجاالت المقياس بعضيا مع البعض اآلخر  -4
، كتبيف اف جميع معامالت االرتباط لكؿ مجاؿ بالمجاالت االخرل االرتباطات الداخمية(

كالدرجة الكمية ذات داللة احصائية، كىذا يدؿ عمى اف جميع المجاالت تقيس السمة 
 .نفسيا

 
 ثبات المقياس

ألفا  دلةمى معاكلغرض إيجاد ثبات مقياس الرغبة في التعمـ فقد أعتمد الباحث ع
معادلة عمى استجابات عينة التحميؿ التـ تطبيؽ حيث الداخمي كركنباخ لالتساؽ 
الثبات معامؿ ظير كبعد تطبيؽ المعادلة  ،( طالب كطالبة222)بمغت االحصائي التي 

(2,81 .) 
  مقياس بصيغته النهائية الوصف 
 ةمكزعة عمى ثالث ،فقرة (34)مف يتككف مقياس الرغبة في التعمـ بصكرتو النيائية     

( فقرات لمجاؿ المحددات 8ك) لمجاؿ المحددات الذاتية، ة( فقر 13)بكاقع مجاالت 
في ضكئيا مف المفحكص لمجاؿ المحددات التعميمية، يختار  ة( فقر 13االجتماعية، ك)

لمبديؿ الذم يقترب أك يبتعد عف  ا( كفق1)الى ( 5)مف خمسة بدائؿ متدرجة، تتراكح 
المقياس  عمىالتعمـ، لذا فإفَّ أعمى درجة يمكف أفَّ يحصؿ عمييا المجيب  الرغبة في

 . .(122( في حيف يبمغ الكسط الفرضي لممقياس)34( درجة كأدنى درجة)172)تككف 
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  التطبيق النهائي
 كبيدؼ تحقيؽ أىداؼ تياء مف اجراءات تبني مقياس الرغبة في التعمـبعد االن     

( 322)مف عينة البحث المككنة عمى اليكتركنيا  األداة البحث الحالي طبؽ الباحث
الجامعة المستنصرية لمدراسة  األساسية/طالب كطالبة مف قسـ التاريخ في كمية التربية 

(، حيث تـ التطبيؽ في 2221 -2222)الدراسي الصباحية كبمراحميا االربعة لمعاـ 
 (./2021 2021/4/18 -5/17) المدة الكاقعة بيف

   إلحصائيةالوسائل ا
لمعالجات البيانات  (SPSS)اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية  الباحث الحقيبةاستخدـ     

يككمترية ألدكات البحث، أك في استخراج اسكاء في إجراءات التحقؽ مف الخصائص الس
 النتائج ككاالتي:

ف ( لعينتيف مستقمتيف: استخدـ الختبار داللة الفرؽ بيt-testاالختبار التائي) -1
  مقياس الرغبة في التعمـ.المجمكعتيف المتطرفتيف في حساب القكة التمييزية ل

( لعينة كاحدة: استخدـ الختبار داللة الفرؽ بيف المتكسط t-testاالختبار التائي) -2
 الحسابي كالمتكسط الفرضي لمتغير البحث.

 آلتي:( كقد استعماؿ في إيجاد اPerson Correlationمعامؿ ارتباط بيرسكف) -3
 .الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس أ. عالقة درجة

 .المجاؿ الذم تنتمي اليو لممقياسب. عالقة درجة الفقرة ب
 .سج. مصفكفة االرتباطات الداخمية لممقيا

يقة الفا كركنباخ لالتساؽ الداخمي، استخدمت الستخراج الثبات بطر  -معادلة الفا -5
 البحث. لالتساؽ الداخمي لمقياس
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   لنتائج وتفسيرهاعرض ا
التي  بناء عمى االىداؼيتضمف ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التي تـ التكصؿ إلييا     

 االستنتاجات كتفسير ىذه النتائج كمناقشتيا كمف ثـ الخركج بمجمكعة مف تـ تحديدىا
 التكصيات كالمقترحات، كيمكف عرض النتائج كما يأتي:ك 

ى طمبة قسم التاريخ في لدغبة في التعمم مستوى الر : التعرف عمى  ولالهدف اال 
 كمية التربية االساسية / الجامعة المستنصرية.

( 34بتطبيؽ مقياس الرغبة في التعمـ المككف مف )ىذا اليدؼ قاـ الباحث  لتحقيؽ    
نتائج البحث إلى أف  بينت. ك ( طالب كطالبة322فقرة عمى عينة البحث المتككنة مف)

( درجة 127,776قد بمغ ) المقياسعينة عمى ىذه ال المتكسط الحسابي لدرجات
معرفة داللة الفرؽ بيف المتكسط  كلغرض( درجة، 16,421كبانحراؼ معيارم قدره)

استخدـ الباحث االختبار التائي ( درجة، 122الحسابي كالمتكسط الفرضي الذم بمغ)
( 6,122محسكبة)، إذ بمغت القيمة التائية الالفرؽ داؿ احصائياتبيف اف لعينة كاحدة ك 

كبدرجة  (2,25)داللة (، عند مستكل1,96مف القيمة التائية الجدكلية البالغة) اكبركىي 
يمتمككف مستكل فكؽ المتكسط مف الرغبة في ( كىذا يعني اف عينة البحث 299حرية)
 ذلؾ افيكضح (2كالشكؿ) (6)كالجدكؿالتعمـ 

(6)جدكؿ   
لمقياس الرغبة في التعمـة التائية كسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالقيممتال  

المتكسط  العينة المتغير
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الفرضي

*  tالقيمة التائية  الداللة 
(2,25)  

 

 الجدكلية المحسكبة

  دالة 1,96 6,122 122 16,421 127,776 322 الرغبة في التعمـ
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مقياس انزغبة في انتعهم( انمتوسط انحسابي وانفزضي ن2انشكم )     

يمكف تفسير ىذه النتيجة بتمتع الطمبة عينة البحث بمستكل جيد مف الرغبة في   
التعمـ، كيتمثؿ ذلؾ في الفضكؿ الكاسع لدييـ بالحصكؿ عمى المعمكمات مف خالؿ 

 Piechurska Kucielالدراسة كالكصكؿ الى الفيـ العميؽ لجميع ما يطرح عمييـ)
,2016, p 41) ) كطبقا لنظرية ماسمك لمدكافع يتضح تكافر المستكيات االربعة لدييـ ،

كىي)الحاجات الفسيكلكجية، كاالمف كالطمأنينة، كحاجات الحب كالشعكر باالنتماء، 
كتقدير الذات( حتى تشكؿ عندىـ المستكل الخامس كىك الرغبة في التعمـ)زغمكؿ، 

ي التأثير عمى مستكل الرغبة (، كالف التدريسي يعد عامال جكىريا ف224، ص2212
في التعمـ لدل طمبتو مف خالؿ قربو منيـ كتكاصمو معيـ كترسيخ قيمة المادة في 

(، يمكف اف يعزك ذلؾ الى الدكر الكبير كالميـ 212، ص2219نفكسيـ)الفيؿ، 
لتدريسي الطمبة عينة البحث مف خالؿ تكاصميـ المستمر مع الطمبة في المنصات 

ؿ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي كىذا ما الحظو الباحث حيث الشعبية الرسمية اك مف خال
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 انمتوسط انفزضي انمتوسط انحسابي

 المتوسط الحسابي والفرضي لمقياس الرغبة في التعلم

 انمتوسط انحسابي

 انمتوسط انفزضي
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الكبيرة لتدريسيي القسـ المذككر لدل طمبتيـ، كما يؤكد ذلؾ سرعة تمبيتيـ لنداء 
 اساتذتيـ في االجابة عمى رابط المقياسيف بدكف تباطؤ أك تمكؤ.

د اتفقت مع كعند مقارنة نتيجة ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة نجد انيا ق   
 .( بتمتع الطمبة بمستكل جيد مف الرغبة في التعمـ2217، دراسة)الفيؿ

 
الفروق ذات الداللة االحصائية في الرغبة في التعمم  التعرف عمى  :الثاني  الهدف

الجامعة المستنصرية تبعا لمتغير  األساسية/ى طمبة قسم التاريخ في كمية التربية لد
 الجنس.
بأخذ استجابات عينة البحث البالغة قاـ الباحث ىذا اليدؼ  لغرض التحقؽ مف     

كبعد معالجة البيانات إحصائيا ( طالب كطالبة عمى مقياس الرغبة في التعمـ 322)
المقياس تبعا لمتغير الجنس كتبيف  عمى افراد العينة استخرج الباحث متكسطات درجات

(، كمتكسط 15,392)ه قدر ( بانحراؼ معيارم 125,795)الذككر اف متكسط درجات 
(، كلمعرفة الفركؽ بيف 17,364)قدره ( بانحراؼ معيارم 112,423)االناث درجات 

ما كككانت النتائج  مستقمتيف،الذككر كاالناث استخدـ الباحث االختبار التائي لعينتيف 
 (7)الجدكؿ مكضحة في 

(7)الجدكؿ   
لمتغير الجنس التعمـ تبعان بة في االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لداللة الفرؽ في الرغ  

 المتغير
 العدد الجنس

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى الداللة  القيمة التائية

(50 ,  5)  الجدولية المحسوبة 

الرغبة في 
 التعمم

 15,302 105,705 171 ذكور
 دالة 1,06 2,420

 17,364 110,403 121 اناث
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اعاله كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف الذككر كاالناث في يتبيف مف الجدكؿ    
( اكبر مف 2,429)المحسكبة الرغبة في التعمـ كلصالح االناث ككف القيمة التائية 

( كدرجة حرية 2,25)داللة ( عند مستكل 1,96)البالغة القيمة التائية الجدكلية 
 اس الرغبة في التعمـ.( يكضح متكسطات الذككر كاالناث في مقي3)كالشكؿ (، 298)

 

 
 ( المتكسط الحسابي لمقياس الرغبة في التعمـ تبعا متغير الجنس3الشكؿ )

 

كقد يعزل ذلؾ الى ما تقدمو االسرة مف تكجييات تتعمؽ بأىمية التعمـ مف خالؿ      
المناسبة ألنشطة االبناء مما يرغبيـ في االقباؿ عمى  تميكليا االيجابية نحكه كالمكافئا

، 2215مـ كبذؿ اقصى الجيد لتحصيؿ المعارؼ كالخبرات المطمكبة فييا)حمداف، التع
(، حيث يككف ذلؾ اكثر أثرا عمى الفتيات ككنيف يتفكقف عمى الذككر عاطفيا 41ص

( خاصة 44، ص2221كانفعاليا كفي الميارات االجتماعية كالبحث عف االماف)غنيـ، 
كر الذككر فأصبح ذلؾ بمثابة تحدم كىف في مجتمع شرقي ما زاؿ البعض منو يعظـ د

عندىف فتشكمت ىذه الرغبة لدييف إلثبات ذاتيف مف خالؿ الحصكؿ عمى الشيادة التي 
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تعد سالحا في أيدييف كتحقؽ ليف مركزا اجتماعيا مرمكقا كمحاكلة اثبات اف المرأة 
 ليست اقؿ مف الرجؿ.

سابقة نالحظ انيا اختمفت مع كعند مقارنة نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج الدراسات ال    
التي أشارت بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في الرغبة في  (2217ؿ، دراسة)الفي

 التعمـ تبعا لمتغير الجنس.
 الفصل الخامس: االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 االستنتاجاتأوال: 
 ة:في ضكء النتائج التي تـ عرضيا تكصؿ الباحث الى االستنتاجات اآلتي

اف طمبة قسـ التاريخ في كمية التربية االساسية بالجامعة المستنصرية لدييـ رغبة  -1
 في التعمـ.

 تتأثر الرغبة في التعمـ بالجنس حيث يتفكقف االناث عمى الذككر فييا. -2
 التوصياتثانيا: 

 في ضكء النتائج التي تـ عرضيا يضع الباحث التكصيات اآلتية:
ي نفكس الطمبة مما يساعد عمى تنمية كزيادة الرغبة في فة التاريخ غرس أىمي -1

 تعممو.
اعتماد أفضؿ الطرائؽ كاالستراتيجيات التعميمية التي تساعد عمى تنمية الرغبة في  -2

 التعمـ كالحفاظ عمييا لدل الطمبة.
استخداـ تكنمكجيا الكسائط المتعددة التي تساعد عمى رفع مستكل الرغبة في التعمـ  -3

 مبة كمكاجية حجـ المعمكمات اليائؿ المتاح في مجتمع المعرفة.لدل الط
 المقترحاتثالثا: 

 استكماال لمبحث الحالي كتطكيرا لو يقترح الباحث اجراء الدراسات اآلتية:
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اجراء دراسة ارتباطية بيف الرغبة في التعمـ كالتحصيؿ الدراسي عمى المرحمة  -1
 الثانكية.

 -اساليب التعمـ)مثؿ بة في التعمـ مع متغيرات اخرل اجراء دراسة ارتباطية لمرغ -2
 ة.تكليد الحمكؿ( عمى مرحمتي االعدادية كالجامعي -اساليب التفكير
 المراجع العربية

(. أساليب تدريس التربية االجتماعية كالكطنية. عماف: 2217أبك سرحاف، عطيو. ) -1
 لمنشر كالتكزيع. دار الخميج

(. فمسفة التربية في التعميـ الجامعي كالعالي. 2213االسدم، سعيد جاسـ. ) -2
 (. عماف: دار صفاء لمنشر كالتكزيع.1)ط
ترجمة )النفسي (. قامكس الكاف التمييدم في التحميؿ 2218ايفانز، ديالف. ) -3

 محمد احمد محمكد خطاب(. القاىرة: مكتبة االنجمك مصرية.
ىكبيف خارج غرفة الصؼ (. خدمة الطالب المك 2214باسكا، جكيس فانتاسؿ. ) -4

 (. الرياض: العبيكاف لمنشر.1ترجمة غساف خضير، ط)التقميدية 
(. القاىرة: دار االبداع 1(. التعمـ النشط. )ط2215البكرم، سياـ عبد المنعـ. ) -5

 لمنشر كالتكزيع.
(. 2217الجبكرم، ايماف عبد الكريـ ذيب كالسمماني، فرح عبد حسيف عبداهلل. ) -6

اعداد مدرس التاريخ كفؽ معايير الجكدة الشاممة مف كجية نظر أعضاء  تقييـ برامج
 -كمية التربية -الييئة التدريسية في كمية التربية، مجمة الدراسات التربكية كالعممية

 .265 -215، عمـ النفس (9العدد) الجامعة العراقية،
لي لمفيـك (. التطكر الدال2219نجـ، زياد عبد الكريـ. )جيدكرم، بشار عكض ك  -7

 فمسفة التربية. )د.ـ(: دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع.
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(. ادارة التعميـ كالتحصيؿ في االسرة كالمدرسة. 2215حمداف، محمد زياد. ) -8
 دمشؽ: دار التربية الحديثة لمنشر كاالستشارات كالتدريب.

بيف النظرية (. ميارات التفكير 2219حميد، سممى مجيد كمحمد، محمد عدناف. ) -9
 لمنشر كالتكزيع. أمجد(. عماف: دار 1كالتطبيؽ التفكير التاريخي انمكذجا. )ط

(. اصكؿ التربية االجتماعية الثقافية االقتصادية. عماف: 2215الحيارم، آالء. ) -10
 دار أمجد لمنشر كالتكزيع. 

ر (. عماف: دا4(. ميارات التدريس الصفي. )ط2214الحيمة، محمد محمكد. ) -11
 المسيرة لمنشر كالتكزيع.

(. عماف: 1(. اصكؿ التدريس النظرم كالعممي. )ط2214داكد، أحمد عيسى. ) -12
 دار يافا العممية لمنشر كالتكزيع.

(. فاعمية استخداـ تقنية االنفكجرافيؾ في تنمية 2219سمرة، عماد محمد. ) -13
ـ لدل عينة مف طمبة التحصيؿ المعرفي كميارات التفكير البصرم كالرغبة في التعم

المرحمة االعدادية الدارسيف عمى نظاـ ابنائنا في الخارج. مجمة عجماف لمدراسات 
 .29 -1(، 1)العدد (، 18)المجمد كالبحكث، 

(. 2(. مبادئ عمـ النفس التربكم. )ط2212الزغمكؿ، عماد عبد الرحيـ. ) -14
 االمارات العربية المتحدة: دار الكتاب الجامعي.

(. تفعيؿ الرغبة في التعمـ. )ترجمة مركز ابف العماد 2228ك، بكب. )سكل -15
 (. بيركت: الدار العربية لمعمكـ ناشركف.1لمترجمة كالتعريب ط

(. 1(. أدكار الجامعات في مجتمع المعرفة. )ط2222شحاتو، حمدم محمد. ) -16
 مصر: دار العمـ كااليماف لمنشر كالتكزيع.
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(. البحث في العمكـ االجتماعية االساسيات 2228)عبد المؤمف، عمي معمر.  -17
 ادارة المطبكعات كالنشر. -(. ليبيا: االدارة العامة لممكتبات1كالتقنيات كاالساليب. )ط

(. استخداـ استراتيجية الرياضيات 2222عبد المالؾ، مريـ مكسى متى. ) -18
ي تعمـ الرياضيات الكاقعية لتنمية مستكيات عمؽ المعرفة الرياضية كتحسيف الرغبة ف

المجمد لدل طالب المرحمة االعدادية. مجمة جامعة الفيكـ لمعمكـ التربكية كالنفسية، 
 .521 -445(، 1)الجزء (، 14)

(. 2222عمي، عبد الحميد محمد كعشماكم، أنس صالح كمحمد، رباب عادؿ. ) -19
صؿ كالتعميـ القائـ تحسيف الرغبة في التعمـ باستخداـ برنامج قائـ عمى التعميـ خارج الف

سي عمى مساعدة القريف لدل االطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ بمدارس التعميـ األسا
 .185 -159(، 18)العدد ، ة جامعة العريشالدامجة، مجمة كمية التربي

(. التطبيقات التربكية لمتعمـ الدماغي. 2221غنيـ، ابراىيـ السيد عيسى. ) -20
 ي.االسكندرية: دار التعميـ الجامع

سالمي في العربية. القاىرة: دار (. مصطمحات التاريخ اإل2219فيمي، خالد. ) -21
 .  البشير لمثقافة كالعمـك

(. متغيرات تربكية حديثة عمى البيئة العربية 2219الفيؿ، حممي محمد حممي. ) -22
 تأصيؿ كتكطيف. جميكرية مصر العربية: مكتبة االنجمك مصرية.

(. أثر التفاعؿ بيف آنية المعمـ المفظية كغير 2217مي. )الفيؿ، حممي محمد حم -23
المفظية كمستكل المكثكقية في المعمـ عمى الرغبة في التعمـ لدل طمبة كمية التربية 
النكعية جامعة االسكندرية. المجمة العممية لكمية التربية جامعة أسيكط، 

 .92 -2(، 2(،العدد)33المجمد)
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. الرغبة كاستعماؿ المتع في الفكر الفمسفي (2222 -2219كريمة، رزاؽ. ) -24
العربي الكسيط الكندم انمكذجا)اطركحة دكتكراه، تخصص: فمسفة(. الجزائر: جامعة 

 كىراف كمية العمـك االجتماعية.
25- ( . (. استراتيجيات التعمـ كالتعميـ نظريات مبادئ 2218كماش، يكسؼ الـز

 يع.(. عماف: دار دجمة لمنشر كالتكز 1مفاىيـ. )ط
لجنة متخصصة بتكميؼ مف مركز المناىج التعميمية كالبحكث التربكية.  -26
(. عمـ النفس لمسنة الثانية بمرحمة التعميـ الثانكم القسـ االدبي. ليبيا: مركز 2222)

 المناىج التعميمية كالبحكث التربكية.
دار  (. مكة المكرمة:1(. التعميـ االليكتركني. )ط2217ىاشـ، مجدم يكنس. ) -24

 زىكر المعرفة كالبركة.
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