
 ـ 9146لسنة  أكتوبر( األوؿ، الجزء 451مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -932- 

فاعلية توظيف الواقع االفتراضي في مستوى دافع اإلنجاز واالتجاه اإليجابي 

 نحو استخدام التكنولوجيا في التعليم لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

 الملخص:

فاعلية توظيف الواقع االفتراضي في مستوى دافع اإلنجاز واالتجااه اإليجاابي 

 يذ المرحلة االبتدائيةنحو استخدام التكنولوجيا في التعليم لدى تالم
 

 الجوهرة بنت فهد بن خالد آل سعود
 

 قسم الطفولة المبكرة، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية.

 aljoharaafk@gmail.comالبريد االلكتروني: 

هدفت الدراسػة بيػاف فايميػة توظيػؼ الواالػت االفترا ػس فػس مسػتوإل دافػت اإلنجػاز 
اإليجػػابس ن ػػو اسػػتلداـ التكنولوجيػػا فػػس التعمػػيـ لػػدإل تبلميػػذ المر مػػة االبتدا يػػة، التجػػا  وا

واسػػتلدمت الدراسػػة المػػنصف الواػػمس، وايتمػػدت يمػػف مةيػػاس الدافعيػػة لئلنجػػاز، ومةيػػاس 
( تمميػػذا  31االتجػػا  ن ػػو اسػػتلداـ التكنولوجيػػا فػػس التعمػػيـ، تكونػػت يينػػة الدراسػػة مػػف )

بػػت واللػػامس بالمر مػػة االبتدا يػػة بالريػػاض، ب يػػث تػػـ تةسػػيمصـ إلػػف وتمميػػذة بالاػػميف الرا
مجمػػويتيف، األولػػف  ػػابطة تػػـ تعر ػػصا لمػػتعمـ بػػالطرؽ التةميديػػة، وال انيػػة تجريبيػػة تػػـ 
تعر ػػصا لمػػتعمـ بتوظيػػؼ الواالػػت االفترا ػػس فػػس يمميػػة التعمػػيـ، وأ ػػارت النتػػا ف إلػػف أف 

أ ػر إيجػابس وفعػاؿ فػس تنميػة مسػتوإل دافعيػة  توظيؼ الواالت االفترا س فس التعمػيـ كػاف لػ 
 اإلنجاز واالتجا  ن و استلداـ التكنولوجيا فس التعميـ لدإل تبلميذ المر مة االبتدا ية.

الكلماااات المفتاحياااة: الواقااااع االفتراضاااي، المساااتحد ات التكنولوجيااااة، دافعياااة اإلنجاااااز، 

 االتجاهات الطالبية.

 



 ..... ن و استلداـ التكنولوجيا وإل دافت اإلنجاز واالتجا  اإليجابسفايمية توظيؼ الواالت االفترا س فس مست
 د/ الجوهرة بنت فصد بف لالد آؿ سعود

 -933- 

Abstract: 

The Effectiveness of Utilizing Virtual Reality in 

Enhancing the Level of Achievement Motivation and 

Positive Attitudes towards the Use of Technology in 

Education among Primary Pupils 
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The study aimed to explore the effectiveness of utilizing virtual 

reality in enhancing the level of achievement motivation and 

positive attitudes towards the use of technology in education 

among primary pupils. The study utilized the descriptive research 

based on a questionnaire of achievement motivation and a 

questionnaire of attitudes towards the use of technology in 

education. The participants of the study comprised 60 male and 

female fourth and fifth grade pupils in the primary stage. They 

were assigned into two groups. The control group was taught 

using the regular method of teaching whereas the experimental 

group was exposed to learning using virtual reality. The results 

indicated that utilizing the virtual reality in education had positive 

effects in enhancing achievement motivation and attitudes 

towards the use of technology in education among primary school 

pupils. 

Keywords: virtual reality, technological innovations, motivation of 

achievement, pupils attitudes. 
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 المةدمة:
أدإل التةدـ المذهؿ والتطور الكبير فس مجاؿ التكنولوجيا ال دي ة فس ملتمؼ 
مجاالت ال ياة إلف انت ار استلداـ الكمبيوتر والتوست فس توظيؼ وتطوير البرمجيات 
وبرامف الم اكاة، ونةؿ المست د ات التكنولوجية ال دي ة إلف المجاؿ التربوي لئلفادة منصا 

التعمـ والتعميـ، وم اولة التغمب يمف الم كبلت التربوية، وت ديث  بعمميتس والنصوض
 وتطوير أساليب التعميـ بامة يامة وتدريس مةررات العمـو بامة لااة.

وأابح العار اإللكترونس والرالمس مؤ را فس جميت منا س ال ياة، والتس سجمت 
والع ريف، يار ال ورة  نجا ا  باهرا  فجعمت العالـ الرية اغيرة مت بداية الةرف ال ادي

العممية ويار االتااالت واإلنترنت،  يث أ  ف دور العمـ بارزا  ووا  ا  يمف ملتمؼ 
األاعدة، السياسية واالجتمايية واالالتاادية وال ةافية والتربوية والبي ية وغيرها مف جوانب 

هذا العار، ال ياة العارية الملتممة وأابح التطور العممس والتكنولوجيا سمة مف سمات 
دلاؿ تغييرات ماا بة لصذا التطور  ويمي  البد لمعممية التربوية مف إيادة هيكمية وا 

 (.42، 9142المتسارع. )البمطاف، 
و يث إف التكنولوجيا ال دي ة ساهمت ب كؿ كبير فس تغيير طريةة تمكير 
اإلنساف ومعي ت ،  يث تبل ت مف لبللصا  دود الزماف والمكاف، مما أوجب يمف 
المناهف التعميمية أف تجاري هذا التةدـ لتستميد من  أجياؿ المستةبؿ، ولتستمر فس تطوير 

 (.419، 9149االبتكارات التكنولوجية )إبراهيـ، 
 اليومس اال تكاؾ ظؿ إلف أن  فس (9، 9142وأ ار أي ا)أبو  اويش،  
 وأ كالصا جيالصابأ االتااؿ وأجصزة المعمومات وال واسيب وأنظمة بالتكنولوجيا والمستمر
 مف باالستمادة مطالبوف فإننا تموؽ اللياؿ؛ ها مة إمكانات مف تتي   ما مت وأنوايصا
 ممكف. الدر أكبر منصا الطبلب ويستميد لنستميد معا   ولدماتصا التكنولوجيا هذ  توظيؼ

وفس  وء الطمرة التس  د ت فس منظومة تكنولوجيا المعمومات واالتااالت والتس 
لنمو السريت والمؤهؿ ل بكة االنترنت كوسيط اتاالس ألن طة تعميمية تجسدت فس ا

( Virtual Realityافترا ية تتعدإل  دود الزماف والمكاف، أابح الواالت االفترا س )
لبي ة تعميمية فعال  لطوة جديدة لمتعمـ الذاتس، فمف لبلؿ هذا الواالت االفترا س يستطيت 

، يتمةف الم ا رة ويسأؿ يف الؿ الاية الدرسمت موالؼ تعميمس د المتعمـ أف يتعايش
 (.9، 9112ال ةا ؽ العممية ويتمةف اإلجابة يف استمسارات  )يبد التواب، 

وتعددت تطبيةات التعمـ اإللكترونس  تف ظصرت تةنيات الواالت االفترا س 
(Virtual reality التس تمكف المرد مف التعامؿ مت بي ة ليالية أو  ب   ةيةية . تةوـ )
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مف أساس الم اكاة بيف المرد وبي ة إلكترونية  بل ية األبعاد .يتـ مف لبللصا بناء مواالؼ ي
 (. 912.  9112بصدؼ االستمادة منصا فس العممية التعميمية )ابري، توفيؽ، 

وفس ظؿ مست د ات العار ايتبر استلداـ الواالت االفترا س فس العممية 
تج  المجتمت التعميمس  اليا  إلف تكنولوجيا التعميمية  رورة  تمية ال ممر منصا  يث ي

الواالت االفترا س لمتغمب يمف م كبلت الواالت ال ةيةس، ويعتبر التعميـ أ د المجاالت الرا دة 
فس األلذ بتكنولوجيا الواالت االفترا س وتطويعصا لمتغمب يمف م كبلت الواالت التعميمس، 

ة أ رت فس العممية التربوية فمف وبما أف العالـ اليـو يعيش  ورة يممية وتكنولوجي
ال روري التيار أساليب  دي ة لت سيف يممية التعميـ والتغمب يمف الاعوبات، ويم ؿ 
المعمؿ االفترا س المة ما أنتجت  التةنية ال دي ة فس مجاؿ تطوير طرؽ تدريس العموـ 

ؼ تكنولوجيا لجميت مرا م . ويتمؽ استلداـ المعمـ االفترا س مت الديوات العالمية لتوظي
التعميـ فس تعميـ الطمبة لما تتمتت ب  مف لاا ص ومميزات تؤهمصا لذلؾ)ال ازمس، 

9141 ،33.) 
والد ن أ ممصـو التعمـ االفترا س كنتيجة لتطور تكنولوجيا المعمومات واالتااالت 
ونتيجة أي ا  ت ديث أنماط التعميـ ت ت  غط ال اجة إلي  فس أي مكاف وأي زماف،  يث 

التعمـ االفترا س أماـ الطالب التمايؿ مف لبلؿ  بكة اإلنترنت وتطبيةاتصا المتعمةة يتيح 
دلاؿ تةنيات الوسا ط المتعددة والتلاطب بالاوت  بإن اء مجمويات ت اور افترا ية وا 
والاورة مف بعد والبريد اإللكترونس ولو ات الن رات ومميزات المكتبة اإللكترونية، ويتـ 

اسية بالكامؿ يبر موالت يمف الويب  يث تتـ جميت االتااالت المتعمةة تةديـ المادة الدر 
بالعممية التعميمية مف أن طة ومصاـ وتكميمات واستمسارات و وارات ناية ولةاءات 

يبلف النتا ف )لميس،  ، 9112ومناال ات ومؤتمرات مر ية وانتصاء  بتةييـ لمطبلب وا 
44.) 

بعاد مف دافعية الطالب، والتس تم ؿ يامبل  والد تزيد البي ات االفترا ية  بل ية األ
الويا  تساهـ فس التعمـ، ويبل ظ ذلؾ فس الوالت الذي ية ي  األفراد فس ألعاب الكمبيوتر 
وألعاب الميديو واأللعاب التمايمية، فالدافعية تبدو فس الرغبة لمواوؿ لمبي ات  بل ية 

لمتزايدة فس هذ  البي ات األبعاد والرغبة فس التعامؿ لعدة سايات ومف األيداد ا
(Jonathan,& Joseph, 2009) فعندما تت مف التجارب التعميمية أن طة تعميمية ،

ت اكف مواالؼ ال ياة ال ةيةية وم اكمصا، ومصامصا، وأن طتصا، في عر الطالب أن  ذو 
أهمية يندما يندمف مت طرؽ تربوية ياؿ فيصا التعمـ لدرجة العمؽ  يث إف البي ات 

،  يث تعطف فراة لمطالب أف ي ارؾ Virtual Worldية م ؿ العالـ االفترا س االفترا 
 & Nodder 2003,فس التجارب الليالية التس تتجاوز العالـ ال ةيةس الذي يعي ون  )

Deuchar.) 
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 Secondزاد اإلالباؿ يمف العالـ االفترا س الجديد المسمف ال ياة ال انية والد 
Lifeاألبعاد يتـ تم يؿ الطبلب في  مف لبلؿ  ، وهس يالـ افترا س  بل سAvatars وهس ،

مكانية إن اء  مكانية التمايؿ مت المستلدميف اآللريف، وا  تتيح إن اء الطالب لم توا  وا 
، وت ير العوالـ (Castronova,2001)الطبلب لمكا نات باستلداـ لغة البرمجة

يطرة برنامف كمبيوتر، والد االفترا ية إلف الت كـ الب ري أو التمايؿ مت البي ة ت ت س
، وهذ  الوكبلء تجسد دالؿ هذ  البي ة، وفس هذ  agentأو وكيؿ  robotيسمف روبوت 

 (Childs, Mark, 2010: 21)ال الة يمكف أف نةوؿ أنصـ وكبلء مستةميف ذاتيا 
 (Eschenbrenner,ET AL,2008:P95-100)ويو ح  برينر وآلروف 
االت االفترا س، منصا أنصا تعزز الدرات التعاوف والتوااؿ أف هناؾ مميزات يدة الستلداـ الو 

بيف المتعمميف،  يث تتيح البي ات االفترا ية لممتعمـ بناء  لاية افترا ية تسايد يمف 
كسابصـ اللبرات االجتمايية والتعميمية المرغوبة، وتتيح  ت سيف التوااؿ بيف المتعمميف وا 

ا يديدة لممتعمميف الم اركة فس أداء المصاـ واألن  طة ب كؿ تعاونس، وتوفر فرا 
لممتعمميف إلجراء دورات أو أن طة ذات الامة بتعممصـ بما فس ذلؾ م اكاة زيارة األماكف 

 .التس لـ تعد موجودة فس ال ياة ال ةيةية
وتتم ؿ االلتبلفات بيف الواالت االفترا س مةارنة  بممصـو الواالت االفترا س الذي   

الزماف فس أف التكنولوجيا أاب ت فس المر مة األليرة يمكف  تـ تةديم  البؿ يةديف مف
لمجمصور ألوؿ  Google Cardboardتكييمصا مت أي هاتؼ م موؿ، وأظصرت مةدمة 

مرة أن  يمكف ت ويؿ أي هاتؼ ذكس مف هذا الجيؿ إلف جصاز الواالت االفترا س بمسايدة 
HMD لمعمؽ والتطبيةات . إن  ي توي يمف يدستيف باريتيف لكؿ ييف لديصا تاور

 المناسبة. فس هذ  المر مة، يمكف ألي طالب يمتمؾ هاتم ا ذكي ا وجصاز الواالت االفترا س
HMD  االستمتاع بتجربة تطبيةات الواالت االفترا س المبتكرة وم اركة أفكار  وليال  مف

لبلؿ وسيط جديد تمام ا، مف لبلؿ م اكاة التجربة، ي جعصـ يمف ممارسة مصاراتصـ فس 
 (Annetta, Mangrum, Holmes, Collazo, & Cheng, 2009)بي ة آمنة.

وتؤدي االتجاهات دورا  مصما  فس  ياة األفراد ، فصس تؤ ر تأ يرا  مبا را  فس 
سموكصـ، وتنعكس آ ارها يمس تارفاتصـ،  يث ينظر إلس االتجاهات يمس أنصا نوع مف 
الدوافت االجتمايية المتعممة والمكتسبة والمصيأة لمسموؾ، لذلؾ فصس تن أ مف لبلؿ 

المرد لبلؿ  يات ، كما أنصا تتعدد وتلتمؼ بالتبلؼ اللبرات والتجارب التس يمر بصا 
 الم يرات التس ترتبط بصا. 

ومف  ـ فميس مف الغريب أف ي ظف مو وع االتجاهات باهتماـ بالغ مف يمماء 
النمس االجتمايس الذيف يروف أف االتجاهات النمسية تعد مف أهـ نواتف يممية التن  ة 

الذيف يب  وف فس االتجاهات ن و ملتمؼ جوانب االجتمايية، وكذا البا  يف التربيوف 
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العممية التعميمية، كاالتجاهات ن و المعمـ والمدرسة والمواد الدراسية وأساليب التدريس 
وغيرها مما ل  يبلالة بالعممية التعميمية، وذلؾ لما لبلتجاهات اإليجابية ن و تمؾ الجوانب 

مف الب وث تستصدؼ تعديؿ اتجاهات مف أ ار تربوية مرغوب فيصا، ومف هنا نجد العديد 
، 9113الطبلب أو تنميتصا ن و جوانب أو متغيرات يديدة فس العممية التعميمية )ييسف، 

416) 
( إلف أف االتجاهات اإليجابية لدإل لمرد تةرر Gee & Gee, 2006وي ير )

مدإل نجا   فس  يات  يمف المستوييف ال لاس والمصنس، فصس تدفت اا بصا لتلطس 
ما االتجاهات السمبية العوا  ؽ والتغمب يمف كؿ اإل باطات التس تواجص  وتعوؽ نجا  ، وا 

فإنصا تعطس فراة لتبنس أكبر الدر مف اإل باطات التس مف  أنصا أف تجعؿ المرد يم ؿ فس 
 هذا العمؿ.

أهمّية دراسة االّتجاهات، فصس ت ظف بمكانٍة بارزٍة  )9112ويرإل )السماسمة، 
يمـ النمس، ويرجت ذلؾ إلف الدور الذي تؤّدي  ، فصس تعمؿ كموجصات فس مجاؿ التربية، و 

لمسموؾ، يمكف االيتماد يميصا فس التنبؤ بنوع السموؾ الذي يمكف أف يةـو ب  المرد، وتؤّ ر 
 االّتجاهات التس ي ممصا األفراد  وؿ بعض الة ايا والمواالؼ فس يممصـ سمبا  أو إيجابا .

وتصا و عمصا، وهس تتم ؿ فس لط مستةيـ أ د وتلتمؼ االتجاهات فس درجة ال
أطراف  يم ؿ الةبوؿ واآللر الرفض، وفس  وء ذلؾ يمكف تانيؼ طبيعة االتجاهات إلف 
 بل ة أنماط: اتجاهات موجبة وتتم ؿ فس تةبؿ المرد لموالؼ أو  سء ما، واتجاهات سمبية 

سموؾ المرد  تتم ؿ فس رفض المرد لموالؼ أو  سء ما، واتجاهات م ايدة تتم ؿ فس
 (. 9113و يرت  بيف البوؿ أو رفض موالؼ أو  سء ما )كماؿ، 

وتعد الدوافت مف المؤ رات األساسية التس تؤدي دورا  مصما  و يويا  فس سموؾ 
األفراد، ومف لبللصا يمكف لمؽ الرغبة لديصـ األمر الذي يمكف الةوؿ أف الدرة المنظمات 

مف نجاح اإلدارة فس توفير الةدر الكافس مف يمف ت ةيؽ أهدافصا تتوافر إلف  د كبير ي
الدافعية لمواوؿ إلف هدؼ معيف، وهس التس ت رؾ السموؾ وتوجص  لمغاية التس يةادها، 
ولصذا فإف بث روح اإلنجاز فس المنظمات أمرا   روريا  لرفت األداء،  يث إف الدافت 

ؿ الدر مف الوالت لئلنجاز يجعؿ المرد يميؿ إلف تذليؿ العةبات ألداء  سء اعب بأال
مستلدما  ما لدي  مف الوة وم ابرة واستغبلؿ إمكانات  والدرات  العةمية مف أجؿ ت ةيؽ 

 (.49، 9141النجاح فس العمؿ)الرميساء، 
ومعظـ بي ات التعمـ المعاارة تعمؿ يمف توظؼ التكنولوجيا لممسايدة فس 

افت دالمس مف المتعمـ، يمميتس التعمـ والتعميـ، بع صا تتاؼ بأنصا موجصة ذاتيا  أي بد
 ,Hartnett, St George, & Dron)فس  يف األلرإل تكوف بتوجي  مف المعمـ. ويذكر 
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إف الدافعية هس العممية الموجصة ن و ت ميز المتعمـ ورفت وزيادة ن اط ، وتؤ ر  (2011
وكيؼ نتعمـ، ومتف وكيؼ نلتار التعمـ. ويذكر الدافعية يمف ماذا نتعمـ، 

(Brophy,2010 أف وجصات النظر المعاارة تربط الدافعية بةدرات المتعمـ التمكيرية )
والعمميات االنمعالية واألفكار والمعتةدات واألهداؼ والتطمعات واألو اع والعبلالة التمايمية 

الدافعية فس التعمـ اإللكترونس  ( أف زيادة9141بيف المتعمـ والبي ة. و يبيف )مةداد،
ملتمؼ يف موالؼ التعميـ العادي، ذلؾ أف هذا الموالؼ ي ـ طرفا  وا دا  مف طرفس العممية 
التربوية وهو المتعمـ لو د  وهذا ال تنطبؽ يمف موالؼ التعمـ اإللكترونس. وبالتالس؛ فإف 

رورة فعالة فس زيادة استراتيجيات زيادة الدافعية فس موالؼ التعمـ العادي ال تكوف بال 
دافعية المتعمميف وتلتمؼ يف تمؾ فس موالؼ التعمـ اإللكترونس. لصذا، يكوف مف ال روري 

 Hartnett, St)التمكير فس استراتيجيات ألرإل تكوف مناسبة لمتعمـ اإللكترونس. ويؤكد 
George, & Dron, 2011)  أف األب اث التس تناولت الدافعية فس بي ات التعمـ

اإللكترونس اتلذت من نييف؛ األوؿ الةا ـ يمف نموذج فس السمات والذي يرإل أف الدافعية 
سمة أو لااية فس  لاية المتعمـ، وأف المتعمـ فس بي ة التعمـ اإللكترونس فس المجمؿ 

اآللر فإن  يرإل أن  مف ال روري  يمتمؾ الدافعية ب كؿ جوهري أو أساسس، أما االتجا 
 تاميـ بي ة التعمـ اإللكترونس مف أجؿ ديـ وزيادة دافعية المتعمـ.

وتعد دافعية اإلنجاز مف أهـ المو ويات التس  غمت اهتماـ يمماء النمس نظرا  
نتاجيت   ألهميتصا فس بناء المرد والمجتمت، فصس تمعب دورا  مصما  فس رفت مستوإل المرد وا 

 (.92، 9142ؼ المجاالت واألن طة التس يواجصصا)الساكر، فس ملتم
وتم ؿ الدافعية لئلنجاز أ د الجوانب المصمة فس نظاـ الدوافت اإلنسانية فصو 
مكوف جوهري فس يممية إدراؾ المرد وتوجي  سموك  وت ةيؽ ذات  مف لبلؿ ما ينجز  مف 

س مجاؿ يمـ النمس (، والتس اهتـ بدراستصا البا  وف ف41، 9142أهداؼ)الساكر، 
(، والد برزت فس السنوات األليرة كأ د 42، 9111االجتمايس وب وث ال لاية )لميمة، 

المعالـ المميزة لمدراسة والب ث فس ديناميات ال لاية والسموؾ، بؿ يمكف النظر إليصا 
 (. 52، 9149بوامصا أ د منجزات المكر السيكولوجس المعاار)سالـ والمبيؿ واللميمة، 

م ؿ دافت اإلنجاز فس الرغبة فس الةياـ بعمؿ جيد والنجاح في  وتتميز هذ  كما يت
فس مواالؼ المنافسة والرغبة الجام ة فس العمؿ ب كؿ  الرغبة فس الطموح واالستمتاع

وتمايؿ المصمات التس تنطوي يمف مجازفة  مستةؿ، وفس مواجصة الم كبلت و مػصا
زفة الميمة أو مجازفة كبيرة جدا )مريـ، متوسطة بدؿ المصمات التس ال تنطوي يمف مجا

9141 ،42 .) 
وتؤكِّد الدراسات يمف أهمية التربية فس مر مة الطمولة، كوسيمة مف الوسا ؿ 
التس تسصـ فس االرتةاء بالعمؿ التربوي، وزيادة فعالية التربية فس المرا ؿ البل ةة، وأف 
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سس ألاالة التمكير والمنصف هذ  المر مة هس المترة التس يمكف أف تكوف المادر األسا
 (.24، 9113العممس فس  ؿ الم كبلت إذا ما أ سنت تربية األطماؿ بصا )معوض، 

ازداد االهتماـ بتعميـ مر مة الطمولة، بايتبار أنصا  ؽ مف  ةوؽ ومف  ـ 
اإلنساف  يث إف التعميـ فس الطمولة المبكرة تتك ؼ مف لبلل  إمكانات والدرات الطمؿ 

-Ziegenhain and Glogerمت البي ة المادية واالجتمايية واراي  الن ط 
Tippelt, 2013, P.796) كذلؾ أو ح )Tippelt  أف مر مة الطمولة المبكرة هس مف

المرا ؿ األساسية التس تت كؿ فيصا السيطرة يمف االنمعاالت والمرونة اإلدراكية واألمف 
، Tippelt, p 862المصارات )العاطمس واالستك اؼ واإلبداع وتنظيـ الم اير وتنمية 

2013  .) 
 م كمة الدراسة:

يكاد يتمؽ يدد كبير مف المربيف والمكونيف والمن طيف والعامميف فس المجاؿ 
التربوي واالجتمايس والتوجيصس أف المع مة الكبيرة التس يتمةونصا مت جمصورهـ تتعمؽ 

رفس  يث يبل ظ نةص ب عؼ أو الغياب الكمس لمدافعية لكؿ ما هو تعممس وتدريسس ومع
االهتماـ لدإل ملتمؼ الم ات ويزوفصـ يف المعرفة و عؼ المبادرة المردية والتوج  الذاتس 
وال لاس ن و تعمـ المعارؼ والكماءات. فيبل ظ لدإل ف ة التبلميذ والطمبة فس المدارس 

ذاتس والجامعات البلدافعية واستعمالصـ إلستراتيجيات التجنب مف التعمـ و عؼ الت ميز ال
فس متابعة الدروس فصـ غير م مزيف منذ البداية  يث ال يجدوف المنمعة وال يروف طا بل  
مف هذا التكويف أو المادة المدروسة أو يكونوا م مزيف فس البداية  ـ تتناالص و تنلمض 

التس لدإل  دافعيتصـ نتيجة ن اطات األستاذ المةتر ة ويظصر ذلؾ جميا  مف لبلؿ التاورات
ا  أساتذتصـ. فبل يصتموف بالدراسة وال ي بوف التعمـ واكتساب المعارؼ وال الطمبة تج

يةدموف أي مجصود ليطوروا مف كماءاتصـ  تف فس  الة تعممصـ ال يعتمدوف إال يمف 
إستراتيجية التكرار و ال مظ مت  عورهـ باللوؼ المتزايد مف وسيمة التةييـ والتس هس 

 (.95، 9142االمت اف )م مد، 
( فس دراستصا  وؿ اتجاهات الطالبات ن و استلداـ 9113الباوي )وأكدت 

الكمبيوتر فس التعميـ والتعمـ بأف استلداـ الوسا ؿ المتعددة بالكمبيوتر فس تدريس الميزياء 
يزيد مف ت ايمصف الدراسس، باإل افة إلف االتجا  اإليجابس ن و استلداـ الكمبيوتر فس 

الوسا ؿ المتعددة بالكمبيوتر يوفر درجة يالية مف ال بط  التعميـ والتعمـ، كما أف استلداـ
 واالن باط الذاتس دالؿ الماؿ ف بل  يف توفير الوالت والجصد لكؿ مف الطالب والمعمـ.
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( أف استلداـ اإلنترنت وال اسوب لتزويد الطمبة 9114وبينت دراسة ال سناوي )
بس فس زيادة دافعية الطمبة بمعمومات إ افية يف مادة اإللكترونيات كاف ل  أ ر إيجا

 لمتعمـ، واالتجاهات اإليجابية ن و استلداـ ال اسوب واإلنترنت فس التعميـ.
 -(  وؿ أ ر استلداـ برمجية  9141كما توامت دراسة الاـ بصا )النةي اف،

P.P يمف الدافعية ن و التعمـ ، إلف أف  فس ال رح -وهس برمجية  اسوبية تمايمية
 يزيد مف الدافعية ن و التعمـ.توظيؼ هذ  البرمجية 

(  وؿ الدافعية إلف التعمـ لدإل طمبة 9141وفس دراسة نظرية الاـ بصا)مةداد، 
الذيف يتعمموف بالطريةة التعمـ اإللكترونس، بيف البا ث أف استراتيجيات زيادة الدافعية فس 

س مواالؼ مواالؼ التعمـ العادية ال تكوف بال رورة فعالة فس زيادة دافعية المتعمميف ف
التعميـ اإللكترونس، وأن  البد مف إيجاد استراتيجيات أك ر مناسبة لمتعمـ اإللكترونس؛ منصا 

 نموذج االنتبا  والمبل مة وال ةة والر ا. 
أكدت يدة دراسات يمف فايمية استلداـ الواالت االفترا س فس وفس نمس السياؽ 

ايمية الواالت فس تنمية دافعية ( إلف ف(Toral, 2013التعميـ،  يث توامت دراسة توراؿ 
 (lee, 2013)وتوامت دراسة لس  اإلنجاز لطبلب كمية اآلداب والعمـو بجامعة كمينجر

إلف فايمية الواالت االفترا س فس تنمية الةدرة يمف التعبير يف النمس لدإل طبلب المر مة 
مية إلف فاي(Camille & Connie, 2005) االبتدا ية، ولمات دراسة كاميميا وكونس

الواالت االفترا س فس تنمية مصارات ممردات المغة اإلنجميزية لديصـ وأكدت يمف  رورة 
 استلدـ التةنيات الملتممة لمواالت االفترا س فس التعميـ وتنمية المصارات الملتممة.

وُتعد الدراسة استجابة لتوايات بعض الدراسات التس ب  ت أهمية استلداـ 
( التس أوات 9144بعض جوانب التعمـ م ؿ )الدهاسس، الواالت االفترا س يمف تنمية 

التس أوات  (Fekry. A.. 2016)باستلدام  لتنمية التمكير الريا س، ودراسة 
( التس أوات 9141باستلدام  لتنمية دافعية األطماؿ لمتعمـ، ودراسة )مصا ال سينس،

ة )المطيري، باستلدام  فس تنمية الت ايؿ واالتجا  ن و مادة ال اسب اآللس، ودراس
( التس أوات باستلدام  فس تنمية الت ايؿ وبةاء أ ر التعمـ، ودراسة )يبد 9143
( التس 9143( التس أوات باستلدام  فس تعميـ المغات ودراسة )يمس،9143الوا د،

 أوات باستلدام  فس تنمية مصارات التمكير الباري.
لتنمية مستوإل  وفس  وء ما سبؽ تت دد م كمة الدراسة ال الية فس ال اجة

دافت اإلنجاز لدإل تبلميذ المر مة االبتدا ية وكذلؾ االتجا  اإليجابس ن و استلداـ 
التكنولوجيا فس التعميـ، وهو ما ت اول  الدراسة ال الية مف لبلؿ توظيؼ الواالت االفترا س 

 فس التعميـ وبياف أ ر  فس ذلؾ.
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 أس مة الدراسة:
فايمية توظيؼ الواالت ر يسس التالس: ما  اولت الدراسة اإلجابة يف السؤاؿ ال

االفترا س فس مستوإل دافت اإلنجاز واالتجا  ن و استلداـ التكنولوجيا فس التعميـ لدإل 
 تبلميذ المر مة االبتدا ية؟ ويتمرع ين  األس مة التالية:

ما مدإل وجود فروؽ ذات داللة إ اا ية متوسطس درجات تبلميذ المجموية ال ابطة  .4
 الةبمس والبعدي لمةياس الدافعية لئلنجاز لدإل تبلميذ المر مة االبتدا ية؟ فس التطبيةيف

ما مدإل وجود فروؽ ذات داللة إ اا ية متوسطس درجات تبلميذ المجموية ال ابطة  .9
فس التطبيةيف الةبمس والبعدي لمةياس االتجا  ن و التعمـ لدإل تبلميذ المر مة 

 االبتدا ية؟
 اا ية متوسطس درجات تبلميذ المجموية ما مدإل وجود فروؽ ذات داللة إ .2

التجريبية فس التطبيةيف الةبمس والبعدي لمةياس الدافعية لئلنجاز لدإل تبلميذ المر مة 
 االبتدا ية؟

ما مدإل وجود فروؽ ذات داللة إ اا ية متوسطس درجات تبلميذ المجموية  .1
لدإل تبلميذ  التجريبية فس التطبيةيف الةبمس والبعدي لمةياس االتجا  ن و التعمـ

 المر مة االبتدا ية؟
ما مدإل تأ ير توظيؼ الواالت االفترا س فس التعميـ فس تنمية مستوإل دافت اإلنجاز لدإل  .2

 طبلب المجموية التجريبية؟
ما مدإل تأ ير توظيؼ الواالت االفترا س فس التعميـ فس تنمية مستوإل االتجا  ن و  .3

 التعمـ لدإل طبلب المجموية التجريبية؟
 اسة:أهداؼ الدر 

سعت الدراسة لتنمية مستوإل دافت اإلنجاز واالتجا  اإليجابس ن و استلداـ 
فايمية توظيؼ التكنولوجيا فس التعميـ لدإل تبلميذ المر مة االبتدا ية، مف لبلؿ تعرؼ ما 

الواالت االفترا س فس مستوإل دافت اإلنجاز واالتجا  ن و استلداـ التكنولوجيا فس التعميـ 
 ة االبتدا ية، وذلؾ مف لبلؿ تعرؼ ما يمس:لدإل تبلميذ المر م

مدإل وجود فروؽ ذات داللة إ اا ية متوسطس درجات تبلميذ المجموية ال ابطة  .4
فس التطبيةيف الةبمس والبعدي لمةياس الدافعية لئلنجاز لدإل تبلميذ المر مة 

 االبتدا ية.
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ابطة مدإل وجود فروؽ ذات داللة إ اا ية متوسطس درجات تبلميذ المجموية ال  .9
فس التطبيةيف الةبمس والبعدي لمةياس االتجا  ن و التعمـ لدإل تبلميذ المر مة 

 االبتدا ية.
مدإل وجود فروؽ ذات داللة إ اا ية متوسطس درجات تبلميذ المجموية التجريبية  .2

فس التطبيةيف الةبمس والبعدي لمةياس الدافعية لئلنجاز لدإل تبلميذ المر مة 
 االبتدا ية.

ؽ ذات داللة إ اا ية متوسطس درجات تبلميذ المجموية التجريبية مدإل وجود فرو .1
فس التطبيةيف الةبمس والبعدي لمةياس االتجا  ن و التعمـ لدإل تبلميذ المر مة 

 االبتدا ية.
مدإل تأ ير توظيؼ الواالت االفترا س فس التعميـ فس تنمية مستوإل دافت اإلنجاز لدإل  .2

 طبلب المجموية التجريبية.
وظيؼ الواالت االفترا س فس التعميـ فس تنمية مستوإل االتجا  ن و مدإل تأ ير ت .3

 التعمـ لدإل طبلب المجموية التجريبية.
 أهمية الدراسة:

 تنطمؽ أهمية الدراسة مف يدة ايتبارات يمكف إيجازها يمف الن و التالس:
أهمية دافت اإلنجاز وال اجة لتنميت  باستمرار لدإل جميت التبلميذ لااة فس  .4

 االبتدا ية.المر مة 
أهمية توفر االتجا  اإليجابس ن و التعمـ بامة يامة ون و توظيؼ التكنولوجيا  .9

 فس التعميـ بامة لااة.
إفادة معممس ومعممات المر مة االبتدا ية بما تسمر ين  مف نتا ف يمكف  .2

 االستمادة منصا فس تطوير ممارساتصـ التعميمية.
والبرامف التعميمية بالمر مة  إفادة المس وليف يف تلطيط وتطوير المناهف .1

االبتدا ية بما تسمر ين  مف نتا ف يمكف االستمادة بصا فس يمميات التلطيط 
 والتطوير.

 فتح المجاؿ أماـ البا  يف لدراسات ألرإل ذات امة بالمو وع. .2
  دود الدراسة:

ال دود المو ويية: دافعية اإلنجاز واالتجا  ن و استلداـ التكنولوجيا فس التعميـ  .4
 وبياف أ ر توظيؼ الواالت االفترا س فس ذلؾ.
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 ال دود الب رية: يينة مف تبلميذ المر مة االبتدا ية بالاميف الرابت واللامس. .9
 ال دود المكانية: مدارس المر مة االبتدا ية بالرياض. .2
 ـ.9146/ 9145ال دود الزمانية: العاـ الدراسس  .1

 ماطم ات الدراسة:
  الواالت االفترا س: .4

  بأن  تجسيد ) تليمس بوسا ؿ تكنولوجية متطورة( لمواالت ال ةيةس ، يمكف تعريم
لكن  ليس  ةيةيا، ب يث يعطينا إمكانيات ال نصا ية لم وء واالمتداد والاوت واإل ساس 

 (.9141)م مد، .والرؤيا وا طراب الم اير كما لو أننا فس الواالت الميزيا س الطبيعس
 بل ية األبعاد مولدة كمبيوتري ا، ت اكس  ( بأن  " بي ات21، 9141ويعرف  نوفؿ )

واالت مادي ما وتةدـ لممتعمـ لبرة  ةيةية يكوف المستلدـ فيصا متمايبل  إلف أالاف درجة 
 ممكنة باستلداـ مجموية مف األدوات والتةنيات اللااة".

المست د ات التكنولوجية التس تستلدـ الكمبيوتر إلن اء بي ة  ويعرؼ إجرا يا  بأن 
 بل ية األبعاد تمكف المتعمـ مف المعاي ة والتمايؿ معصا مف لبلؿ  واس  وبعض  تليمية

 األدوات األلرإل لت ةيؽ أهداؼ تعميمية م ددة.
 الدافت لئلنجاز:  .9

"الدرة المرد يمف ت ةيؽ األ ياء التس يرإل اآللروف، ويراها ال لص نمس   هو
والت كـ فس األفكار و سف تناولصا أنصا اعبة والسيطرة يمس البي ة الميزيةية واالجتمايية، 

وتنظيمصا وسرية األداء واالستةبللية، والتغمب يمف العةبات وبموغ معايير االمتياز والتموؽ 
يمف الذات، ومنافسة اآللريف والتموؽ يميصـ وااليتزاز بالذات وتةديرها بالممارسة 

 .(6، 9112الناج ة لمةدرة )النويميس، 
 االتجا :  .2

تعداد أو التأهب العابس والنمسس منتظـ مف لبلؿ لبرة  الة مف االسهو 
ال لص، وتكوف ذات تأ ير توجيصس أو دينامس يمف استجابة المرد لجميت المو ويات 

 (.353، 9142والمواالؼ التس تست ير هذ  االستجابة )اللاروؼ والدهام ة، 
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 الدراسات السابةة:
 ا سالم ور األوؿ: الدراسات اللااة بالواالت االفتر 

( دور المعمؿ االفترا س فس تاويب التاورات اللطأ 9142درس  سيف )
لبعض المماهيـ العممية وتنمية بعض يادات العةؿ لدي تمميذات الاؼ ال انس اإليدادي. 
وكانت النتا ف تميد بوجود تاورات لطأ لدي تمميذات الاؼ ال انس اإليدادي فس و دة " 

( بيف 12. 1داؿ إ اا يا يند مستوي داللة ) دورية العناار ولوااصا"، ووجود فرؽ
متوسطس درجات تمميذات المجموية التجريبية التس درست باستلداـ المعمؿ االفترا س 
ودرجات تمميذات المجموية ال ابطة التس درست بالطريةة المعتادة البعدي اللتبار 

اإل افة إلف وجود التاورات اللطأ لبعض المماهيـ العممية لاالح المجموية التجريبية، ب
( بيف متوسطس درجات تمميذات المجموية 12. 1فرؽ داؿ إ اا يا  يند مستوي داللة )

التجريبية التس درست باستلداـ المعمؿ االفترا س ودرجات تمميذات المجموية ال ابطة 
التس درست بالطريةة المعتادة فس التطبيؽ البعدي لمةياس يادات العةؿ لاالح المجموية 

بية، هذا ف بل يف وجود يبلالة ارتباطية موجبة بيف تاويب التاورات اللطأ التجري
لبعض المماهيـ العممية وتنمية بعض يادات العةؿ لدي تمميذات المجموية التجريبية 

 نتيجة استلداـ المعمؿ االفترا س. 
( فدرس معوالات استلداـ المعامؿ االفترا ية فس تدريس 9142أما الجصنس، )

 مة ال انوية فس منطةة المدينة المنورة مف وجصة نظر الم رفيف والمعمميف العمـو بالمر 
واتجاهاتصـ ن وها. وتواؿ إلف مجموية مف النتا ف وهس: فيما يلص معوالات استلداـ 
المعامؿ االفترا ية كانت أك رها أهمية يدـ وجود كاؼ مف أجصزة ال اسب اآللس والمة 

الفترا ية، وارتماع يدد الطبلب فس الماوؿ برامف التدريب يمف استلداـ المعامؿ ا
الدراسية، وتركيز كتب األن طة العممية يمف أداء التجارب فس المعامؿ ال ةيةية، ويدـ 
توار نسخ متعددة مف برمجيات  ركة كروكودايؿ فس المدارس ال انوية. كما بينت الدراسة 

 عامؿ االفترا ية. وجود اتجا  إيجابس لدإل الم رفيف والمعمميف ن و استلداـ الم
الدراسة إلف ت ديد معايير جودة التعميـ اإللكترونس  هدفت (9149) دراسة أ مد

رالمي ا لمواكبة متطمبات يار الرالمنة. لت ةيؽ أهداؼ يند تاميـ الواالت االفترا س 
( 5الدراسة، استلدـ البا ث المنصف الوامس الت ميمس. توامت الدراسة إلف الا مة )

( مؤ ر ا. هذ  المعايير هس: أهداؼ التعمـ الم منة فس الواالت االفترا س، 21معايير، )
يـ، ويناار الوسا ط المتعددة، والم توإل التعميمس فس الواالت االفترا س، وواجصات التام

، واألن طة VRوتمايؿ المتعمـ مت الواالت االفترا س، واإلب ار والغمر فس البي ة 
 المسايدة، وتوجي  استلداـ المتعمـ، والواالت االفترا س لممستلدـ التةويـ.
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( إلف التعرؼ يمف فايمية المعامؿ 9144وهدفت دراسة نور، يبد المنعـ )
را ية فس إكساب مصارات التجربة الميزيا ية لدإل طبلب المر مة ال انوية. اإللكترونية االفت

( بيف 12. 1وكانت النتا ف كالتالس: توجد فروؽ ذات داللة إ اا ية يند مستوإل داللة )
المجموية ال ابطة والتجريبية فس مصارة توايؿ واستلداـ أجصزة وأدوات التجربة 

التجريبية، وتوجد فروؽ ذات داللة إ اا ية الميزيا ية بارة ا ي ة لامح المجموية 
( بيف المجموية ال ابطة والتجريبية فس مصارة مبل ظة 12. 1يند مستوإل داللة )

المتغيرات األساسية فس التجربة الميزيا ية لاالح المجموية التجريبية، ولممعامؿ 
ربة الميزيا ية. اإللكترونية االفترا ية فايمية كبيرة فس إكساب الطبلب مصارات أداء التج

ولمات الدراسة إلف يدة توايات أهمصا  رورة استلداـ المعامؿ اإللكترونية االفترا ية 
 فس تدريس الميزياء يامة وفس الجانب التطبيةس لصا باورة لااة. 

إلف تو يح أ ر استلداـ  هدفت ( دراسةShoffner, 2006وأجرإل  وفنر )
فترا ية مةارنة بالعممية التعميمية التةميدية. التعمـ يبر اإلنترنت ومنصا الملتبرات اال

( طالبا  وطالبة مف طمبة المر مة ال انوية بمدارس والية 51مف ) تكونت يينة الدراسة
كاليمورنيا، تـ توزيعصـ إلف مجمويتيف تجريبية و ابطة، وأظصرت نتا ف الدراسة أف 

التعمـ يبر اإلنترنت،  يؤيدوف ويؤكدوف يمف أهمية التجريبية مف طمبة المجموية 79%
 .والالف البوال  واسعا  فس التعميـ

 الم ور ال انس: الدراسات اللااة بدافت اإلنجاز:
(: هدفت الدراسة إلف إبراز العبلالة بيف ظاهرة االغتراب 9145دراسة الةرنس )

الوظيمس والدافعية لئلنجاز لدإل الادة المدارس فس م افظة بمةرف، ولت ةيؽ هدؼ الدراسة 
تلداـ المنصف الوامس االرتباطس، وتـ استلداـ االستبانة كأداة لمدراسة، وتطبيةصا تـ اس

يمف يينة تـ التيارها بطريةة المسح ال امؿ مف الادة المدارس ال كومية بم افظة بمةرف 
( معمـ، بنسبة 434( الا دا ، والد بمغت يينة الدراسة النصا ية )939والبالغ يددهـ)

مت، وأسمرت الدراسة يف يدة نتا ف أهمصا: أف مستوإل %( مف إجمالس المجت34.1)
االغتراب الوظيمس لدإل الادة م افظة بمةرف جاء بدرجة متوسطة،  يث جاء فس المرتبة 
األولف المجاؿ األوؿ: الروح المعنوية وال افزية بدرجة متوسطة، وفس المرتبة ال انية 

المرتبة ال ال ة المجاؿ الرابت: غربة المجاؿ ال انس: فةداف المعايير والةيـ التنظيمية، وفس 
الذات المصنية، وفس المرتبة الرابعة المجاؿ ال الث: العزلة االجتمايية بدرجة متوسطة، 
وتبيف مف النتا ف أف الادة م افظة بمةرف لديصـ مستوإل ياؿ مف الدافعية لئلنجاز، جاء 

ا  الوطف، يةوموف فس مةدمتصا ايتةادهـ بأف العمؿ المصنس هو جزء مف مس وليتصـ تج
بالعمؿ كما يممي  يميصـ واجبصـ و ميرهـ، ويتطمعوف إلف إنجاز األيماؿ بسرية وجودة 

النتا ف يف وجود يبلالة ارتباطية ذات داللة إ اا ية يند مستوإل الداللة  يالية، وك مت
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1.12≥α   بيف ظاهرة االغتراب الوظيمس والدافعية لئلنجاز لدإل الادة المدارس بم افظة
وفس  وء هذ  النتا ف الدمت الدراسة مجموية مف التوايات أهمصا: العمؿ يمف  رف،بمة

إزالة مسببات االغتراب الوظيمس لدإل الادة المدارس نظرا لتأ يرها يمف الدفايية لئلنجاز 
لديصـ، مف لبلؿ العمؿ يمف ترؾ بعض الابل يات لةادة المدارس ويدـ إلزامصـ بالرجوع 

 إلف مكاتب التعميـ. فس كافة األمور المدرسية
اإلداري ويبلالت   التمكيف (: هدفت هذ  الدراسة تعرؼ واالت9144دراسة الزيير )

لةادة المدارس ال انوية السعودية لبلؿ الماؿ الدراسس األوؿ  بدافعية اإلنجاز
( الا دا لممدرسة ال انوية، واستلدـ 53هػ(،  يث كانت يينة الدراسة)4124/4125)

مس الت ميمس واالستبانة لجمت البيانات. والد أو  ت نتا ف الدراسة البا ث المنصف الوا
استجابات أفراد يينة الدراسة يمف م ور "مستوإل التمكيف اإلداري لةادة المدارس ال انوية 
" أف ُبعد المصارات الةيادية فس المرتبة األولف مف  يث درجة التوفر بيف أبعاد م ور 

(،  ـ 1.96ل انوية بدرجة)يالس جدا( وبمتوسط  سابس )التمكيف اإلداري لةادة المدارس ا
(،  ـ يمي  ُبعد التأ ير و مز 1.14يمي  ُبعد األهداؼ بدرجة )يالس( وبمتوسط  سابس )

(،  ـ ُبعد االلتزاـ والةوة بدرجة )يالس( 1.12العامميف بدرجة )يالس( وبمتوسط  سابس )
الة طردية بيف التمكيف اإلداري (، كما بينت الدراسة وجود يبل2.66وبمتوسط  سابس )

لدإل الادة المدارس ال انوية والدافعية لبلنجاز، بمعنف أن  كمما زاد التمكيف اإلداري لدإل 
الادة والا دات المدارس ال انوية كمما زادت درجة الدافعية لبلنجاز لديصـ. وبينت الدراسة 

( فس استجابات ≥ α 0.01يدـ وجود فروؽ ذات الدالة اإل اا ية يند مستوإل الداللة )
أفراد يينة الدراسة تعزإل إلف المتغيرات المستةمة التالية )الدرجة العممية وطبيعة العمؿ فس 
الميداف التربوي والجنس وسنوات اللبرة والدورات فس الةيادة التربوية(، كما بينت الدراسة 

لديصـ مما  أف الابل يات ال دي ة لةادة المدارس الد ساهمت فس تعزيز التمكيف اإلداري
 يساهـ فس زيادة دافعية اإلنجاز فس بي ة العمؿ.

دراسة هدفت إلف م اولة التعرؼ يمف يبلالة دافعية  :(9142وأجرت الساكر)
اإلنجاز بمايمية الذات األكاديمية لدإل تبلميذ ال ال ة  انوي ببمدية المغير والية الوادي 

باطس مستلدميف أداتيف لجمت بالجزا ر، والد تـ االيتماد يمف المنصف الوامس االرت
ـ، ومةياس فايمية الذات 4653البيانات: مةياس دافعية اإلنجاز لم مد جميؿ مناور

ـ، والد أجريت الدراسة يمف يينة ي وا ية طبةية مكونة مف 9111لنادية سراج جاف
( تمميذ وتمميذة يدرسوف فس السنة ال ال ة  انوي بمريي  األدبس والعممس والد تـ 91)

( أدبس تـ 454( يممس، و)944( ذكور، و)41( إناث، و)211هـ مف بيف)التيار 
التيارهـ بالطريةة الع وا ية الطبةية، والد أسمرت الدراسة يف النتا ف التالية: توجد يبلالة 
ذات داللة إ اا ية بيف دافعية اإلنجاز وفايمية الذات لدإل تبلميذ ال ال ة  انوي بالمغير 

ذات داللة إ اا ية بيف دافعية اإلنجاز وفايمية الذات لدإل  والية الوادي، ووجود يبلالة
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ووجود يبلالة بيف دافعية اإلنجاز وفايمية الذات لدإل  التمميذات اإلناث) تلاص يممس(،
التبلميذ الذكور)تلاص أدبس(، ووجود يبلالة بيف دافعية اإلنجاز وفايمية الذات لدإل 

 التبلميذ الذكور)تلاص يممس(.
(: دراسة هدفت إلف التعرؼ يمف طبيعة العبلالة بيف 9141وأجرت الرميساء)

فس الجزا ر،  المناخ التنظيمس والدافعية لئلنجاز لدإل يماؿ مؤسسة سونطراؾ لوالية بسكرة
 يث افتر ت البا  ة وجود يبلالة طردية بيف المناخ التنظيمس ودافعية اإلنجاز  سب 

واب و العةاب(، ولمتأكد مف هذ  المر ية األبعاد التالية )مرونة التنظيـ التدريب أنماط ال 
ايتمدت فس هذ  الدراسة يمف المنصف الوامس االرتباطس مت استعماؿ استبيانيف المناخ 
التنظيمس و دافعية لئلنجاز كأداة أساسية لجمت البيانات وتكوف المجتمت األامس لمدراسة 

  ة يينة مكونة مف ( فردا  مف أفراد مؤسسة الايانة لسونطراؾ، وألذت البا469مف )
% مف المجتمت األامس، وتوامت الدراسة إلف يدد مف  91،64يامؿ أي بنسبة  15

النتا ف كاف مف أهمصا: توجد يبلالة طردية ارتباطي  بيف المناخ التنظيمس ودافعية اإلنجاز 
لدإل يماؿ مؤسسة سونطراؾ، ويؤ ر المناخ التنظيمس يمف العديد مف المتغيرات دالؿ 

صو يعبر يف الجو العاـ دالمصا، وترتبط دافعية اإلنجاز بمجموية مف األمور التنظيـ ف
والعديد مف المتغيرات النمسية والظروؼ الم يطة بالمرد العامؿ والتس يم مصا المناخ 

 التنظيمس.
(: دراسة هدفت معرفة العبلالة االرتباطية بيف 9149وأجرت هبة سالـ وآلروف )

ومستوإل الطموح والت ايؿ الدراسس لدإل طبلب مؤسسات دافعية اإلنجاز ومو ت ال بط 
التعميـ العالس بالسوداف والد تكوف المجتمت األامس لصذ  الدراسة مف طبلب وطالبات 

، وبمغ  جـ العينة ) ( طالبا  922مؤسسات التعميـ العالس،  كومية وأهمية بوالية اللرطـو
لسنة الدراسية ال ال ة تـ %( با 24أن ف ) 421% ( و  12ذكرا  ) 414وطالبة منصـ 

التيارهـ بطريةة العينة الع وا ية الطبةية مف مؤسسات التعميـ العالس السودانية 
مةياس جيسـ  واستلدمت البا  ة لجمت المعمومات مف أفراد العينة فس هذ  الدراسة

ونيجارد لدافعية اإلنجاز، ومةياس جيمس لمو ت ال بط، ومةياس كاميميا يبد المتاح 
إل الطموح ف بل  يف درجات أيماؿ السنة واالمت انات النصا ية لكؿ ياـ دراسس، لمستو 

وتوامت الدراسة إلف النتا ف اآلتية: وجود يبلالة ارتباطية يكسية بيف دافعية اإلنجاز 
بيف دافعية اإلنجاز ومستوإل الطموح،  ومو ت ال بط، ووجود يبلالة ارتباطية طردية

ووجود تمايؿ داؿ إ اا يا   نجاز والت ايؿ الدراسس،ويدـ و جود يبلالة بيف دافعية اإل 
 بيف مستويات الدافعية اإلنجاز ومو ت ال بط يمف الت ايؿ الدراسس. 

(: هدفت إلف الك ؼ يف الدافعية لئلنجاز 2003والدـ يبد ال ميد دراسة )
المتغيرات الديموغرافية لدإل يينة مف  اغمس  وبعضويبلالاتصا بكؿ مف توكيد الذات 
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ا ؼ المكتبية بدولة اإلمارات، والد استلدـ البا ث المنصف الوامس االرتباطس، وكانت الوظ
أداة الدراسة مةياسيف أ دهما يلتص بالدافعية لئلنجاز واآللر بتوكيد الذات، والد تـ 
تطبيؽ المةياسيف المذكوريف يف طريؽ المةابمة المردية المةننة يمف يينة مكونة مف 

، ومف أهـ النتا ف التس توامت لصا الدراسة: أن  بالنسبة ( موظما مف الجنسيف178)
لمذكور  مة ارتباط إيجابس بيف توكيد الذات مف جصة والدافعية لئلنجاز بملتمؼ مكوناتصا 
مف جصة ألرإل، ذلؾ ألف التوكيد يمّكف الرجؿ مف المنافسة والطموح وااليتماد يمف الذات 

ممية التمكيف اإلداري، وهس مف متطمبات الدافعية وال اجة إلف الةوة التس تم ؿ أ د أبعاد ي
 لئلنجاز.

 الم ور ال الث: الدراسات اللااة باالتجاهات
 ( هدفت تعرؼ طبيعة االتجا  ن و تكنولوجيا التعميـ2015دراسة يوض و مس )

يف بعد ويبلالت  ببعض المتغيرات لدإل طمبة الدراسات العميا فس الجامعات الممسطينية 
( طالبا وطالبة يدرسوف ببرامف الدراسات العميا فس كميات 91لدراسة مف )وتكونت يمية ا

التربية بالجامعات الممسطينية والد استلدـ البا  اف المنصف الوامس الت ميمس، وأسمرت 
اتجا  طمبة الدراسات العميا فس الجامعات الممسطينية كاف  الدراسة يف النتا ف التالية:
ال توجد فروؽ ذات داللة إ اا ية فس استجابات طمبة  ؿ،إيجابيا يمف مستوإل األداة كك

الدراسات العميا بالجامعات الممسطينية ن و التعمـ يف بعد، تبعا لمتغير الجنس والمستوإل 
التعميمس والتةدير العاـ يمف مستوإل األداة ككؿ، توجد فروؽ ذات داللة إ اا ية فس 

طينية ن و تكنولوجيا التعمـ يف التعمـ استجابات طمبة الدراسات العميا بالجامعات الممس
 .يف بعد تبعا لمتغير الجامعة ولاالح الجامعة اإلسبلمية

( هدفت تعرؼ طبيعة االتجاهات البي ية لدإل 9142دراسة المبارؾ وآلروف )
ن و   والية النيؿ األبيض،  بمدينة الدويـ،  لطبلب كميات التربية بجامعة بلت الر ا،

ومدإل تأ ر تمؾ   تعميـ ممصـو الويس البي س لدإل الطبلب، ا رمت إلفكم  التربية البي ية،
االتجاهات ببعض المتغيرات التس يجب و عصا فس االيتبار يند اتلاذ الةرار المناسب. 

معتمديف يمف االستبانة كأداة ر يسة   استلدـ معدو الورالة المنصف الوامس الت ميمس،
% 41( طالبا وطالبة، تـ التيار نسبة 364 يث  ممت يينة الدراسة الكمية ) لمدراسة

موزييف بيف الذكور واإلناث   (طالبا وطالبة،41منصا بالطريةة الع وا ية وبمغت  والس)
مف لبلؿ مةياس الويس البي س. ولةد ايتمد معدو الورالة يمف استلداـ التبار)ت( لمةيـ 

تكرارات والنسب الم وية وكذلؾ استلداـ  ساب ال الم ددة سمما  لتعرؼ االتجاهات البي ية
لمعرفة مستوإل الويس البي س. ومف أهـ النتا ف التس توامت إليصا الدراسة: العمؿ يمف 
  ن ر الويس البي س بيف المنظمات ال كومية وغير ال كومية الكتساب االتجاهات البي ية،

مت   ا،و رورة جذب االنتبا  لمبي ة التس يعيش فيصا اإلنساف والم اركة فس  ؿ م كبلتص
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  ت ميف التربية البي ية فس مناهف التعميـ العاـ والعالس باورة أف ؿ مما هو يمي  اآلف،
 مف توفير مطبويات ووسا ؿ سمعية وبارية يف ممصوـ الة ايا البي ية الملتممة. وال بد

( هدفت ت ديد اتجا  الطبلب ن و التعميـ kandilingec 2015دراسة )
لمدارس التةنية والمصنية ال انوية لمبنات، وربطصا ببعض اإللكترونس بيف الطبلب فس ا

( طالبة، والد أظصرت النتا ف أن  لـ تكف هناؾ 119المتغيرات، وتكونت يينة الدراسة مف )
فروؽ ذات داللة إ اا ية بيف اتجاهات الطبلب مف المدارس المنية والمصنية فس ال انوية 

 .بنوع الجنس واللبرةلمبنات ن و التعميـ اإللكترونس فيما يتعمؽ 
(: هدفت معرفة طبيعة اتجاهات طمبة كمية 9141الاـ ميلا يؿ، والعبسس بدراسة )

التربية فس جامعة األالاف ن و مساؽ يمـ النمس التربوي التعرؼ يمف المروؽ فس 
االتجاهات تبعا  لمتغير الجنس والتلاص والمستوإل الت ايمس فس هذا المساؽ، وطبةت 

طالبة( درسوا هذا المساؽ، وأو  ت  911طالب، و 411تكونت مف )الدراسة يمف يينة 
النتا ف أف استجابات اتجاهات الطمبة كانت كبيرة ب كؿ يمـ، كما أ ارت إلف وجود فروؽ 
دالة إ اا يا بيف االتجاهات تبعا  لمتغير التلاص األكاديمس )لاالح تلاص آداب( 

ة تعزإل لدرجة االمت اف التس  اموا وتبيف أي ا  وجود فروؽ دالة بيف اتجاهات الطمب
 يميصا، فس  يف لـ تكف المروؽ دالة تبعا  لمتغير الجنس.

(: هدفت تعرؼ طبيعة اتجاهات أي اء السـ يمـ 9142والدـ اليوسؼ دراسة )
النمس بجامعة  ا ؿ ن و تلااصـ األكاديمس ومعرفة مدإل تأ ر اتجاهاتصـ بعض 

ال انوية العامة والمستوإل الدراسس والمعدؿ المتغيرات كالجنس والمرع األكاديمس فس 
( طالبا وطالبة، الد أ ارت النتا ف إؿ أف اتجاهات الطمبة 931التراكمس، وبمغ أفؤاد العينة )

ن و تلااصـ األكاديمس ب كؿ ياـ كانت إيجابية، كما أ ارت إلف وجود فروؽ دالة 
جنس لاالح اإلناث، إ اا يا فس اتجاهاتصـ ن و تلااصـ األكاديمس تعزإل لمتغير ال

وكذلؾ وجود متغيرات فس اتجاهاتصـ ن و تلااصـ األكاديمس تعزإل لمتغير المستوإل 
الدراسس لاالح طمبة المستوييف الرابت واللامس، إلف يدؾ وجود فروؽ فس اتجاهاتصـ 
ن و تلااصـ األكاديمس تعزإل اللتبلؼ المرع األكاديمس فس ال انوية العامة أو المعدؿ 

 التراكمس.
( إلف تعرؼ أ ر استلداـ التعمـ المدمف يمف 9149هدفت دراسة الج دلس )

الت ايؿ واالتجا  ن و الريا يات لدإل طبلب الاؼ األوؿ المتوسط، وايتمد البا ث 
( طالب ا مف طبلب الاؼ األوؿ 31المنصف التجريبس مطبة ا الدراسة يمف يينة بمغت )
جدة، تـ تةسيمصما إلف مجمويتيف  المتوسط، بمدرسة ابف يةيؿ المتوسطة بم افظة

متساويتيف: إ داهما تجريبية درست الو دة المةررة "الصندسة، الم معات" يف طريؽ 
التعمـ المدمف مف لبلؿ برنامف لميط مف إيداد البا ث، واأللرإل  ابطة درست الو دة 

 مؿ بالطريةة السا دة، والد طبؽ يمف يينة الدراسة التبار ت ايمس مف إيداد البا ث 
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مستويس )التذكر، والمصـ(، كما تـ تطبيؽ مةياس المةو س لبلتجا  ن و الريا يات 
المدرسية والد طبؽ كؿ مف االلتبار الت ايمس، ومةياس االتجا  البمي ا وبعدي ا، والد توامت 

( فيما بيف 12,1الدراسة إلف وجود فروؽ ذات داللة إ اا ية يند مستوإل الداللة )
بلب المجمويتيف: التجريبية، وال ابطة فس التطبيؽ البعدي متوسطات درجات ت ايؿ ط

لبللتبار الت ايمس لاالح المجموية التجريبية، كما ظصرت فروؽ دالة إ اا يا يند 
( فيما بيف متوسط المجمويتيف التجريبية وال ابطة فس التطبيؽ 12,1مستوإل الداللة )

 المجموية التجريبية. البعدي لمةياس االتجا  ن و الريا يات المدرسية لاالح
(: يف اتجاهات طمبة جامعة السمطاف الابوس 9149وأيد كاظـ والمعمري دراسة )

ن و يمـ النمس، وهدفت إلف معرفة البنية العاممية، طبيعة االتجاهات، ومدإل مساهمة 
الجنس والعمر والتلاص والمعدؿ التراكمس، ودراسة مةررات نمسية فس االتجا  ن و يمـ 

( طالبا وطالبة مف ملتمؼ كميات الجامعة، 931ت استبانة يمف يينة مف )النمس، وطبة
وك مت نتا ف الت ميؿ العاممس يف أربعة يوامؿ هس: إسصامات يمـ النمس فس جوانب 
ال ياة، واالستمتاع المعرفس بعمـ النمس، وردود األفعاؿ المعرفية، وردود األفعاؿ الوطنية، 

كؿ ياـ إيجابية، وأما مساهمة المتغيرات الديمغرافية فس أما طبيعة االتجاهات فةد كانت ب 
، وهو دراسة 1.142االتجا  ن و يمـ النمس فةد ساهـ متغير وا د فةد بمستوإل داللة 

 المةررات النمسية.
( الك ؼ يف اتجاهات طالبات تلاص 9144وهدفت دراسة لزيمس ومومنس )

واستلدمت االستبانة  ف األكاديمس،تربية الطمؿ فس جامعة البمةاء التطبيةية ن و تلااص
 فس الطمؿ تربية تلاص طالبات مف ( طالبة241) وتـ توزيعصا يمف ولةد أداة لمدراسة،

 اتجاهات يف الدراسة نتا ف ويجموف الجامعية، وك مت الجامعية اربد فس التربية كمية
فس  ا  فروال الدراسة نتا ف تظصر ولـ األكاديمس، تلااصف ن و الطالبات لدإل  يادية

 فيصا درست التس لمطالبة أو الكمية الدراسس المستوإل إلف تعزإل الطالبات لدإل االتجاهات
 الطالبة.

اتجاهات  تعرؼ ( إلف9149وهدفت دراسة  ماد والمبدي وال ديمات ودوجاف )
 مادة وأ ر التدريس، مصنة ن و األردنية الجامعة فس ال ريعة كمية فس المة  تلاص طمبة

طالبا  193 مف الدراسة يينة ذلؾ، وتكونت `فس اإلسبلمية التربية ناهفم تدريس أساليب
( فةرة، وأظصرت النتا ف وجود اتجا  ايجابس 21تكونت مف ) استبانة طبةت يميصـ وطالبة

متوسط ن و مصنة التدريس، وبينت أف الطمبة الذيف لديصـ أالارب يعمموف فس مصنة 
ذوي التةديرات المرتمعة )ممتاز وجيد جدا( فس  التدريس كانت اتجاهاتصـ أالؿ، وأف اتجاهات

ال انوية العامة كانت أالؿ مف الذيف  اموا يمف تةدير جيد، بينما لـ تظصر فروؽ دالة 
إ اا يا تعزإل لمجنس والمعدؿ الجامعس وفرع ال انوية ومكاف السكف. كما بينت أف لمادة 

 أساليب تدريس التربية اإلسبلمية لصا دور إيجابس فس ذلؾ.
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( هدفت تعرؼ اتجاهات معممات وم رفات الكيمياء ن و 9144دراسة  ةة، إيماف )
ممصـو المعامؿ االفترا ية ولاا اصا فس تدريس الكيمياء، والمطالب المنية البلزمة 
لممعممة يند استلداـ المعامؿ االفترا ية، والمطالب التعميمية والتعممية يند استلداـ 

داة الدراسة هس االستبانة،  يث تـ تطبيةصا يمف يينة المعامؿ االفترا ية. وكانت أ
( م رفة كيمياء. وكانت 41( معممة كيمياء لممر مة ال انوية، و)64الدراسة المكونة مف )

أهـ نتا ف الدراسة هس: كانت استجابات يينة الدراسة مف المعممات إيجابية بدرجة كبيرة 
فس تدريس الكيمياء، وكانت استجابات  )أوافؽ ب دة( ن و المعامؿ االفترا ية ولاا اصا

يينة الدراسة مف المعممات إيجابية بدرجة كبيرة )أوافؽ ب دة( ن و المطالب المنية 
والتةنية البلزمة يند استلداـ تةنية المعامؿ االفترا ية. وكانت استجابات يينة الدراسة 

ميمية اللااة بالمعممة مف المعممات إيجابية بدرجة كبيرة )أوافؽ ب دة( ن و المطالب التع
مف وجصة نظر المعممات والبلزمة يند استلداـ تةنية المعامؿ االفترا ية. وكانت أهـ 
توايات الب ث: يةد دورات ورش يمؿ لممعممات والم رفات بصدؼ توييتصـ بممصـو 
ولاا ص تةنية المعامؿ االفترا ية كتةنية  دي ة بصدؼ التعرؼ يمف أهميتصا وكيمية 

 وتمعيمصا فس التدريس.  استلدامصا
ـ( هدفت الب ث يف العبلالة بيف االتجا  ن و استلداـ 9115دراسة زكريا الؿ )

األاالة( والس  –المرونة  –الملتبرات االفترا ية وبعض الةدرات اإلبدايية )الطبلالة 
التعرؼ يمف المروؽ فس هذ  الةدرات اإلبدايية وفةا لتمايؿ متغيرات االتجا  ن و استلداـ 

إناث( –منلمض( والنوع )ذكور –لملتبرات االفترا ية فس التعميـ اإللكترونس )مرتمت ا
 الث  انوي( . استلدـ البا ث المنصف الوامس المةارف  –والاؼ الدراسس ) انس  انوي 

كما استلدـ البا ث األدوات التالية: استبانة االتجا  ن و استلداـ الملتبرات االفترا ية 
رونس، ومةياس الةدرات اإلبدايية. تكونت يينة الب ث مف مجمويتيف فس التعميـ اإللكت

( طالب وطالبة مف المرالة ال انية وال ال ة فس الةسـ العممس مف 911األولس تألمت مف )
طالبة فس المرالة ال انية مف  21طالبا و 21بعض المدارس ال انوية بمدينة مكة المكرمة 

المرالة ال ال ة مف الةسـ العممس. لمات الدراسة  طالبة فس 21طالبا و 21الةسـ العممس و
إلف نتا ف يدة مف أهمصا: وجود يبلالة موجبة دالة إ اا يا بيف االتجا  ن و استلداـ 
 –الملتبرات االفترا ية فس التعميـ اإللكترونس وبعض الةدرات اإلبدايية التالية: الطبلالة 

ف الطبلب الذكور مرتمعس اال  –المرونة  تجا  ن و استلداـ الملتبرات األاالة، وا 
 االفترا ية فس التعميـ اإللكترونس فس الاؼ ال الث ال انوي أك ر الدرة يف اإلبداع. 

(: استصدفت تعرؼ طبيعة اتجاهات الطبلب (Panda,S;M,S.2007دارسة 
ووا عس السياسات التعميمية ن و التعميـ اإللكترونس، وذلؾ مف لبلؿ دارسة اتجاهات 

عة أنديرا غاندإل الممتو ة ن و التعميـ اإللكترونس وت ديد الدافت بعض أي اء جام
والموانت لتبنف وتطبيؽ التعميـ اإللكترونس فس معاهد التعميـ مف بعد؛  يث التعميـ 
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اإللكترونس هو األساس لكؿ  سء و يث يعتمد وا عوا سياسات هذا النوع مف التعميـ 
نا يمترض أف تكوف االتجاهات ن و تطبيؽ يمف التكنولوجيا المعالة فس التعميـ، ومف ه

( فردا والاـ 9321الدراسة مف) التعميـ اإللكترونس يمف مستوإل يالس، وتكونت يينة
البا  يف بتطبيؽ مةياس اتجاهات ن و التعميـ اإللكترونس واستبياف يف دافت وموانت 

ردية الوية بيف التعميـ اإللكترونس، والد أ ارت نتا ف مةياس االتجاهات إلف وجود يبلالة ط
االستلداـ الك ير لمكمبيوتر والبريد اإللكترونس، وكاف مف أهـ نتا ف هذ  الدراسة ما يمس: 
أف أهـ الدوافت لمتعميـ اإللكترونس تم مت فس االهتماـ ال لاس باستلداـ التكنولوجيا. 

 فس التعميـ اإللكترونس ويأتس بعد ذلؾ نويية السياسات بينما تم مت أكبر الموانت
 المستلدمة فس تطبيؽ التعميـ اإللكترونس ونوع التاميـ المستلدـ.

 التعميؽ يمف الدراسات السابةة:
يت ح مف العرض السابؽ تنوع الدراسات التس اهتمت بمتغيرات الدراسة ال الية، 
فمنصا ما ركز يمف تناوؿ التعميـ الةا ـ يمف الواالت االفترا س، ومنصا ما اهتـ بدراسة 

از، وبع صا اهتـ بدراسة االتجاهات، كما يبل ظ تبايف المنصجية المتبعة فس دافعية اإلنج
هذ  الدراسات تبعا  لتباينصا فس أهدافصا الر يسية، فمنصا ما اهتـ بدراسة الواالت، ومنصا ما 
اهتـ ببياف العبلالات المتبادلة وت ديد مدإل التأ ير والتأ ر، ومنصا ما اهتـ بتةديـ برنامف أو 

بية لتعديؿ واالت هذ  المتغيرات، كما تنويت األدوات المستلدمة فس هذ  دراسة تجري
الدراسات ما بيف استابنات ومةاييس، تبعا  لتنوع المنصجية ما بيف تجريبية ووامية، 
وتأتس هذ  الدراسة فس نمس مجاؿ الدراسات السابةة إال أنصا تميزت ينصا فس الجمت بيف 

صا الر يسس المتم ؿ فس بياف مدإل تأ ير استلداـ المتغيرات ال بل ة مف جصة وفس هدف
الواالت االفترا س فس تنمية مستوإل دافعية اإلنجاز واالتجا  ن و استلداـ المست د ات 
التكنولوجية فس العميمة التعميمية، باإل افة لتميزها فس مجتمعصا ويينتصا، ورغـ ذلؾ 

م كمتصا وفس التأايؿ لبعض  استمادت الدراسة ال الية مف الدراسات السابةة فس تأكيد
المماهيـ النظرية، وفس إيداد األداتيف وبعض اإلجراءات المنصجية، وفس تمسير ومناال ة 

 النتا ف.
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 اإلطار النظري:
 الم ور األوؿ: الواالت االفترا س:

 ممصـو الواالت االفترا س: .4
ولدة بواسطة يعرؼ الواالت االفترا س بأن  يبارة يف بي ة تمايمية  بل ية األبعاد م

دلال  فس يالـ وهمس )ماطنت( ب يث يبدو هذا  برامف كمبيوترية تةـو بإ اطة المتعمـ وا 
العالـ وكأن  واالعس نتيجة التمايبلت التس ت دث بيف هذ  البي ة االفترا ية و واس المتعمـ 

 (.29، 9113)ال مماوي، 
هو  أف الواالت االفترا س(Yang,Et Al,2008,P628) ويرإل يانف وآلروف

م اكاة بارية انغماسية فس بي ة  بل ية األبعاد مف لبلؿ نموذج  اسوبس الا ـ يمف اور 
 ويتما ف مت  ركة المستلدـ ويمكف استلدام  فس التعميـ والتجارة والترفي .

( الواالت االفترا س بأن  تكنولوجيا Vogl,et al, 2004وياؼ فوجؿ وآلروف )
ية األبعاد مولدة كمبيوتري ا مت إمكانية االكت اؼ تسمح لمطبلب بالتجوؿ دالؿ بي ات  بل 

 والتعديؿ دالؿ هذ  البي ة.
 يف االفترا س تلتمؼ الواالت ( إلف أف برمجيات421، 9114وي ير نوفؿ )

نما األبعاد ب بل ية اإل ساس مجرد   بل ية األجساـ مت التمايؿ م اكاة تتعدإل ذلؾ إلف وا 
 المستلدـ، رغبة  سب متغيرة باستمرار، مواالؼ تكويف طريؽ يف واالعية، باورة األبعاد
 سمم ا. م دد  ابت مسار فس مبرمجة وليست

الواالت االفترا س بأن  " نموذج يمكف أف  Scheucher( 6, 2010ويرؼ ) 
أو مت الكا نات بدالمصا  يتمايؿ الم اركيف في  ب كؿ  سس فس الوالت ال ةيةس مت البي ة

 و إ ساس بالوجود".إلس  د يكوف لديصـ  عور بالواالت أ
والعالـ  بل س األبعاد التمايمس هو نوع مف مجتمت اإلنترنت الذي يألذ  كؿ 
م اكاة البي ة ال ةيةية الةا مة يمف الكمبيوتر، فس هذ  البي ة، يمكف لممستلدـ التمايؿ 
ن ا صا والصدؼ مف ذلؾ السماح لممستلدـ بالعيش  مت اآللريف واستلداـ الكيانات وا 

يصا، العالـ االفترا س تمايمس ألف المستلدـ يألذ اورة األفاتار مر ية لآللريف والتمايؿ ف
 (9141م مد، )
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 :اع الواالت االفترا سأنو  .9
 يمس: ما إلف التعميمية العممية فس المستلدـ االفترا س الواالت ينةسـ  

 فيصا ي ارؾ اإلنترنت يبر افترا ية مدرسة إنصا المتزامنة: االفترا ية الطبةات -أ 
 إيداد  تـ زمنس لجدوؿ وفة ا الوالت نمس فس العالـ دوؿ ملتمؼ مف المتعمموف
رسال   دراسي ا فابل   أو أكاديمية مام ة يربط والذي لمتعمميف،ا أو األي اء إلف وا 
 لمدورات التعمـ وطريةة الطريةة يمف مسبؽ واتماؽ م دد، لبروتوكوؿ وفة ا وا د ا

 الماؿ فس اآللريف األي اء مت والمناال ات المناال ة وأساليب وااللتبارات
 الم تركة. االهتمامات ذوي المتعمميف مف مجموية الماوؿ ت مؿ الد االفترا س.
 وم اركة لمتوااؿ اإلنترنت يبر التعمـ وتةنيات أساليب مف النوع هذا يستلدـ
 بع صـ مت المتعمميف وبيف جصة مف والمعمـ المتعمـ بيف الب ث ومو ويات الدروس
 (Alexander, & Hedberg 1994) ألرإل. نا ية مف البعض

 بم اركة اإلنترنت يمف افترا ية مدرسة إنصا المتزامنة: غير االفترا ية الطبةات -ب 
 الواالت مف النوع هذا يعتمد ملتممة. أوالات فس العالـ، دوؿ ملتمؼ مف متعمميف
 والتو ي ية المعممية والتجارب والم ا رات الدورات وتلزيف ن ر يمف االفترا س
 لمواوؿ ل  المناسب الوالت التيار فس  ر والمتعمـ التعميمس، الموالت يمف وال رح

 هو اإللكترونس والبريد والوسا ط، ملتممة بأ كاؿ المعمومات إلف والواوؿ الموالت إلف
 مت المتعمميف بيف والمعمومات اللبرات لتبادؿ التعمـ مف النوع هذا فس مصـ يامؿ

 (,Pantelidis 2010) والمدرسيف. المتعمميف وبيف البعض، بع صـ
 لاا ص الواالت االفترا س: .2

 -244 ،9111يمكف إيجاز لاا ص الواالت االفترا س فيما يمس)زيتوف، 
242( ،)Dalgarno, 2004 ؛Fokides & Tsolakidis, 2008): 
: تعنس استغراؽ الطالب فس نظاـ البي ة االفترا ية، وهذا Presenceالتواجد وال  ور  -

 ةيةس لملبرة، فيتعامؿ الطالب مت بي ة مف يمن   ال عور بوجود  بالمعؿ فس المكاف ال
المعمومات الم ددة والوا  ة،  يث يستطيت لمسصا ورؤيتصا، واالستماع إليصا، أي درجة 
التواجد يالية، فإف اإل ساس باالستغراؽ يكوف الويا  لمغاية، لدرجة أف الطالب ال يستطيت 

 التمريؽ بينصا وبيف اللبرة ال ةيةية.
: مف أهـ العوامؿ لسصولة استلداـ البي ة االفترا ية،  يث Navigationاإلب ار  -

تسمح لممستلدميف بالتنةؿ دالؿ البي ة واكت اؼ المعارؼ والمصارات الجديدة، وتسصـ فس 
تزويد الطالب بال عور باالنغماس،  يث يمكن  الت كـ فس نةاط الرؤية وت ديد المو ت 

لبي ة االفترا ية التس يتعامؿ معصا، ويستطيت واالتجا  الذي يةاد  الطالب طبةا لمكونات ا
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الطالب أف يكوف مبل ظا  فس البي ة االفترا ية دوف  ركة أو مسافرا  متنةبل  بأساليب 
 ملتممة.

: يمكف تغيير مةاييس البي ات االفترا ية، وتغيير ال جـ النسبس Scaleالمةياس  -
ـ أف ياب وا فس نمس ال جـ لمطبلب بما يتناسب مت العالـ االفترا س،  يث يسمح لص

 الذي يمي  األ ياء األكبر) م ؿ النجـ( أو فس  جـ األ ياء األاغر )م ؿ الذرة(.
: يستطيت المستلدـ مف لبللصا التمايؿ مت الكا نات فس View Pointنةطة الرؤية  -

البي ة االفترا ية يف طريؽ )التيار، نةؿ، تعديؿ( بطريةة أك ر سصولة، وأي ا تغيير 
 اوية التس يرإل منصا الكا نات وبصذا يتيح الرؤية فس كافة الجصات وفس نمس الوالت.الز 
: البي ة االفترا ية تنمف المصارات Co-operative Learningالتعمـ التعاونس  -

ال رورية التس تؤيد التعمـ التعاونس  يث تصدؼ إل داث م اركات جمايية وروح المريؽ، 
ة لبلؿ مسا ات افترا ية فس الوالت نمس ، ويتاح وتتيح لمطبلب إمكانية الم ارك

لممستلدميف التعايش مت بع صـ فس نمس الوالت والسيطرة يمف األ داث وتبادؿ األدوار 
 وجميت مكونات البي ة إل داث م اركات جمايية. Avatarوالمصاـ والتمايؿ مت 

ما تكوف الادرة : تعد البي ة االفترا ية ذات ت كـ ذاتس يندAutonomyالت كـ الذاتس  -
ت ةيؽ أهدافصا اللااة وتتبعصا بكماءة، وتنميذ اإلجراءات والةياـ بوظا مصا بارؼ النظر 

 يف تمايبلت الطالب أو االيتماد يميصا.
: تتيح البي ات User Environment Interactionتمايؿ المستلدـ مت البي ة  -

يمكف ت ريؾ المواد واأل ياء االفترا ية إمكانية التمايؿ مت كا ناتصا وأدواتصا،  يث 
 االفترا ية باأليدي وب ركة العيف أو الاوت.

: يتـ التمايؿ دالؿ بي ات التعمـ االفترا ية  بل ية األبعاد مف Interactivityالتمايمية  -
لبلؿ إتا ة ال رية لمطبلب بالتجوؿ، والتعامؿ المبا ر وتعديؿ الكا نات االفترا ية، 

كماؿ أ ن اء وا  يادة الت كيؿ، وال تةتار التمايمية وتكويف وا  جزاء إ افية أو غير مكتممة وا 
يمس العمميات التس يةـو بصا الطالب ولكنصا تتعدي ذلؾ إلس استجابة النظاـ أي ا  لما يةـو 

 ب  الطالب.
 كا ف : يعد التم يؿ نموذج  بل س األبعاد فس اورةRepresentationالتم يؿ  -

Object بي ة االفترا ية ويسمس ي اكس الطالب دالؿ الAvatar وهو يتواجد بالبي ة ،
االفترا ية بديبل  يف المستلدـ ال ةيةس، وي ارؾ الطالب فس أ داث البي ة االفترا ية بأف 

كما لو كاف الطالب هو المتواجد فعميا  دالمصا، وتتـ يممية ت ريك  فس  Avatarيت كـ فس
   ور والتواجد فس البي ات االفترا ية.الوالت ال ةيةس، ويسصـ فس إ ساس المستلدـ بال
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: ت ير هذ  اللااية إلس مةدرة Ability to Manipulationالةدرة يمس التعديؿ  -
مستلدـ البي ة االفترا ية يمس التعامؿ مبا رة مت ما ت توي  البي ة االفترا ية مف كا نات 

Objectيير فس أ كاؿ وأ جاـ ، ويت مف هذا التعامؿ الةدرة يمس االنتةاء والتعديؿ والتغ
 وامات تمؾ الكا نات االفترا ية.

 مميزات استلدـ الواالت االفترا س فس التعميـ. .1
تـ استلداـ الم اكاة لؤلغراض التعميمية مف دالؿ الماؿ ولارج  وتـ تةديم  
بنص أو تنسيؽ رالمس. ومت ذلؾ، مت تطوير األجصزة وتطوير الدراتصا، تـ تطوير البرامف 

 :(Wickens, 1992)رض الملرجات.ب يث مكنت مف ي
  المسافات الم تركة: يسمح العالـ االفترا س لعدة مستلدميف بالم اركة مرة

 وا دة.
  واجصة المستلدـ الرسومية واجصة مستلدـGraphilcal (GUI): 
  يوفر الواالت االفترا س مسا ة مر ية، يمكف إن اء العديد مف التطبيةات  نا ية

 ية األبعاد كما هو مو ح فس األبعاد كما هو مو ح فس الرسـو المت ركة أو  بل 
البي ات الغامرة، إن  يوفر الايدة واسعة مف النمذجة والتركيب واإل اءة والرسوـ 

 المت ركة.
 .العالـ االفترا س ي اكس وي جت ت كيؿ الجمعيات االفترا ية 
  التعاوف: يمكنؾ التوااؿ مت العديد مف األفراد والمؤسسات مف جميت أن اء العالـ

 ؾ اهتمامؾ فس مجاالت ملتممة.الذيف ي اركون
 .)إلغاء ال دود: يمكنؾ العمؿ مت أ لاص ببل  دود )سواء الزمنية أو الجغرافية 
  التمايؿ التمايمس: يرإل الك يروف أف الواالت االفترا س أف ؿ مف التعمـ يبر

مؤتمرات الميديو ألن  يمكنؾ استلداـ مةاطت الميديو والعروض التةديمية والاور 
لارجية فس نمس الوالت فس مكاف وا د. مما يعنس أن  يمكنؾ بسصولة والمواالت ال

 إن اء روابط بيف ن اط العالـ وموارد المعمومات فس العالـ ال ةيةس.
  ،ديـ الديـ: يمكنؾ بسصولة الع ور يمف أ لاص يعانوف مف نمس الم اكؿ

 ومةابمتصا، ومناال ة م اكمؾ، واالستماع إلف اللبراء الذيف ي  روف ال ياة
 ال انية.

  التعمـ: مف الممكف إ راؾ يدد مف اللبراء فس أي مجاؿ الد ياعب تجنب  فس
 ال ياة الطبيعية.

 .الب ث: يمكنؾ الب ث فس المجبلت أو تامح الكتب فس المكتبات االفترا ية 
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 .المعارض:  يث يمكنؾ يةد المعارض أو اجتمايات الميديو أو مؤتمرات الميديو 
 درات العالـ االفترا س، يمكف إن اء م اكاة الواالت التدريب والم اكاة: مت ال

االفترا س بالكامؿ. يمكف لممتدرب إدلاؿ هذ  التجربة أو السيناريو المامـ وفة ا 
لطبيعة الغرض. هذا مميد لمغاية فس نةؿ الواالت ال ةيةس البؿ النزوؿ. العمميات 

مية( )رابح، التجارب العم -الدفاع المدنس  -الةطايات العسكرية  -الجرا ية 
9141.) 

  المدلرات المادية:  يث تـ إن اء الجامعات والماوؿ الدراسية والمبانس االفترا ية
 إذ يتـ إن اؤها يمف األرض بتكممة كبيرة.

  إمكانية التجديد والت ديث: لااة وأف الواالت االفترا س يعتمد يمف التكنولوجيا
 المتجددة والمتسارية.

  العة فس العالـ ال ةيةس، م ؿ دراسة الممايؿ النووي أو إمكانية تجنب األلطار المتو
 اليادة الطا رة وغيرها.

  ي جت اإلبداع واالبتكار بيف الطبلب فس البرامف التس تعتمد يمف اإلبداع واإلبداع
 والتانيت.

  السماح لمطبلب بإجراء التجارب المعممية لطوة بلطوة، وكذلؾ توفير المراة
منية ممتو ة واستلداـ تةنيات جديدة مف لبلؿ لمواامة التجربة لبلؿ فترة ز 

يداد الطالب لمتمايؿ مت التجربة االفترا ية  االستلداـ المعمس لمتجربة، وا 
 ,Freina & Ott)والم اركة اإليجابية فس النتا ف التس تـ ال اوؿ يميصا 

2015) 
 سمبيات استلداـ الواالت االفترا س فس العممية التعميمية  .2
  يةتار استلداـ الواالت االفترا س بسبب ارتماع التكاليؼ األولية يند  راء المعدات

 المطموبة وارتماع تكممة إنتاج البرامف االفترا ية.
  التأ ير الم دود لم واس اللمس فس نظاـ الواالت االفترا س، والذي يستلدـ فةط

ستلداـ السمت والبار والممس، ولكن  الد يظصر تطورات ألرإل تستلدـ  واس فس ا
 ألرإل فس المستةبؿ.

  االستلداـ الممرط لبرامف الواالت االفترا س وأجصزة الكمبيوتر، ل  تأ ير سمبس يمف
 الا ة.

  استلداـ أنواع لااة مف أنظمة الكمبيوتر، والتس ت مؿ تكرار إطارات الرسوـ
لمسة ي ر إطار ا فس ال انية، يؤدي إلف إاابة الغ ياف المت ركة وأك ر مف 
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)يمس، يػمس، والاداع المردي وأيراض ألرإل م ؿ التعب والجصاز العابس. 
9145) 

  .العالـ االفترا س ي ت الجميت أماـ العالـ كم ، ويعطي  كؿ األفكار والعةا د والن ؿ
هذا يؤدي إلف تماالـ الدور االجتمايس والتعميمس، ويةمؿ مف ممارسات الوااية، 

 ويةوض فكرة رأي وا د.
 ني  ويدي ، وهس م كمة األدوات التس ي تاج المستلدـ الرتدا صا يمف رأس  ويي

يب ث ينصا البا  وف، بما فس ذلؾ اإلدارة الوطنية لممبل ة الجوية والم اء 
األمريكية، استعارت م صد ا مف المسمسؿ التممزيونس "ستار تريؾ"، مستميديف مف 
"التاوير المجسـ" السطح الذي يتجمت في  الك ير مف الناس مف مناطؽ بعيدة 

 ة. تكمف المكرة الجديدة فس استلداـ األ كاؿ المجسمة، لم وار والتبادؿ والمناال
وهس أ كاؿ مجسمة تولدها أ عة الميزر لت ويؿ الاية اغيرة إلف "سطح  بل س 
األبعاد" ي ب  السطح الذي يدلم  الناس وي عروف ب  كجزء مف الواالت الم ير 

ن اء أ كاؿ الم يط بصـ. يةـو با  و ناسا بتوجي  أجصزة الميزر وأجصزة الكمبيوتر إل 
 بل ية األبعاد  بل ية األبعاد يمف الجدراف السممية لت ويمصا إلف موالت فريد. 
استلدمت هذ  الةايات فس إنتاج مسمسؿ "ستار تريؾ" "الجيؿ الجديد"،  يث 

 (Reid & Sykes, 1999)استلدـ الطاالـ الاية مما مة لمتسمية. 
 معمـ والطالب فس الواالت االفترا س:أدوار كؿ مف ال .3

( "أف األدوار الجديدة لكؿ مف المعمـ والطالب فس البي ة 9141ترإل ر ا )
 االفترا ية هس: 

يت وؿ المعمـ مف ال كيـ والم ا ر الذي يزود الطبلب باإلجابات إلف اللبير  -أ 
 بإ ارة النةاش لير د ويمد بالماادر التعميمية. 

لبرات التعميمية مت إمداد الطبلب بالدفعة األولف يابح المعمميف مامميف لم -ب 
لمعمؿ، وزيادة توجيصـ يمف التوج  الذاتس، والنظر إلف المو ويات برؤإل 

 متعددة مت التأكيد يمف النةاط البارزة. 
يعد المعمـ مركز الةوة لبنية التغيرات فصو يت وؿ مف الع و الذي يركز يمف  -ج 

 و فس فريؽ التعمـ م اركا  فس البي ة مراالبت  الكمية لبي ة التعمـ، إلف ي
 التعميمية كرفيؽ لمطبلب المتعمميف. 
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 األدوار الجديدة لمطبلب: 
يت وؿ الطبلب مف أويية ت مظ ال ةا ؽ يف ظصر المب والتعامؿ مت أدنف  -أ 

 مستوإل لممعرفة إلف وا ت ال موؿ لمم كبلت المعةدة التس تبنس المعارؼ. 
ا يف إجابات بأنمسصـ، مت رؤية المو ويات ينةح الطبلب أس متصـ ويب  و  -ب 

 ( 41-42، 9141بمنظورات متعددة وفةا  لعممصـ فس مجمويات. " )ر ا، 
 الم ور ال انس: دافت اإلنجاز:

 ممصـو دافت اإلنجاز: .4
يعرؼ اإلنجاز بأن  استعداد المرد أو ميم  أو اهتمام  باالجتصاد والتنافس فس 

و م اولة بموغ هدؼ إنجازي بعيد المدإل وفة ا  أداء يمؿ غير روتينس أو غير مألوؼ
 (. 2008ومعايعة،  )أندراوس لمستوإل م دد لبلمتياز أو الجودة

( أف اإلنجاز هو ت مؿ المسؤولية والسعس ن و التموؽ 2000كما يذكر )لميمة، 
لت ةيؽ أهداؼ معين  والم ابرة، والتغمب يمف العةبات والم كبلت التس تواجص  و ال عور 

 ة الزمف والتلطيط لممستةبؿ.بأهمي
ويعرؼ دافت اإلنجاز بأن : يممية است ارة السموؾ والم افظة يمية لت ةيؽ هدؼ 

(، كما يرإل البعض أن  يم ؿ الرغبة والسعس لمتغمب يمف 221، 9111)أبو جادو 
 (.94، 9111الاعوبات والعوا ؽ لت ةيؽ النجاح فس األداء )سالـ، 

صا " يممية است ارة السموؾ والم افظة يمية لت ةيؽ كما تعرؼ دافعية اإلنجاز بأن
  (.221، 9111هدؼ" )أبو جادو، 

وك يرا  ما يستلدـ ممصـو دافعية اإلنجاز فس المجاؿ التربوي والتعميمس بأن  
نجاز أيماؿ اعبة، والتغمب يمف العةبات بكماءة،  "الرغبة المستمرة لمسعس إلف النجاح، وا 

   (.1، 9149الوالت، وبأف ؿ مستوإل مف األداء")زكريا، وبأالؿ الدر ممكف مف الجصد و 
( الدافعية لئلنجاز بأنصا:"  الة دالمية مرتبطة 42، 9149ويعرؼ الدوري)

بم اير المرد وتوج  ن اط  ن و التلطيط لمعمؿ، وتنميذ هذا التلطيط بما ي ةؽ مستوإل 
 م دد مف التموؽ الذي يؤمف ب  ويعتةد ب ". 

الدافعية لئلنجاز متغيرا  مف المتغيرات الدينامية فس ومف  ـ يتبيف أن  تعد 
ال لاية، بمعنف أف هذ  الدافعية  أنصا  أف غيرها مف الدوافت تتأ ر بالمتغيرات األلرإل 
فس ال لاية وتؤ ر فيصا، وترتبط الدافعية لئلنجاز فس أي مجتمت ما بالبناء الةيمس 

ألفراد المجتمت ما يستصدفون  فس السا د فس هذا المجتمت،  يث إف هذا البناء ي دد 
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سموكياتصـ وما يسعوف لت ةية ، وهكذا فعندما ينظر المجتمت إلف اليـ اإلنجاز كةيـ يميا 
يسعف إليصا وي رص يميصا فإف ذلؾ يستتبع  أف يعمؿ يمف نةؿ هذ  الةيـ وما يرتبط بصا 

 ؤالء اآلباء.مف  اجات إلف أبنا   ويتلذ مف ن اطاتصا م ورا لم واب والعةاب تجا  ه
 Motivation for achievementأهمية الدافعية لئلنجاز  .9

Importance of 
يعد مو وع الدافعية مف أك ر مو ويات يمـ النمس أهمية وداللة يمف 

فمف الاعب مواجصة العديد مف الم كبلت السيكولوجية  المستوييف النظري والتطبيةس،
ر الر يسس فس ت ديد سموك  وتظصر أهمية دوف االهتماـ بدوافت المرد التس تةـو بالدو 

يمـ  دراسة الدوافت ب كؿ اريح فس ميداف يمـ النمس التربوي ويمـ النمس االجتمايس
(، ويم ؿ الدافت لئلنجاز أ د الجوانب المصمة فس 42، 9149النمس الانايس)زكريا، 

فس ديناميات نظاـ الدوافت اإلنسانية، والد برز كأ د المعالـ المميزة لمدراسة والب ث 
ال لاية والسموؾ بؿ يمكف ايتبار  أ د منجزات المكر الممسمس المعاار)الغامدي، 

9144 ،65.) 
وتتزايد أهمية الدافعية لئلنجاز يوما  بعد يـو ب كؿ متسارع، ب يث أاب ت فس  

هذا العار مف الموا يت ذات األهمية البالغة فس مجاؿ يمـ النمس، ويعود الم ؿ فس 
منذ زمف طويؿ  تف اآلف، فةد  جصود الكبيرة التس بذلصا العمماء والبا  وفذلؾ إلف ال
" الذي أيطف  "FREND " فس بداية األمر بالغرا ز، وتبل  بعد ذلؾ "Morayسماها 

لمدافعية وزنا  كبيرا  لااة فس نظريتس الجنس والعدواف، كما ظصر ب ػكؿ أساسس فس 
الدافعية هو المو وع األساسس فس نظرية "، ويعتبر مو وع  "Frommدراسات 

"Moray ،(. 42، 9149" )الدوري 
نتاجيت  فس  وتؤدي الدافعية لئلنجاز دورا  مصما  فس رفت مستوإل أداء المرد وا 
ملتمؼ المجاالت واألن طة التس يواجصصا، وهذا ما أكد  "ماكميبلند"  يث يرإل أف مستوإل 

ريةة التس ين أ بصا الطبلب فس هذا المجتمت دافعية اإلنجاز فس أي مجتمت هو  ايمة الط
نما أي ا   وهكذا تتجمس أهمية دافعية اإلنجاز ليس فةط بالنسبة لممرد وت ايم  الدراسس، وا 

 (. 93، 9142بالنسبة لممجتمت الذي يعيش في  المرد)الساكر، 
كما أف الدافعية تؤدي الدور األهـ فس م ابرة اإلنساف يمف انجاز يمؿ ما وربما 

انت الم ابرة مف أف ؿ المةاييس المستلدمة فس تةدير مستوإل الدافعية يند هذا ك
اإلنساف، وأف الدافعية تست ير السموؾ، فالدافعية هس التس ت ث اإلنساف يمف الةياـ 
بسموؾ معيف، مت أنصا الد ال تكف السبب فس  دوث ذلؾ السموؾ، والد بيف يمماء النمس 

لت ةيؽ نتا ف ايجابية هو المستوإل المتوسط  ست ارة()اال أف أف ؿ مسػتوإل مف الدافعية
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وي دث ذلؾ ألف المستوإل المنلمض مف الدافعية يؤدي إلف ارتماع الةمؽ والتوتر، 
والدافعية تؤ ر فس نويية التوالعات التس ي ممصا الناس تبعا  ألفعالصـ ون اطاتصـ، وبالتالس 

ا د منصـ، والدافعية تؤ ر فس توجي  فإنصا تؤ ر فس مستويات الطموح التس يتميز بصا كؿ و 
السموؾ ن و المعمومات المصػػمة التس يجب االهتماـ بصا لمعالجتصا، وتدؿ يمف الطريةة 

 (.31، 9141لمعؿ ذلؾ )الرميساء،  المناسبة
 Motivation for achievement Typesأنواع الدافعية لئلنجاز  .2

of 
 ( 44، 9149)الدوري،  يوجد نوياف مف دوافت اإلنجاز هما:

الدافت األوؿ: دافت اإلنجاز الذاتس: ويةاد بصا تطبيؽ المعايير الدالمية أو ال لػاية فس 
 مواالؼ اإلنجاز. 

الدافت ال انس: دافت اإلنجاز االجتمايس: يل ت لمعايير يرسمصا اآللروف، ويةاس فس 
اإلنجاز  وء هذ  المعايير أي أن  يل ت لمعايير المجتمت، ويبدأ هذا النوع مف دافت 

 بالتكويف فس سف المدرسة االبتدا ية. 
 يث يندمف الدافعاف الذاتس واالجتمايس ليت كؿ دافت إنجاز متكامؿ ينمو مت 
تةدـ السف، وكذا اإل ساس بال ةة بالنمس، واالستمادة مف اللبرات الناج ة لؤلالراف )البار، 

ولكف الوتصما  (، ويمكف أف يعمؿ كؿ مف هذيف النوييف فس نمس الموالؼ42، 9141
تلتمؼ وفةا أليصما أك ر سيادة وسيطرة يمف الموالؼ فإذا كانت دافعية اإلنجاز الذاتية لصا 
وزف أكبر وسيطرة يمف الموالؼ فإن  غالبا  ما تتبعصا دافعية اإلنجاز االجتمايية والعكس 

 (، 99، 9149ا يح )زكريا، 
 Charles Smith( أف  ارلز سميث )45، 9141وتذكر مريـ ي ماف )

 ( يميز اإلنجاز يمف أساس مةارنة المرد بنمس  أو باآللريف وهما: 1969
دافعية اإلنجاز الذاتية: وهس التس تت مف تطبيؽ المعايير ال لاية الدالمة فس  أوال :

 الموالؼ، كما يمكف أف تت مف معيار مطمؽ لئلنجاز.
يير التموؽ التس تعتمد  انيا : دافعية اإلنجاز االجتمايية: وهس التس تت مف تطبيؽ معا

يمف المةارنة االجتمايية فس الموالؼ. كما يمكف أف يعمؿ كؿ منصما فس نمس الموالؼ 
وفةا أليصما السا د فس الموالؼ، فإذا كانت دافعية اإلنجاز الذاتية هس  الوتصما تلتمؼ ولكف

عية لئلنجاز المسيطرة فس الموالؼ فغالبا  ما تتبت بالدافعية االجتمايية، إما إذا كانت الداف
 هس المسيطرة فس الموالؼ فإف كبل  منصما يمكف أف يكوف فعاال  فس الموالؼ.
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 العوامؿ المؤ رة فس الدافعية لئلنجاز:  .1
يتوالت أف األ لاص الذيف لديصـ دافعية اإلنجاز يالية يكوف إدراكصـ لؤل ياء 

اص الذيف التس يؤدونصا أو التس يطم وف الواوؿ إليصا وا  ة، وذلؾ مةارنة باأل ل
، 9145لديصـ دافت اإلنجاز منلمض، وذلؾ راجت إلف تدالؿ يدة يوامؿ وهس )الةرنس، 

21 ،22 :) 
 الت دي البي س: -أ 

إف البي ة التنظيمية التس تةدـ فراا  كافية لؤلفراد لو ت األهداؼ الممكنة 
رة وتنمية الت ةيؽ والم ير لمت دي، وتةدـ سموكا  إداريا  مساندا  تكوف مصمة جدا  فس است ا

بأف يممية الياس  (، ويذهب "ماكميبلند" إلف الةوؿ33، 9141الدافعية لئلنجاز)وسطانس، 
الدافعية لئلنجاز تةـو يمف أساس طريةة ت دي األفراد واست ارتصـ ل  صـ يمف اإلنجاز، 
لف أف الناس يظصروف لااية الدافعية العالية والن طة إلف اإلنجاز يندما يعامموف  وا 

ر يادية أو يندما يكونا   ايا لمتعاب االجتمايس  يث أنصـ فس تمؾ ال الة بطريةة غي
يمج وف لئلنجاز،  تف يعو وا الو ت الدونس الذي فرض يميصـ، وتعتمد االستجابة لم ؿ 

فإذا  هذا الت دي كما يرإل "ماكميبلند" يمف المستوإل األوؿ لدافعية اإلنجاز يند الجماية
ستجابة الوية، أما إذا كانت الدافعية منلم ة فتميؿ استجابة كانت الدافعية يالية تكوف اال

الجماية إلف أف تكوف نويا  مف االنس اب والتراجت، وتبعا  لصذا المرض فإف درجة الت دي 
ت دد الوة االستجابة وذلؾ إذا ظمت دافعية اإلنجاز فس مستوإل يالس، فإذا كاف الت دي مف 

ا  بينما إذا كاف الت دي البي س كبيرا  جدا  أو اغيرا  البي ة معتدلة تكوف االستجابة الوية جد
جدا  فإف االستجابة تكوف أالؿ بعض ال سء وذلؾ يمف ن و ما ذهب إلي  المؤرخ 

 (.41، 9149االنجميزي "أرنولد توينبس" )الدوري، 
( أف درجة الت دي البي س تعد يامبل  أساسيا  لمتأ ير 21، 9142وتذكر الساكر) 

اإلنجاز التس يست يرها الت دي غير أف فايميتصا تتأ ر ك ير مف فس درجة دافعية 
المستويات األولية لدافعية اإلنجاز، إذ تستجيب بعض الجمايات فس بمد ما أك ر الوة 
والبعض اآللر أالؿ الوة لنمس الت دي فالمرؽ فس االستجابة سبب المستوإل األوؿ لدافعية 

 اإلنجاز يند كؿ جماية. 
 لديف: الةيـ الدينية لموا -ب 

مف المعروؼ أف أساليب تن  ة الطمؿ دالؿ األسرة تتأ ر إلف  د كبير بةيـ 
الوالديف التس تم مصا أرآهـ الدينية، وبالتالس فإنصا "أي اليـ الوالديف" تمارس تأ ير غير 

 (، ويذكر ماكميبلند42، 9149مبا ر يمف مستوإل دافعية اإلنجاز يند األبناء)الدوري، 
جاز أف اليـ اآلباء التس يم مصا أدا صـ الدينس تؤ ر فس تن  ة الطمؿ فس كتاب  مجتمت اإلن
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لئلنجاز يند ، فاإلابلح البروستانتس  د الكنيسة الكا وليكية سبب  وبالتالس فس الدافعية
والتس زادت مف الدافعية لئلنجاز وبالتالس إلف  التغيير الذي  دث فس أساليب تربية الطمؿ

فس الديانة الصندوسية أو البوذية ال تنتف دافعية إنجاز يالية ظصور ال ورة الانايية، أما 
لدإل األطماؿ فتعاليمصا تعتبر اإلنجازات الدنيوية ظبلال  ووهما  وبالتالس مف الم كوؾ في  أف 

المستويات العالية مف أداء أبنا صـ امتيازا  أو يظصروف غبطة  يعتبر الوالداف الصندوس
نعكس سمبا  يمف مستويات الدافعية لئلنجاز)وسطانس، وسعادة إلنجازاتصـ وبالتالس ي

9141 ،33) 
 األسرة:  -ج 

تتلذ األسرة أ كاال  متباينة فس ال ةافات الملتممة، فةد تكوف األ كاؿ األسرية 
التس يكوف فيصا أ د الوالديف غا با  يف األسرة ويعيش االبف مت أ دهما أك ر األ كاؿ 

(، والد تأكد هذا التمسير فس الدراسات 21. 9142 األسرية تأ يرا  فس اإلنجاز)الساكر،
العديدة التس أجراها " ماكميبلند" فس الواليات المت دة األمريكية وفس العديد مف بمداف 
العالـ،  يث أف األبناء يكونوف دا ما  ذوي دافعية منلم ة لئلنجاز إذا ما تعر ت أسرهـ 

غياب أ دهما، غير أن  بالتبلؼ جاءت  إلف التمكؾ بسبب الطبلؽ أو وفاة أ د الوالديف أو
نتا ف دراسات "ماكميبلند" يكسية،  يث أو  ت دراسات  يف المجتمت التركس أف أباء 
األسرة التركية يتسموف بالتسمط والجمود فس تن  ة أبنا صـ،  يث ال تنمو لدإل الطمؿ 

  لمغاية، دافعية يالية لئلنجاز، ألف والد  المتسمط يتسبب فس جعم  معتمد يمف نمس
بينصما ال ينـ  وينمس أبعاد الطمؿ فس تركية يف تأ ير والدي  دافعيت  لئلنجاز ما داـ الماؿ

 (.42، 9149مبكرا  جدا  لدرجة تجعم  يتمسؾ ك يرا  بأم  )الدوري، 
 أساليب تن  ة الطمؿ:  -د 

يتمؽ معظـ البا  يف فس مجاؿ الدافعية لئلنجاز يمف أف األساليب يتبعصا الوالداف 
تن  ة الطمؿ هس العامؿ المصـ فس ظصور سمة الدافعية لئلنجاز وت ديد مستواها لدي ،  فس

(، 41، 9149وبذلؾ تعد دافعية اإلنجاز إ دإل السمات المكتسبة فس ال لاية)الدوري، 
ويف أ ر أساليب التن  ة األسرية يمف دافعية اإلنجاز لدإل األبناء يو ح " ماكميبلند" 

بةول : أف البيانات التس  امنا يميصا تؤدي بةوة المرض الذي  الم موف الذي تواؿ إلي 
مؤدا  أف الدافعية لئلنجاز تنمو فس ال ةافات واألسر،  يث يكوف هناؾ تركيز يمف ارتةاء 
االستةبلؿ يند الطمؿ ويمف النةيض مف ذلؾ ترتبط الدافعية المنجزة المنلم ة باألساليب 

(، وبالتالس فإف التن  ة 24. 9142)الساكر،  التس تعود الطمؿ االيتماد يمف والدي 
لدإل المرد وذلؾ مف لبلؿ البي ة  االجتمايية لصا دور كبير فس تكوف دافعية اإلنجاز

االجتمايية التس يتريرع فيصا ويتمايؿ معصا، فإذا كانت المبادئ واألسس التس يةـو يميصا 
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كس يمف المرد بال رورة، المجتمت تديو إلف العمؿ والم ابرة واالجتصاد فإف هذا ينع
بايتبار أف الةدوة التس يةتدي بصا ويتبت لطاها هس جزء مف هذا المجتمت)وسطانس، 

9141 ،32.) 
 الم ور ال الث: االتجاهات:

 ممصـو االتجا : .4
يعرؼ االتجا  بأن : ميوؿ مكتسبة ، أساسصا لبرة المرد ال ياتية ، وتؤ ر ب بات 

)أبو  طب،  ة ، ويمس يبلالات  مف جصة ألرإليمس سموك  وتارفات  المردية مف جص
4663 ،212). 

كما يعرؼ بأن : "تمؾ األفكار والم اير والمعتةدات المتعّمةة بة ّيٍة معّينة، أو 
مو وٍع م ّدد، والتس ت ّدد وتوّج  سموؾ المرد ن و تمؾ الة ّية، أو ذلؾ المو وع" 

 (.9112)ال رية والباكر والنعيمس، 
وية مف االستجابات المنسةة فيما بينصا ، سواء فس اتجا  ويعرؼ يمف أن : مجم

الةبوؿ أو الرفض ، إزاء مو وع نمسس اجتمايس جدلس معيف ، ويمس ذلؾ يظصر أ ر 
االتجا  فس المواالؼ التس تتطمب مف المرد ت ديد التيارات  ال لاية أو االجتمايية أو 

 .(5، 9111ية ) صاب، ال ةافية معبرا  بذلؾ يف كؿ لبرات  الوجدانية والمعرف
 ابت نسبيا ، ي دد  عور المرد وسموك   مكتسباستعداد وجدانس واالتجاهات هس 

ن و مو ويات معينة ويت مف ال كـ يميصا بالةبوؿ أو الرفض )المعتاـ يبد اهلل، 
9119 ،1.) 

وفس نمس الادد فإف االتجاهات ما هس إال  ايمة مكتسبة مف اللبرات واآلراء 
كتسبصا المرد مف لبلؿ التمايؿ مت البي ة المادية واالجتمايية وهف  ال  مف والمعتةدات ي

االستعداد العةمس والعابس تن أ مف لبلؿ التجارب واللبرات التس يمر بصا المرد وتؤ ر 
 (.441، 9115يمف استجابات  بالموافةة أو الرفض تجا  مو ويات معينة ) ميؽ، 

 سمات االتجا : .9
، 9141سمات التس يمكف إيجازها فيما يمس)المميجس، يتسـ االتجا  ببعض ال

 (:412ص
  االتجا  تعبير م دد يف اليمة أو معتةد، ولصذا ي تمؿ يمف نوع مف التةييـ

 اإليجابس أو السمبس.
   االتجا  استعداد نمسس وتصيؤ يةمس لبلستجابة بطريةة معينة ن و مو وي 
 مكوف سموكسلبلتجا   بلث مكونات هس: مكوف معرفس، مكوف وجدانس ، 
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 .ويم ؿ المكوف المعرفس األساس األوؿ فس تكويف االتجا  وفةا  لك ير مف اآلراء 
  االتجا  متغير وسيط أو تكويف فر س يؤ ر يمف العبلالة بيف الم يرات واالستجابات

 كسموؾ ظاهر.
  االتجا  موج  لمسموؾ  يث تألذ االستجابة ن و مو وع االتجا   كؿ اإليجاب

لسمب )الرفض(. واالتجا  مكتسب وليس فطريا  ويتسـ بالمرونة )الةبوؿ( أو ا
 والةابمية لمتعديؿ فس  وء اللبرات والمعارؼ الجديدة. 

  تؤدي العوامؿ االجتمايية واالالتاادية وال ةافية دورا  مصما  فس تكويف اتجاهات أفراد
يس فاالتجاهات ذات مرجت اجتما –المجتمت ن و المو ويات والة ايا الملتممة 

 نويس. 
  يمكف التنبؤ بسموؾ األفراد فس المواالؼ الملتممة مف لبلؿ التعرؼ يمف اتجاهاتصـ

 النمسية واالجتمايية ومف  ـ يمكف توجي  هذ  االتجاهات توجيصا  إيجابيا . 
  ليس بال رورة أف تكوف جميت االتجاهات نتيجة لملبرة ال لاية بمو وع

 ن  هو السا د فس المجتمت الذي يعيش في .االتجا ، فةد يكوف المرد اتجاها ما أل 
 وظا ؼ االتجاهات: .2

 (:49، 9119لبلتجاهات وظا ؼ متعددة منصا)هنداوي، 
 . أف االتجاهات ت دد طريؽ السموؾ وتمسر 
  أنصا تنظـ إدراؾ المرد أ ناء تمايم  وت دد ل  وسيمة اتاال  بم يرات البي ة فبل

 تجربة. ي طر إلف الةياـ بسموؾ جديد فس مواجصة كؿ
  تسايد االتجاهات المرد يمف ال عور باالنتماء لمجماية متم بل فس اليمصا

 ومعتةداتصا، وبذلؾ تعد االتجاهات ال ماية الوجدانية لؤلفراد.
  لبلتجاهات وظيمة تكيمية تظصر فس أف اإلنساف يكتسب اتجاهات موجبة ن و ما

 ي بت  اجات ، واتجاهات سالبة ن و ما يعيؽ هذا اإل باع.
  تنظـ االتجاهات العمميات االنمعالية واإلدراكية، والمعرفية  وؿ بعض النوا س

 الموجودة فس المجاؿ الذي يعيش في  المرد.
كما تةـو االتجاهات بالعديد مف الوظا ؼ التس تمنح اإلنساف الةدرة يمف التعامؿ 

 مت المواالؼ واألو اع ال ياتية الملتممة وأهـ هذ  الوظا ؼ:
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 عية:  يث تمكف االتجاهات المرد مف ت ةؽ أهداف  وا  باع دوافع ، فس الوظيمة النم
 وء المعايير االجتمايية السا دة فس مجتمع ، كما تمكن  مف ت ةيؽ التكيؼ مت 

 المواالؼ المتعددة التس يواجصصا.
  ،الوظيمة التنظيمية: تنتظـ االتجاهات واللبرات المتعددة والمتنوية فس نسؽ وا د

ؽ سموؾ المرد و بات  نسبيا فس المواالؼ الملتممة، وبذلؾ توجد ل  لتعمؿ يمف اتسا
  لاية م ددة ت مظ  مف الت تت وال ياع.

   الوظيمة الدفايية:  يث يةـو المرد بتبنس بعض االتجاهات التس تبرر يدـ الدرت
 يمف ت ةيؽ أهداف .

 التس  وظيمة ت ةؽ الذات: مف لبلؿ التعبير يف االتجاهات التس تتوافؽ مت الةيـ
يؤمف بصا، وتدفع  لبلستجابة بمعالية لمم يرات الملتممة، بما يؤدي إلنجاز أهداف  

 (9119فس ال ياة)أبو جادو، 
 طرؽ تعديؿ االتجاهات وتغييرها:  .1

ولعؿ السبب فف هذا  ليست يممية تعديؿ االتجاهات أو تغييرها يممية سصمة.
ابح مف بيف مكونات  لاية يرجت إلف أف االتجاهات تت وؿ بمرور الزمف إلف أف ت

المرد األساسية، ولاواا  إذا كانت هذ  االتجاهات مف النوع الةوإل وا ح المعالـ غير 
  المنعزؿ.

وفيما يمس أهـ العوامؿ التس تسايد يمف تسصيؿ أو تيسير يممية تغيير 
 (: 491، 413 ،9119االتجاهات كما تذكر )جمجؿ، 

 سصبل : العوامؿ التس تجعؿ تغيير االتجا   -أ
  . عؼ االتجا  ويدـ رسول  
 .وجود اتجاهات متساوية فس الوتصا ب يث يمكف ترجيح أ دها يمف باالس االتجاهات  
  .  يدـ تبمور اتجا  المرد ن و مو وع االتجا  ويدـ و و 
  . وجود لبرات مبا رة تتاؿ بمو وع االتجا 
 . يدـ وجود مؤ رات م ادة لبلتجا  
 ات التس تتكوف فس الجمايات ال انوية، كاألندية سط ية االتجا  م ؿ االتجاه

  والنةابات.
 العوامؿ التس تجعؿ تغيير االتجا  اعبا :  -ب
  . الوة االتجا  الةديـ ورسول 
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  .زيادة درجة و وح معالـ االتجا  يند المرد 
 . استةرار االتجا  فس  لاية المرد وارتماع اليمت  وأهميت  
 ا  يمف األفراد وليس يمف الجماية  يث تنتف االالتاار فس م اوالت تغيير االتج

  االتجاهات أابل مف الجماية.
  .الجمود المكري وابلبة الرأي يند األفراد 
  .م اولة تغيير االتجا  رغـ إرادة المرد 
  .الدوافت الةوية يند افرد تعمؿ يمف مةاومة تغيير االتجاهات 

جراءاتصا:  منصجية الدراسة وا 
 منصف الدراسة: 
لدراسة المنصف  ب  التجريبس بايتبار  األنسب لت ةيؽ أهدافصا،  يث مف اتبعت ا

لبللصا أمكف الياس أ ر توظيؼ الواالت االفترا س يمف مستوإل دافت اإلنجاز واالتجا  ن و 
استلداـ التكنولوجيا فس التعميـ لدإل يينة الدراسة،  يث تـ تةسيـ العينة إلف مجمويتيف، 

عمـ بالطرؽ التةميدية بينما كانت ال انية تجريبية تـ تعر صا إ داهما  ابطة تـ تعر صا لمت
 لمتعمـ بتوظيؼ الواالت االفترا س،  ـ تـ  اسب مدإل التأ ير وفايميت .

: يتكوف مجتمت الدراسة مف جميت تبلميذ وتمميذات المر مة االبتدا ية مجتمت الدراسة
 بالرياض.

 يينة الدراسة:
ا  وتمميذة بالاميف الرابت واللامس بالمر مة ( تمميذ31تكونت يينة الدراسة مف )

االبتدا ية بالرياض، ب يث تـ تةسيمصـ إلف مجمويتيف، األولف  ابطة تـ تعر صا لمتعمـ 
بالطرؽ التةميدية، وال انية تجريبية تـ تعر صا لمتعمـ بتوظيؼ الواالت االفترا س فس يممية 

 لتكافؤ بيف المجمويتيف.التعميـ، وتـ اتباع األساليب اإل اا ية فس ت ةيؽ ا
 :التجربة االستطبليية لممةياسيف

تـ تطبيؽ المةياسيف يمػف يينػة اسػتطبليية مػف تبلميػذ الاػميف الرابػت واللػامس 
( تمميػذ ا، وكػاف ذلػؾ فػس 21بالمر مة االبتدا ية؛  يث بمغ يػدد أفػراد العينػة االسػتطبليية )

تم ػػؿ الصػػدؼ مػػف تطبيػػؽ تطبيػػؽ ـ(، و  9145/ 9144 ػػصر يوليػػو نصايػػة العػػاـ الدراسػػس )
المةياسػػيف يمػػف العينػػة االسػػتطبليية م ػػددا  فػػس النةػػاط التاليػػة: ت ديػػد اػػدؽ المةياسػػيف، 

  ساب  بات المةياسيف، التأكد مف و وح التعميمات.
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 أداتا الدراسة:
 األداة األولف: مةياس الدافعية لئلنجاز لدإل تبلميذ المر مة االبتدا ية .4

عية لئلنجاز لدإل تبلميذ المر مة االبتدا ية، بصدؼ تعرؼ تـ إيداد مةياس الداف
مستوإل دافعية اإلنجاز لدإل يينة الدراسة، وتـ االستعانة فس إيداد األداة باألدب التربوي 
والدراسات السابةة ذات الامة بمو وع الدراسة مت االستر اد بآراء اللبراء والمتلاايف 

ة لعينة الدراسة ولاا اصا، وتكوف المةياس فس المجاؿ ومراياة طبيعة المر مة العمري
( يبارة، وأماـ كؿ يبارة تدرج  بل س يعبر يف درجة الموافةة التس تتراوح ما بيف 45مف )

( 4( درجتاف، ومنلم ة، وتعطف )9( درجات، ومتوسطة، وتعطف )2مرتمعة، وتعطف )
( درجة، وتدؿ 23( إلف )45درجة وا دة، وتتراوح الدرجة الكمية يمف المةياس ما بيف )

الدرجة المرتمعة يمف ارتماع مستوإل الدافعية لئلنجاز لدإل يينة الدراسة بينما تدؿ الدرجة 
 المنلم ة يمف العكس. 

 ادؽ مةياس دافعية اإلنجاز لدإل تبلميذ المر مة االبتدا ية
 الادؽ الظاهري:  .4
ف ايتمػػد يمػػف الاػػدؽ الظػػاهري فػػس ت ديػػد اػػدؽ المةيػػاس؛  يػػث تػػـ ير ػػ  يمػػ    

مجمويػػة مػػف الم كمػػيف المتلااػػيف فػػس المنػػاهف والطػػرؽ تػػدريس، لمت ةػػؽ مػػف اػػدؽ 
الم تػػوإل، وت ديػػد مػػدإل اػػبل ية المةيػػاس لمتطبيػػؽ والت ةػػؽ مػػف مػػدإل سػػبلمة العبػػارات 

لتبلميػػػذ الاػػػميف الرابػػػت واللػػػامس ومػػػدإل ارتباطصػػػا بػػػالم توإل العممػػػس ومػػػدإل مناسػػػبتصا 
اب هػذا النػوع مػف الاػدؽ البػؿ تطبيػؽ المةيػاس ، والد تـ  سػ بالمر مة االبتدا ية بالرياض

 استطبلييا . 
 االتساؽ الدالمس: .9

يستلدـ االتساؽ الدالمس الستبعاد المةرات غير الاال ة فس المةياس؛  يث يةاد 
ب  التجانس الدالمس لممةياس، بمعنف أف تصدؼ كؿ فةرة إلف الياس نمس الوظيمة التس 

تـ  ساب معامؿ االرتباط ت ديد االتساؽ الدالمس تةيسصا المةرات األلرإل فس المةياس، ول
 ـ  ساب الجذر التربيعس لمعامؿ االرتباط جدوؿ بيف كؿ فةرة والدرجة الكمية لممةياس، 

(4.) 
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معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ فةرة وبيف الدرجة الكمية لمةرات المةياس األوؿ  (4جدوؿ )
 21ف= 

رالـ 
 المةرة

معامؿ 
 االرتباط

الجذر 
تربيعس ال

لمعامؿ 
 االرتباط

رالـ 
 المةرة

معامؿ 
 االرتباط

الجذر 
التربيعس 
لمعامؿ 
 االرتباط

رالـ 
 المةرة

معامؿ 
 االرتباط

الجذر 
التربيعس 
لمعامؿ 
 االرتباط

4 1.339** 1.541 4 1.592** 1.615 42 1.914* 1.164 
9 1.235** 1.421 5 1.143* 1.356 41 1.132* 1.35 
2 1.159* 1.361 6 1.124* 1.343 42 1.361** 1.522 
1 1.163* 1.411 41 1.322** 1.464 43 1.333** 1.543 
2 1.152* 1.363 44 1.349** 1.319 44 1.115* 1.336 
3 1.494** 1.52 49 1.541** 1.619 45 1.342** 1.514 
تعنس أف اليمة معامؿ االرتباط دالة  *، 01.تعنس أف اليمة معامؿ االرتباط دالة يند  **
 05.ند ي

( أف  مة ارتباط ا طردي ا بيف فةرات المةياس والمجموع 4يت ح مف الجدوؿ )
الكمس لصا، كما يت ح وجود فروؽ ذات داللة ا اا ية بيف أفراد العينة االستطبليية يمف 

(، كما 1.14(، )1.12ارتباط فةرات المةياس مت المجموع الكمس يند مستوإل داللة )
الجذر التربيعس لمعامؿ االرتباط لجميت فةرات المةياس  ( أف اليمة4يت ح مف الجدوؿ)

( وبذلؾ أابح المةياس 14615-1416تةترب مف الوا د الا يح  يث تراو ت بيف )
 يتمتت بدرجة يالية مف االتساؽ الدالمس، مما يؤكد ادؽ المةياس.
  بات مةياس دافعية اإلنجاز لدإل تبلميذ المر مة االبتدا ية:

دالت  فس الةياس، وأف يعطس نمس النتا ف إذا استلدـ أك ر  سيةاد ب بات المةيا
مف مرة ت ت نمس الظروؼ، أو ظروؼ مما مة، وهناؾ طرؽ ملتممة ل ساب  بات 
المةياس، منصا طريةة إيادة تطبيؽ المةياس، أو طريةة التجز ة النامية التس استلدمتصا 

مف نمس أفراد العينة الدراسة ال الية؛  يث تـ تطبيؽ نمس الاورة مف المةياس ي
ل ساب  بات المةياس،  يث تـ تجز ة ممردات المةياس بعد تطبية   االستطبليية

 )استطبلييا( تجز ة نامية إلف جزأيف.
 44، ......... 2، 2، 4األوؿ: ي ـ المةرات ذات األرالاـ المردية )س( 
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 45، ......... 3، 1، 9ال انس: ي ـ المةرات ذات األرالاـ الزوجية )ص( 
نصمػا مةياسػاف فرييػاف مػف أوتـ  ساب معامؿ االرتباط بيف نامس المةياس يػػمف 

الكمػػس وهػػس طريةػػة  ػػا عة نظػػرا  ألف تةػػدير ال بػػات فيصػػا يػػتـ مػػف لػػبلؿ تطبيػػؽ  المةيػػاس
المةيػػاس مػػرة وا ػػدة ممػػا يػػوفر الوالػػت والجصػػد والتكممػػة، وألف يػػدد ممػػردات كػػؿ مةيػػاس 

والػد اسػتلدـ برنػامف الت ميػؿ اإل اػا س لمبيانػات دة، ( ممػر 45نػ  يتكػوف مػف )أمناسبة إذ 
SPSS  ومن  تـ  ساب معامػؿ ارتبػاط "سػبيرماف وبػراوف" بػيف المجمػوع الكمػس لمناػميف ،

بػػػيف  يو ػػػح الجػػػدوليف التػػالييف  سػػػاب معامػػػؿ االرتبػػػاط األوؿ وال ػػانس لممةياسػػػيف؛  يػػػث
 .نامس المةياسيف بطريةة التجز ة النامية لػ"سبيرماف وبراوف"

( نتا ف  ساب معامؿ  بات مةياس الدافعية لئلنجاز لدإل تبلميذ المر مة 9جدوؿ )
 االبتدا ية بطريةة التجز ة النامية ؿ " سبيرماف وبراوف " يمف العينة االستطبليية

 21ف=  
 درجة ال بات معامؿ االرتباط أجزاء المةياس
 الناؼ األوؿ

 مرتمعة 1.692
 الناؼ ال انس

( يت ح مف معامبلت ال بات لكبل الجزأيف أنصا دالة إ اا يا  9دوؿ )باستةراء الج
استلداـ (، وهس درجة  بات مرتمعة تجعمنا نطم ف إلف ابل ية 1414يند مستوإل )

 المةياس كأداة لمةياس بالدراسة ال الية فس  وء لاا ص يينت .
لدإل  األداة ال انية: مةياس االتجا  ن و استلداـ التكنولوجيا فس التعميـ .9

 تبلميذ المر مة االبتدا ية
تـ إيداد مةياس االتجا  ن و استلداـ التكنولوجيا فس التعميـ، بصدؼ تعرؼ 
مستوإل دافعية اإلنجاز لدإل يينة الدراسة، وتـ االستعانة فس إيداد األداة باألدب التربوي 

لمتلاايف والدراسات السابةة ذات الامة بمو وع الدراسة مت االستر اد بآراء اللبراء وا
فس المجاؿ ومراياة طبيعة المر مة العمرية لعينة الدراسة ولاا اصا، وتكوف المةياس 

( يبارة، وأماـ كؿ يبارة تدرج  بل س يعبر يف مستوإل االتجا  الذي يتراوح ما بيف 45مف )
( 4( درجتاف، وغير موافؽ، وتعطف )9( درجات، وغير متأكد، وتعطف )2موافؽ، وتعطف )

( درجة، وتدؿ 23( إلف )45وتتراوح الدرجة الكمية يمف المةياس ما بيف ) درجة وا دة،
الدرجة المرتمعة يمف االتجا  اإليجابس ن و استلداـ التكنولوجيا فس التعميـ ارتماع مستوإل 

 بينما تدؿ الدرجة المنلم ة يمف العكس. 
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ادؽ مةياس االتجا  ن و استلداـ التكنولوجيا فس التعميـ لدإل تبلميذ 
 مر مة االبتدا ية:ال
 الادؽ الظاهري:  .4

تـ االيتماد يمف الادؽ الظاهري فس ت ديد ادؽ المةياس؛  يث تـ ير   
يمف مجموية مف الم كميف المتلاايف فس المناهف والطرؽ تدريس، لمت ةؽ مف ادؽ 

مف مدإل سبلمة العبارات  والت ةؽالم توإل، وت ديد مدإل ابل ية المةياس لمتطبيؽ 
لتبلميذ الاميف الرابت واللامس بالم توإل العممس ومدإل مناسبتصا  ومدإل ارتباطصا

، والد تـ  ساب هذا النوع مف الادؽ البؿ تطبيؽ المةياس بالمر مة االبتدا ية بالرياض
 استطبلييا . 

 االتساؽ الدالمس: .9
تـ  ساب معامؿ االرتباط بيف كؿ فةرة والدرجة الكمية لت ديد االتساؽ الدالمس 

 (.2اب الجذر التربيعس لمعامؿ االرتباط جدوؿ ) ـ  سلممةياس، 
معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ فةرة وبيف الدرجة الكمية لمةرات المةياس ال انس  (2جدوؿ )

 21ف= 

رالـ 
 المةرة

معامؿ 
 االرتباط

الجذر 
التربيعس 
لمعامؿ 
 االرتباط

رالـ 
 المةرة

معامؿ 
 االرتباط

الجذر 
التربيعس 
لمعامؿ 
 االرتباط

رالـ 
 رةالمة

معامؿ 
 االرتباط

الجذر 
التربيعس 
لمعامؿ 
 االرتباط

4 1.214* 1.414 4 1.159* 1.361 42 1.324** 1.465 
9 1.355** 1.52 5 1.133* 1.359 41 1.432** 1.542 
2 1.125* 1.343 6 1.429** 1.22 42 1.319** 1.514 
1 1.131* 1.345 41 1.269** 1.436 43 1.432** 1.542 
2 1.144* 1.353 44 1.444** 1.512 44 1.155* 1.365 
3 1.249* 1.442 49 1.221** 1.411 45 1.142* 1.356 
تعنس أف اليمة معامؿ االرتباط دالة  *، 01.تعنس أف اليمة معامؿ االرتباط دالة يند  **
 05.يند 

( أف  مة ارتباط ا طردي ا بيف فةرات المةياس والمجموع 2يت ح مف الجدوؿ )
ا يت ح وجود فروؽ ذات داللة إ اا ية بيف أفراد العينة االستطبليية يمف الكمس لصا، كم
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(، كما 1.14(، )1.12ارتباط فةرات المةياس مت المجموع الكمس يند مستوإل داللة )
يت ح مف الجدوؿ)( أف اليمة الجذر التربيعس لمعامؿ االرتباط لجميت فةرات المةياس 

( وبذلؾ أابح المةياس 14542-14359)تةترب مف الوا د الا يح  يث تراو ت بيف 
 يتمتت بدرجة يالية مف االتساؽ الدالمس، مما يؤكد ادؽ المةياس.

 بات مةياس االتجا  ن و استلداـ التكنولوجيا فس التعميـ لدإل تبلميذ المر مة 
 االبتدا ية:

نصمػا مةياساف فريياف مف أتـ  ساب معامؿ االرتباط بيف نامس المةياس يػػمف 
الكمس وهس طريةة  ا عة نظرا  ألف تةدير ال بات فيصا يتـ مف لبلؿ تطبيؽ  المةياس

المةياس مرة وا دة مما يوفر الوالت والجصد والتكممة، وألف يدد ممردات كؿ مةياس 
والد استلدـ برنامف الت ميؿ اإل اا س لمبيانات ( ممردة، 45ن  يتكوف مف )أمناسبة إذ 

SPSS  سبيرماف وبراوف" بيف المجموع الكمس لمناميف ، ومن  تـ  ساب معامؿ ارتباط"
بيف  يو ح الجدوليف التالييف  ساب معامؿ االرتباط األوؿ وال انس لممةياسيف؛  يث

 نامس المةياسيف بطريةة التجز ة النامية لػ"سبيرماف وبراوف".
( نتا ف  ساب معامؿ  بات مةياس االتجا  ن و التعمـ لدإل تبلميذ المر مة 1جدوؿ )

 تدا ية بطريةة التجز ة النامية ؿ " سبيرماف وبراوف " يمف العينة االستطبلييةاالب
 21ف=  

 درجة ال بات معامؿ االرتباط أجزاء المةياس
 الناؼ األوؿ

 مرتمعة 1.695
 الناؼ ال انس
( يت ح مف معامبلت ال بات لكبل الجزأيف أنصا دالة إ اا يا  1باستةراء الجدوؿ )

استلداـ ، وهس درجة  بات مرتمعة تجعمنا نطم ف إلف ابل ية (1414يند مستوإل )
 .المةياس كأداة لمةياس بالدراسة ال الية فس  وء لاا ص يينت 

 التطبيؽ الةبمس ألداتس الدراسة: 
تـ تطبيؽ أداتا الدراسة )مةياس الدافعية لئلنجاز لدإل تبلميذ المر مة االبتدا ية، 

يذ المر مة االبتدا ية( يمف تبلميذ المجمويتيف مةياس االتجا  ن و التعمـ لدإل تبلم
التجريبية وال ابطة، وذلؾ اللتبار التكافؤ بينصما البؿ البدء بتطبيؽ التجربة كما فس 

 (:2) الجدوؿ رالـ
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المجمويتيف التجريبية  ( اليـ )ت( لداللة المروؽ بيف متوسطس درجات تبلميذ2جدوؿ )
لدإل تبلميذ ، واالتجا  ن و التعمـ فعية لئلنجاز وال ابطة فس التطبيؽ الةبمس لمةياسس الدا

 المر مة االبتدا ية

يدد  المجموية المةياس
 التبلميذ

المتوسط 
 ال سابس

االن راؼ 
درجات  اليمة ت المعياري

 مستوإل الداللة ال رية

الدافعية 
 لئلنجاز

 2.644 24.4 21 ال ابطة
غير  1.195 25  1.466-

 3.61 29.9334 21 التجريبية دالة

االتجا  ن و 
 التعمـ

 2.35 24.2222 21 ال ابطة
غير  1.111 25  1.514-

 1.23 29.1222 21 التجريبية دالة

( يتَّ ح أف نتا ف التطبيؽ الةبمس لممةياسيف ُت ير إلف 2بةراءة النتا ف بالجدوؿ )
بية؛ فةد مجمويتس الدراسة ال ابطة والتجري وجود تةارب  ديد بيف متوسط درجات تبلميذ

واالتجا  ن و  بمغ متوسط درجات التبلميذ فس التطبيؽ الةبمس لمةياسس الدافعية لئلنجاز
، 2442222( )2949334، 2444التعمـ لممجمويتيف ال ابطة والتجريبية )

( يمف الترتيب؛ مما يعنس يدـ وجود فروؽ فس متوسط درجات تبلميذ 2941222
ةارنة بيف متوسطس درجات المجمويتيف المجمويتيف، كما تـ  ساب اليمة )ت( لمم

ال ابطة والتجريبية فس المةياسيف؛  يث جاءت اليمة الداللة اإل اا ية الم سوبة 
( يمف الترتيب وهما اليمتاف أكبر 14111(، )14195اللتبار )ت( لمجموع كؿ مةياس )

( مما يعنس أف اليمة التبار )ت( غير داؿ إ اا ي ا يند 1412مف مستوإل الداللة )
( وهو ما يؤكد تكافؤ مجمويتس الدراسة ويدـ وجود فروؽ بينصـ فس 1412ستوإل )م

 التطبيؽ الةبمس لمةياسس الدافعية لئلنجاز واالتجا  ن و التعمـ.
 التطبيؽ البعدي ألداتس الدراسة: 

بعد االنتصاء مف تطبيؽ التعمـ بتوظيؼ الواالت االفترا س فس يممية التعميـ 
لداـ الطريةة التةميدية فس المجموية ال ابطة ، تـ إيادة لممجموية التجريبية واست

تطبيؽ المةياسيف يمف كؿ مف المجمويتيف التجريبية وال ابطة،  ـ تـ راد النتا ف 
 لممةياسيف لت ميمصا إ اا يا  وال اوؿ يمف نتا ف الدراسة. 

 األساليب اإل اا ية المستلدمة: 
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لتنميذ المعالجات اإل اا ية  (spssاستلدمت البا  ة البرنامف اإل اا س )
 التالية: 

 معامؿ ارتباط بيرسوف لةياس ادؽ االتساؽ الدالمس ألداتس الدراسة. .4
 معامؿ  بات التجز ة النامية ؿ " سبيرماف وبراوف لةياس  بات أداة الدراسة.  .9
لداللة المروؽ بيف مجمويتيف مستةمتيف لمتعػرؼ يمػف المػروؽ  (T-test)التبار)ت(  .2

 التجريبية وال ابطة. لممجموية والبعدي لممةياسيف لتطبيؽ الةبمسبيف نتا ف ا
لداللػػػة المػػػروؽ بػػػيف مجمػػػويتيف متػػػرابطتيف لمتعػػػرؼ يمػػػف  (T-test)التبػػػار )ت(  .1

 المروؽ بيف الةياسيف الةبمس، والبعدي لكؿ مف المجمويتيف التجريبية وال ابطة.
االػػت االفترا ػػس فػػس يمميػػة مربػػت "إيتػػا" ل سػػاب الػػوة تػػأ ير اسػػتلداـ الػػتعمـ بتوظيػػؼ الو  .2

 التعميـ لدإل تبلميذ الاميف الرابت واللامس االبتدا س بالرياض.
  نتا ف الدراسة ومناال تصا وتمسيرها:

 أوال : نتا ف الدراسة:
ما مدإل وجود فروؽ نتا ف اإلجابة يف السؤاؿ األوؿ الذي نص يمف ما يمس: 

 ابطة فس ذات داللة إ اا ية متوسطس درجات تبلميذ المجموية ال
التطبيةيف الةبمس والبعدي لمةياس الدافعية لئلنجاز لدإل تبلميذ المر مة 

 االبتدا ية؟
لئلجابة يف هذا السؤاؿ تـ  ساب المتوسطات ال سابية واالن رافات المعايرية 
واليمة "ت" لمستوإل دافت اإلنجاز لدإل تبلميذ المجموية ال ابطة فس التطبيةيف الةبمس 

 لتالس يو ح ذلؾ.والبعدي، والجدوؿ ا
( اليـ )ت( لداللة المروؽ بيف متوسطس درجات تبلميذ المجموية ال ابطة فس 3جدوؿ )

 التطبيةيف الةبمس البعدي لمةياس الدافعية لئلنجاز لدإل تبلميذ المر مة االبتدا ية

يدد  التطبيؽ المةياس
 التبلميذ

المتوسط 
 ال سابس

االن راؼ 
 المعياري

اليمة 
 ت

درجات 
 إل الداللةمستو  ال رية

الدافعية 
 لئلنجاز

 2.644 24.4 21 الةبمس
غير  1.643 25  1.12

 1.3 24.1334 21 البعدي دالة
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( يتَّ ح أف نتا ف التطبيؽ البعدي لمةياس الدافعية 3بةراءة النتا ف بالجدوؿ )
 لئلنجاز ُت ير إلف يدـ وجود فرؽ بيف متوسط درجات التطبيؽ الةبمس والبعدي لتبلميذ

مجموية ال ابطة؛ فةد بمغ متوسط درجات التبلميذ فس التطبيةيف الةبمس والبعدي ال
(؛ مما يعنس يدـ وجود 2441334، 2444لممجموية ال ابطة) لمةياس الدافعية لئلنجاز

فروؽ فس متوسط درجات تبلميذ المجموية ال ابطة فس التطبيةيف الةبمس والبعدي ، كما 
متوسطس درجات المجموية ال ابطة فس التطبيةيف تـ  ساب اليمة )ت( لممةارنة بيف 

الةبمس والبعدي لممةياس؛  يث جاءت اليمة الداللة اإل اا ية الم سوبة اللتبار )ت( 
( مما يعنس أف 1412(، وهس اليمة أكبر مف مستوإل الداللة )14643لمجموع المةياس )

 (.1412اليمة التبار )ت( غير داؿ إ اا ي ا يند مستوإل )
ما مدإل وجود بة يف السؤاؿ ال انس الذي نص يمف ما يمس: نتا ف اإلجا

فروؽ ذات داللة إ اا ية متوسطس درجات تبلميذ المجموية ال ابطة فس 
التطبيةيف الةبمس والبعدي لمةياس االتجا  ن و التعمـ لدإل تبلميذ المر مة 

 االبتدا ية؟
ت المعايرية لئلجابة يف هذا السؤاؿ تـ  ساب المتوسطات ال سابية واالن رافا

واليمة "ت" لمستوإل االتجا  ن و التعمـ لدإل تبلميذ المجموية ال ابطة فس التطبيةيف 
 الةبمس والبعدي، والجدوؿ التالس يو ح ذلؾ.

( اليـ )ت( لداللة المروؽ بيف متوسطس درجات تبلميذ المجموية ال ابطة فس 4جدوؿ )
 دإل تبلميذ المر مة االبتدا يةلاالتجا  ن و التعمـ التطبيةيف الةبمس البعدي لمةياس 

يدد  التطبيؽ المةياس
 التبلميذ

المتوسط 
 ال سابس

االن راؼ 
درجات  اليمة ت المعياري

 مستوإل الداللة ال رية

االتجا  
ن و 
 التعمـ

 2.352 24.2222 21 الةبمس
1.222  25 1.491 

 غير
 1.966 24.4334 21 البعدي دالة

االتجا  ن و  ح أف نتا ف التطبيؽ البعدي لمةياس ( يتَّ 4بةراءة النتا ف بالجدوؿ )
 ُت ير إلف يدـ وجود فرؽ بيف متوسط درجات التطبيؽ الةبمس والبعدي لتبلميذالتعمـ 

المجموية ال ابطة؛ فةد بمغ متوسط درجات التبلميذ فس التطبيةيف الةبمس والبعدي 
(؛ مما يعنس 24.4334/  24.2222) لممجموية ال ابطةاالتجا  ن و التعمـ لمةياس 

يدـ وجود فروؽ فس متوسط درجات تبلميذ المجموية ال ابطة فس التطبيةيف الةبمس 
والبعدي ، كما تـ  ساب اليمة )ت( لممةارنة بيف متوسطس درجات المجموية ال ابطة فس 
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التطبيةيف الةبمس والبعدي لممةياس؛  يث جاءت اليمة الداللة اإل اا ية الم سوبة 
( 1412( ، وهس اليمة أكبر مف مستوإل الداللة )14491موع المةياس )اللتبار )ت( لمج

 (.1412مما يعنس أف اليمة التبار )ت( غير داؿ إ اا ي ا يند مستوإل )
ما مدإل وجود نتا ف اإلجابة يف السؤاؿ ال الث الذي نص يمف ما يمس: 

فروؽ ذات داللة إ اا ية متوسطس درجات تبلميذ المجموية التجريبية فس 
يةيف الةبمس والبعدي لمةياس الدافعية لئلنجاز لدإل تبلميذ المر مة التطب

 االبتدا ية؟
لئلجابة يف هذا السؤاؿ تـ  ساب المتوسطات ال سابية واالن رافات المعايرية 
واليمة "ت" لمستوإل الدافعية لئلنجاز لدإل تبلميذ المجموية ال ابطة فس التطبيةيف الةبمس 

 ذلؾ. والبعدي، والجدوؿ التالس يو ح
( اليـ )ت( لداللة المروؽ بيف متوسطس درجات تبلميذ المجموية التجريبية فس 5جدوؿ )

 التطبيةيف الةبمس البعدي لمةياس الدافعية لئلنجاز لدإل تبلميذ المر مة االبتدا ية

يدد  التطبيؽ المةياس
 التبلميذ

المتوسط 
 ال سابس

االن راؼ 
درجات  اليمة ت المعياري

 ةمستوإل الدالل ال رية

الدافعية 
 لئلنجاز

- 3.61 29.9334 21 الةبمس
 دالة 1.111 25  6.143

 3.12 14.1 21 البعدي

( يتَّ ح أف نتا ف التطبيؽ البعدي لمةياس الدافعية 5بةراءة النتا ف بالجدوؿ )
 لئلنجاز ُت ير إلف وجود فرؽ بيف متوسط درجات التطبيؽ الةبمس والبعدي لتبلميذ

ية؛ فةد بمغ متوسط درجات التبلميذ فس التطبيةيف الةبمس والبعدي المجموية التجريب
(؛ مما يعنس وجود 1441، 2949334لممجموية التجريبية ) لمةياس الدافعية لئلنجاز

فروؽ فس متوسط درجات تبلميذ المجموية التجريبية فس التطبيةيف الةبمس والبعدي 
ف متوسطس درجات المجموية ولاالح البعدي، كما تـ  ساب اليمة )ت( لممةارنة بي

التجريبية فس التطبيةيف الةبمس والبعدي لممةياس؛  يث جاءت اليمة الداللة اإل اا ية 
(، وهس اليمة أالؿ مف مستوإل الداللة 14111الم سوبة اللتبار )ت( لمجموع المةياس )

 (.1412( مما يعنس أف اليمة التبار )ت( داؿ إ اا ي ا يند مستوإل )1412)
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ما مدإل وجود فروؽ ابة يف السؤاؿ الرابت الذي نص يمف ما يمس: نتا ف اإلج
ذات داللة إ اا ية متوسطس درجات تبلميذ المجموية التجريبية فس 
التطبيةيف الةبمس والبعدي لمةياس االتجا  ن و التعمـ لدإل تبلميذ المر مة 

 االبتدا ية؟
افات المعايرية لئلجابة يف هذا السؤاؿ تـ  ساب المتوسطات ال سابية واالن ر 

واليمة "ت" لمستوإل االتجا  ن و التعمـ لدإل تبلميذ المجموية ال ابطة فس التطبيةيف 
 الةبمس والبعدي، والجدوؿ التالس يو ح ذلؾ.

( اليـ )ت( لداللة المروؽ بيف متوسطس درجات تبلميذ المجموية التجريبية فس 6جدوؿ )
 لدإل تبلميذ المر مة االبتدا يةعمـ االتجا  ن و التالتطبيةيف الةبمس البعدي لمةياس 

يدد  التطبيؽ المةياس
 التبلميذ

المتوسط 
 ال سابس

االن راؼ 
درجات  اليمة ت المعياري

 مستوإل الداللة ال رية

االتجا  ن و 
 التعمـ

 1.234 29.222 21 الةبمس
 دالة 1.111 25  49.222-

 1.444 14.9222 21 البعدي

االتجا  ن و تَّ ح أف نتا ف التطبيؽ البعدي لمةياس ( ي6بةراءة النتا ف بالجدوؿ )
المجموية  ُت ير إلف وجود فرؽ بيف متوسط درجات التطبيؽ الةبمس والبعدي لتبلميذالتعمـ 

االتجا  التجريبية؛ فةد بمغ متوسط درجات التبلميذ فس التطبيةيف الةبمس والبعدي لمةياس 
(؛ مما يعنس وجود فروؽ فس 1449222، 2941222لممجموية التجريبية )ن و التعمـ 

متوسط درجات تبلميذ المجموية التجريبية فس التطبيةيف الةبمس والبعدي ولاالح البعدي، 
كما تـ  ساب اليمة )ت( لممةارنة بيف متوسطس درجات المجموية التجريبية فس التطبيةيف 

لتبار )ت( الةبمس والبعدي لممةياس؛  يث جاءت اليمة الداللة اإل اا ية الم سوبة ال
( مما يعنس أف 1412(، وهس اليمة أالؿ مف مستوإل الداللة )14111لمجموع المةياس )

 (.1412اليمة التبار )ت( داؿ إ اا ي ا يند مستوإل )
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نتا ف اإلجابة يف السؤاؿ اللامس الذي نص يمف ما يمس: ما مدإل تأ ير 
نجاز لدإل توظيؼ الواالت االفترا س فس التعميـ فس تنمية مستوإل دافت اإل 

 طبلب المجموية التجريبية؟
 لئلجابة يف هذا السؤاؿ تـ  ساب داللة المروؽ بيف متوسطس درجات تبلميذ
المجمويتيف التجريبية وال ابطة فس التطبيؽ البعدي لمةياس الدافعية لئلنجاز لدإل تبلميذ 

 المر مة االبتدا ية، والجدوؿ التالس يو ح ذلؾ.
المجمويتيف التجريبية  لمروؽ بيف متوسطس درجات تبلميذ( اليـ )ت( لداللة ا41جدوؿ )

 وال ابطة فس التطبيؽ البعدي لمةياس الدافعية لئلنجاز لدإل تبلميذ المر مة االبتدا ية

يدد  المجموية المةياس
 التبلميذ

المتوسط 
 ال سابس

االن راؼ 
درجات  اليمة ت المعياري

 مستوإل الداللة ال رية

 الدافعية
 لئلنجاز 

 1.3 24.1334 21 ال ابطة
 دالة 1.111 25  44.466-

 3.12 14.1 21 التجريبية

( يتَّ ح أف نتا ف التطبيؽ البعدي لمةياس الدافعية 41بةراءة النتا ف بالجدوؿ )
مجمويتس الدراسة ال ابطة  لئلنجاز ُت ير إلف وجود فرؽ بيف متوسط درجات تبلميذ

يذ فس التطبيؽ البعدي لمةياس الدافعية لئلنجاز والتجريبية؛ فةد بمغ متوسط درجات التبلم
(؛ مما يعنس وجود فروؽ فس 1441، 2441334لممجمويتيف ال ابطة والتجريبية )

متوسط درجات تبلميذ المجمويتيف ولاالح التجريبية، كما تـ  ساب اليمة )ت( لممةارنة 
اءت اليمة بيف متوسطس درجات المجمويتيف ال ابطة والتجريبية فس المةياس؛  يث ج

(، وهس اليمة أالؿ 14111الداللة اإل اا ية الم سوبة اللتبار )ت( لمجموع المةياس )
( مما يعنس أف اليمة التبار )ت( داؿ إ اا ي ا يند مستوإل 1412مف مستوإل الداللة )

(1412.) 
سبؽ تـ  ساب جـ التأ ير لمبرنامف لمتعمـ بتوظيؼ الواالت االفترا س فس  إ افة لما

لمتأكد مف فايمية التعمـ بتوظيؼ الواالت و  ـ فس تنمية مستوإل الدافعية لئلنجاز،يممية التعمي
االفترا س فس يممية التعميـ تـ  ساب اليمة مربت إيتا باالستعانة بةيمة )ت( الم سوبة 
لممروؽ بيف الةياسيف الةبمس والبعدي لمةياس الدافعية لئلنجاز لدإل المجموية التجريبية، 

 التالس: كما هو مو ح بالجدوؿ
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(  جـ التأ ير لمتعمـ بتوظيؼ الواالت االفترا س فس يممية التعميـ فس تنمية 44جدوؿ )
 مستوإل الدافعية لئلنجاز

مستوإل  جـ  (  2) مربت إيتا إيتا اليمة " ت " د.ح العدد
 األ ر

 كبير 1.251 1.431  6.143- 25 31
يمكننا الةوؿ بأف التعمـ بالنظر إلف اليمة إيتا يت ح أف  جـ التأ ير كبير وهنا 

بتوظيؼ الواالت االفترا س فس يممية التعميـ ذو فايمية فس تنمية مستوإل الدافعية لئلنجاز 
 لدإل يينة الدراسة.

كما تـ  ساب اليمة مربت إيتا باالستعانة بةيمة )ت( الم سوبة لممروؽ بيف 
نجاز، كما هو الةياس البعدي لممجمويتيف ال ابطة والتجريبية لمةياس الدافعية لئل 

 مو ح بالجدوؿ التالس:
(  جـ التأ ير لمتعمـ بتوظيؼ الواالت االفترا س فس يممية التعميـ فس تنمية 49جدوؿ )

 مستوإل تبلميذ المجموية التجريبية فس الدافعية لئلنجاز 

مستوإل  جـ  (  2) مربت إيتا إيتا اليمة " ت " د.ح العدد
 األ ر

 ركبي 1.433 1.542  44.466- 25 31
بالنظر إلف اليمة إيتا يت ح أف  جـ التأ ير كبير وهنا يمكننا الةوؿ بأف التعمـ 
بتوظيؼ الواالت االفترا س فس يممية التعميـ ذو فايمية فس تنمية مستوإل تبلميذ المجموية 

 الدافعية لئلنجاز. التجريبية فس
نتا ف اإلجابة يف السؤاؿ السادس الذي نص يمف ما يمس: ما مدإل تأ ير 

وظيؼ الواالت االفترا س فس التعميـ فس تنمية مستوإل االتجا  ن و التعمـ ت
 لدإل طبلب المجموية التجريبية؟

 لئلجابة يف هذا السؤاؿ تـ  ساب داللة المروؽ بيف متوسطس درجات تبلميذ
لدإل االتجا  ن و التعمـ المجمويتيف التجريبية وال ابطة فس التطبيؽ البعدي لمةياس 

 االبتدا ية، والجدوؿ التالس يو ح ذلؾ.تبلميذ المر مة 
المجمويتيف التجريبية  ( اليـ )ت( لداللة المروؽ بيف متوسطس درجات تبلميذ42جدوؿ )

 لدإل تبلميذ المر مة االبتدا يةاالتجا  ن و التعمـ وال ابطة فس التطبيؽ البعدي لمةياس 
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يدد  المجموية المةياس
 التبلميذ

المتوسط 
 ال سابس

االن راؼ 
درجات  اليمة ت ياريالمع

 مستوإل الداللة ال رية

االتجا  
ن و 
 التعمـ

24.43 21 ال ابطة
34 1.966 

-42.454  25 1.11
1 

دال
 ة

14.92 21 التجريبية
22 1.444 

( يتَّ ح أف نتا ف التطبيؽ البعدي لمةياس االتجا  44بةراءة النتا ف بالجدوؿ )
مجمويتس الدراسة ال ابطة  رجات تبلميذن و التعمـ ُت ير إلف وجود فرؽ بيف متوسط د

والتجريبية؛ فةد بمغ متوسط درجات التبلميذ فس التطبيؽ البعدي لمةياس الدافعية لئلنجاز 
(؛ مما يعنس وجود فروؽ فس 14.9222/  24.4334لممجمويتيف ال ابطة والتجريبية )

)ت( لممةارنة  متوسط درجات تبلميذ المجمويتيف ولاالح التجريبية، كما تـ  ساب اليمة
بيف متوسطس درجات المجمويتيف ال ابطة والتجريبية فس المةياس؛  يث جاءت اليمة 

(، وهس اليمة أالؿ 14111الداللة اإل اا ية الم سوبة اللتبار )ت( لمجموع المةياس )
( مما يعنس أف اليمة التبار )ت( داؿ إ اا ي ا يند مستوإل 1412مف مستوإل الداللة )

(1412.) 
سبؽ تـ  ساب  جـ التأ ير لمبرنامف لمتعمـ بتوظيؼ الواالت االفترا س إ افة لما 

فس يممية التعميـ فس تنمية مستوإل االتجا  ن و التعمـ، ولمتأكد مف فايمية التعمـ بتوظيؼ 
الواالت االفترا س فس يممية التعميـ تـ  ساب اليمة مربت إيتا باالستعانة بةيمة )ت( 

لةبمس والبعدي لمةياس االتجا  ن و التعمـ لدإل الم سوبة لممروؽ بيف الةياسيف ا
 المجموية التجريبية، كما هو مو ح بالجدوؿ التالس:

(  جـ التأ ير لمتعمـ بتوظيؼ الواالت االفترا س فس يممية التعميـ فس تنمية 41جدوؿ )
 مستوإل االتجا  ن و التعمـ 

مستوإل  جـ  (  2) مربت إيتا إيتا اليمة " ت " د.ح العدد
 األ ر

 كبير 1.492 1.524  49.222- 25 31
بالنظر إلف اليمة إيتا يت ح أف  جـ التأ ير كبير وهنا يمكننا الةوؿ بأف التعمـ 
بتوظيؼ الواالت االفترا س فس يممية التعميـ ذو فايمية فس تنمية مستوإل االتجا  ن و 

 التعمـ لدإل يينة الدراسة.
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)ت( الم سوبة لممروؽ بيف تـ  ساب اليمة مربت إيتا باالستعانة بةيمة  كما
الةياس البعدي لممجمويتيف ال ابطة والتجريبية لمةياس االتجا  ن و التعمـ، كما هو 

 مو ح بالجدوؿ التالس:
(  جـ التأ ير لمتعمـ بتوظيؼ الواالت االفترا س فس يممية التعميـ فس تنمية 42جدوؿ )

 مستوإل تبلميذ المجموية التجريبية فس االتجا  ن و التعمـ 

مستوإل  جـ  (  2) مربت إيتا إيتا اليمة " ت " د.ح العدد
 األ ر

 كبير 1.413 1.51  42.454- 25 31
بالنظر إلف اليمة إيتا يت ح أف  جـ التأ ير كبير وهنا يمكننا الةوؿ بأف التعمـ 
بتوظيؼ الواالت االفترا س فس يممية التعميـ ذو فايمية فس تنمية مستوإل تبلميذ المجموية 

 االتجا  ن و التعمـ. بية فسالتجري
  انيا : مناال ة نتا ف الدراسة وتمسيرها:

أ ارت النتا ف السابةة وجود أ ر الستلداـ التعميـ االفترا س يمف دافعية اإلنجاز 
واالتجا  ن و التعمـ لدإل تبلميذ المر مة االبتدا ية، كما يتبيف أف هذا األ ر كاف إيجابيا  

استلداـ التعميـ اإللكترونس فس تنمية مستوإل دافعية اإلنجاز  وفعاال  مما يدؿ يمف فايمية
والدافعية ن و استلداـ المست د ات التكنولوجية فس التعميـ لدإل تبلميذ المر مة االبتدا ية، 
ويمكف تمسير هذ  النتيجة فس  وء ما يتمتت ب  التعميـ باستلداـ الواالت االفترا س ممف 

لطبلب بامة يامة وتعمؿ يمف تنمية االتجاهات مميزات ولاا ص تزيد مف دافعية ا
 اإليجابية لديصـ ن و التعمـ بامة يامة.
 Eschenbrenner,ET) برينر وآلروف وتأكيدا  لما سبؽ أ ار 

AL,2008:P95-100)  إلف أف هناؾ مميزات يدة الستلداـ الواالت االفترا س، منصا
ث تتيح البي ات االفترا ية لممتعمـ أنصا تعزز الدرات التعاوف والتوااؿ بيف المتعمميف،  ي

كسابصـ اللبرات  بناء  لاية افترا ية تسايد يمف ت سيف التوااؿ بيف المتعمميف وا 
االجتمايية والتعميمية المرغوبة، وتتيح لممتعمميف الم اركة فس أداء المصاـ واألن طة 

ا يديدة لممتعمميف إلجراء دورات أو أن طة ذات الامة بتعممصـ  ب كؿ تعاونس، وتوفر فرا 
 .بما فس ذلؾ م اكاة زيارة األماكف التس لـ تعد موجودة فس ال ياة ال ةيةية
( مف أف 9114وتتمؽ هذ  النتيجة نسبيا  مت ما توامت إلي  دراسة ال سناوي )

استلداـ اإلنترنت وال اسوب لتزويد الطمبة بمعمومات إ افية يف مادة اإللكترونيات كاف 
ادة دافعية الطمبة لمتعمـ، واالتجاهات اإليجابية ن و استلداـ ل  أ ر إيجابس فس زي



 ـ 9146لسنة  أكتوبر( األوؿ، الجزء 451مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -242- 

(  وؿ 9141توامت دراسة الاـ بصا )النةي اف، ال اسوب واإلنترنت فس التعميـ، ومت ما 
يمف الدافعية  فس ال رح -وهس برمجية  اسوبية تمايمية P.P -أ ر استلداـ برمجية 

 ف الدافعية ن و التعمـ.ن و التعمـ، إلف أف توظيؼ هذ  البرمجية يزيد م
(  وؿ الدافعية إلف التعمـ 9141)مةداد، كما تتمؽ هذ  النتا ف كذلؾ مت دراسة 

لدإل طمبة الذيف يتعمموف بالطريةة التعمـ اإللكترونس، بيف البا ث أف استراتيجيات زيادة 
مميف فس الدافعية فس مواالؼ التعمـ العادية ال تكوف بال رورة فعالة فس زيادة دافعية المتع

مواالؼ التعميـ اإللكترونس، وأن  البد مف إيجاد استراتيجيات أك ر مناسبة لمتعمـ 
 اإللكترونس؛ منصا نموذج االنتبا  والمبل مة وال ةة والر ا. 

أكدت يدة دراسات يمف فايمية استلداـ الواالت االفترا س فس وفس نمس السياؽ 
إلف فايمية الواالت فس تنمية دافعية  ((Toral, 2013التعميـ،  يث توامت دراسة توراؿ 

 (lee, 2013)وتوامت دراسة لس  اإلنجاز لطبلب كمية اآلداب والعمـو بجامعة كمينجر
إلف فايمية الواالت االفترا س فس تنمية الةدرة يمف التعبير يف النمس لدإل طبلب المر مة 

لف فايمية إ(Camille & Connie, 2005) االبتدا ية، ولمات دراسة كاميميا وكونس
الواالت االفترا س فس تنمية مصارات ممردات المغة اإلنجميزية لديصـ وأكدت يمف  رورة 

 استلدـ التةنيات الملتممة لمواالت االفترا س فس التعميـ وتنمية المصارات الملتممة.
( فايمية استلداـ المعمؿ االفترا س فس تاويب 9142 سيف )كما أكدت دراسة 
المماهيـ العممية وتنمية بعض يادات العةؿ لدي تمميذات الاؼ التاورات اللطأ لبعض 

 ال انس اإليدادي.
أ ر استلداـ إلف فايمية ( إلف توامت 9149كما اتمةت مت دراسة الج دلس )

 التعمـ المدمف يمف الت ايؿ واالتجا  ن و الريا يات لدإل طبلب الاؼ األوؿ المتوسط.
( يف طبيعة االتجا  2015وفس نمس السياؽ توامت دراسة يوض و مس )

ن و تكنولوجيا التعميـ يف بعد لدإل طمبة الدراسات العميا فس الجامعات الممسطينية كاف 
 إيجابيا .

( التس أ ارت إلف أف اتجاهات 9144كما تتمؽ النتا ف مت دراسة  ةة، إيماف )
معممات وم رفات الكيمياء ن و ممصـو المعامؿ االفترا ية ولاا اصا فس تدريس 

 لكيمياء كانت إيجابية.ا
ـ( التس أكدت أف االتجا  ن و 9115واتمةت كذلؾ مت دراسة زكريا الؿ )

استلداـ الملتبرات االفترا ية فس التعميـ اإللكترونس كاف إيجابيا ، ومت دارسة 
Panda,S;M,S.2007) التس أ ارت إلف أف طبيعة اتجاهات الطبلب ووا عس :)

 ـ اإللكترونس كانت إيجابية.السياسات التعميمية ن و التعمي
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 توايات الدراسة:
العمؿ يمف تعزيز االتجاهات اإليجابية ن و توظيؼ المست د ات التكنولوجية فس  .4

 التعميـ لدإل المعمميف والطبلب مف لبلؿ البرامف التدريبية والندوات التويوية.
أجصزة  توفير المتطمبات البلزمة لتوظيؼ المست د ات التكنولوجية فس التعميـ مف .9

 وغيرها.
تدريب المعمميف والطبلب يمف كيمية استلداـ المست د ات التكنولوجية فس  .2

التعميـ مف لبلؿ البرامف التدريبية والندوات التس يةدمصا المتلااوف فس 
 المجاؿ.

العمؿ يمف تجصيز البنية الت تية لممؤسسات التعميمية بما يؤهمصا لتوظيؼ  .1
 ميـ بصا.المست د ات التكنولوجية فس التع

تةديـ المجتمت الم مس ومؤسسات  الديـ البلـز لممؤسسات التعميمية لتوظيؼ  .2
 المست د ات التكنولوجية فس التعميـ.

االستعانة باللبراء فس ت ويؿ المةررات الدراسية التةميدية إلف مةررات إلكترونية  .3
 ة لذلؾ.مت مراياة التدرج فس ذلؾ مت تصي ة الطبلب والمعمميف والبي ات المدرسي

 مةتر ات الدراسة:
معوالات استلداـ الواالت االفترا س فس التعميـ مف وجصة نظر معممس المر مة  .4

 ال انوية وآليات التغمب يميصا.
 تاور مةترح لتوظيؼ الواالت االفترا س فس التعميـ بالمر مة المتوسطة. .9
متطمبات توظيؼ الواالت االفترا س فس التعميـ وسبؿ ت ةيةصا مف وجصة نظر  .2

 اللبراء.
أ ر استلداـ الواالت االفترا س فس التعميـ يمف مستوإل ت ايؿ الطبلب بالمر مة  .1

 المتوسطة فس مةررات العمـو ال ريية.
يبلالة استلداـ المست د ات التكنولوجية فس التعميـ باال تراؽ النمسس لدإل  .2

 المعمميف بالمر مة ال انوية.
لر ا الوظيمس لدإل معممس دور توظيؼ المست د ات التكنولوجية فس ت ةيؽ ا .3

 المر مة االبتدا ية مف وجصة نظرهـ فس  وء بعض المتغيرات.
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 المراجت
 (. اإلبداع ركيزة يارنة المنصف التربوي.يالـ الكتب:الةاهرة.9149إبراهيـ، مجدي. )

(. يمـ النمس التربوي، يماف، دار المسيرة لمن ر والتوزيت 9111أبو جادو، االح. )
 والطباية.

 (. سيكولوجية التن  ة االجتمايية، يّماف: دار المسيرة.9119ادو، االح. )أبو ج
 ، الةاهرة، مكتبة األنجمو المارية.2(. الةدرات العةمية، ط 4663أبو  طب، فؤاد. )

(. برنامف مةترح لتنمية مصارات تاميـ المةررات 9142أبو  اويش، يبد اهلل. )
جيا التعميـ بجامعة األالاف بغزة. رسالة اإللكترونية يبر الويب لدإل طالبات تكنولو 

 ماجستير . كمية التربية . الجامعة االسبلمية بغزة. 
(. برنامف الا ـ يمف نظـ الواالت االفترا ف لتنمية مصارات 9149أ مد، ـ. س. ا. ـ. )

التمكير المنظومف فف استلداـ وااية بعض األجصزة التعميمية لدإل طبلب 
 تكنولوجيا التعميـ. 

 لتطوير والتمكيف: مدلؿ بال ةة . اإلدارة2008)ومعايعة، يادؿ. ) س، رامسأندراو 
 والتوزيت. لمن ر ال دي ة الكتب المؤسسات، اربد، األردف، يالـ

(. فايمية استلداـ الوسا ؿ المتعددة بالكمبيوتر يمف ت ايؿ 9113الباوي، ماجدة. )
وتر فس التعمـ والتعميـ. الطالبات لمادة الميزياء واتجاهاتصف ن و استلداـ الكمبي
 رسالة ماجستير غير من ورة، كمية التربية: جامعة بغداد.

(. يمـ النمس التربوي المعاار، مكتبة النص ة، 9119جمجؿ، نارة يبد المجيد. )
 الةاهرة.

(. أ ر استلداـ كؿ مف اإلنترنت وال اسوب فس 9114ال سناوي، موفؽ يبد العزيز. )
الكصربا ية فس دافعية الطمبة لمتعمـ واتجاهاتصـ ن وهما، تدريس الكترونيات الةدرة 
 .29، يدد9مجمة يموـ إنسانية: مجمد 

(. مست د ات تكنولوجيا التعميـ فس يار المعموماتية. 9113ال مماوي، وليد سالـ. )
 يماف: دار المكر.

ت (. اتجاها9149 ماد، إبراهيـ والمبدي، نزار، وال ديمات، اادؽ، ودوجاف، مناور. )
طمبة تلاص المة  فس الجامعة األردنية ن و مصنة التدريس وأ ر مادة أساليب 

 .942 -925( 4)26التدريس فس هذ  االتجاهات، دراسات العموـ التربوية. 
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(. )العوامؿ المؤ رة فس اتجاهات طمبة الاؼ 9142اللاروؼ، أمؿ و الدهام ة، جماف. )
دراسات، العموـ التربوية، األردف، العا ر ن و التعميـ المصنس فس مدينة يماف( 

 .9مم ؽ 11المجمد 
(. اتجاهات طالبات تربية الطمؿ فس جامعة 9144لزيمس، الاسـ، ومومنس، يبد المطيؼ. )

البمةاء التطبيةية ن و تلااصف األكاديمس، مجمة ات اد الجامعات العربية لمتربية 
 .413-45( 4)6ويمـ النمس، 

(. الدافعية لئلنجاز، الةاهرة، مار، دار غريب 2000لميمة، يبد المطيؼ م مد.)
 لمطباية والن ر. 
 (. منتوجات تكنولوجيا التعميـ، الةاهرة، دار الكممة.9112لميس، م مد يطية. )
(. استلداـ تةنية الواالت المعزز فس تنمية مصارات التمكير 9144الدهاسس، الجوهرة. )

 لمتربية، جامعة الةاهرة. الريا س. رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا
(. الوسا ط المتعددة فس السكنداليؼ كأ د مست د ات الواالت 9141رابح، ـ. د. ـ. )

 االفترا س فس التعميـ. مؤتمرات معصد الدراسات والب وث التربوية. 
(. المناخ التنظيمس ويبلالت  بدافعية االنجاز: دراسة ميدانية فس 9141الرميساء، البار.)

)رسالة ماجستير غير من ورة(، جامعة م مد لي ر،  اؾ بسكرة.مؤسسة سونطر 
 بسكرة، الجزا ر.

(. واالت التمكيف اإلداري لةادة 9144الزيير، إبراهيـ بف يبد اهلل بف يبد الر مف. )
ويبلالت  بدافعية اإلنجاز "دراسة  المدارس ال انوية فس المممكة العربية السعودية

ية البنات، جامعة ييف  مس، العدد ال امف ميدانية"، مجمة الب ث العممس، كم
 ي ر.

(. دافعية اإلنجاز لدإل أستاذ التربية البدنية و الريا ية فس ظؿ 9149زكريا، يبد الستار)
فمسمة التدريس بالمةاربة بالكماءات: دراسة ميدانية يمف مستوإل متوسطات والية 

  ة، الجزا ر.الوادي.)رسالة ماجستير غير من ورة(، جامعة م مد ل ير، بسكر 
(. تكنولوجيا التعميـ فس يار المعمومات واالتااالت، 9111زيتوف، كماؿ يبد ال ميد. )
 الةاهرة، يالـ الكتب.

(. دافعية اإلنجاز ويبلالتصا بمايمية الذات لدإل تبلميذ السنة 9142الساكر، ر يدة. )
 مد بالمغير ال ال ة  انوي: دراسة ميدانية وامية ارتباطية ب انوية ال صيد  صرة م

والية الوادي. )رسالة ماجستير غير من ورة(، جامعة ال صيد  م  لل ر بالوادي، 
 والية الوادي، الجزا ر. 
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(. أساليب المعاممة الوالدية ويبلالتصا بدافت االنجاز الدراسس 9111سالـ، رفةة لميمة. )
ية لدإل طالبات كميات المجتمت فس األردف، أطرو ة دكتورا  غير من ورة، كم

  التربية، الجامعة المستنارية.
(. 9149يمر هاروف. ) سالـ، هبة اهلل م مد ال سف. المبيؿ، كب ور كوكو. اللميمة،

يبلالة دافعية اإلنجاز بمو ت ال بط، ومستوإل الطموح، والت ايؿ الدراسس لدإل 
. السوداف. المجمة  طبلب مؤسسات التعميـ العالس بالسوداف. جامعة اللرطـو

 . 64 -54(، 1)2وير التموؽ، العربية لتط
(. إدراؾ المر ديف التربوييف ألهمّية العمؿ فس مجاؿ 9112السماسمة، م مد إبراهيـ. )

اإلر اد )النما س، والوالا س، والعبلجس( فس بعض المدارس األردنّية، مجمة جامعة 
 ، دم ؽ.62(، ص9)94دم ؽ، 

اّتجاهات طمبة معصد  (.9112ال رية،  سيف؛ الباكر، جماؿ؛ النعيمس، فوزية. )
(، 4التمريض ن و دراسة تلاص التمريض بدولة الطر، المجمة التربوّية، المجمد )

 .456-422(، ص35العدد )
 المكتب الجامعس ال ديث، (.  ميؽ: يمـ نمس االجتمايس،9115 ميؽ، م مد. )
  اإلسكندرية.

والمتمواليف،  (. تنمية التمكير ورياية الموهوبيف9111 صاب، كو ر يبد الر يـ. )
المؤتمر العممس ال انس ي ر، الجمعية المارية لممناهف وطرؽ التدريس " مناهف 

 يوليو. 93-92التعميـ وتنمية التمكير"، الةاهرة، 
(. التنوير التكنولوجس وت ديث التعميـ. 9112ابري، ماهر، وتوفيؽ، ابلح الديف. )

 المكتب الجامعس ال ديث: مكتبة اإلسكندرية.
(. "الجامعة االفترا ية كايغة جديدة لمتعمـ 9112اب، يبد البل  يبد التواب. )يبد التو 

مف بُعد" ب ث مةدـ إلف ندوة أنماط التعميـ ال دي ة المنعةدة بجامعة السمطاف 
 ، مسةط، ُيماف.9112(، مايو 91 -45الابوس فس المترة )

بكؿ مف توكيد الذات (. الدافعية لئلنجاز ويبلالاتصا 2003يبد ال ميد، إبراهيـ  والس.)
وبعض المتغيرات الديموغرافية لدإل يينة مف  اغمس الوظا ؼ المكتبية، المجمة 

 .40-30، ص ص 2003(، يونيو) زيراف(1(، يدد)23العربية لئلدارة، مجمد)
(. تجربة توظيؼ تةنيات الواالت المعزز فس تعميـ المغة العربية 9143يبد الوا د، يمس. )

يا. ب ث من ور فس المؤتمر الدولس ال الث لمتعمـ لطبلب الجامعة فس ترك
-954ابريؿ، ص  41-49اإللكترونس )التعمـ اإلبدايس فس العار الرالمس(، 

 ، الدار المارية المبنانية، الةاهرة. 211
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(. ال غوط المصنية ويبلالتصا بدافعية اإلنجاز لدإل أيواف ال ماية 9141ي ماف، مريـ.)
أيواف ال ماية المدنية بالو دة الر يسية بسكرة. المدنية: دراسة ميدانية يمف 

 )رسالة ماجستير غير من ورة(، جامعة اإللوة منتوري، السنطينة، الجمصورية
 ال عبية.  الديمةراطية الجزا رية

(. فايمية تكنولوجيا االتااؿ فس تنمية مصارات 9145يمس، أ. ؾ. ـ.، يػمس، ي. ب. )
 معة السوداف لمعمـو والتكنولوجيا. إنتاج تطبيةات الواالت االفترا س. جا

(. فايمية برنامف الا ـ يمف تكنولوجيا الواالت المعزز فس تنمية 9143يمس، إسبلـ. )
مصارات التمكير الباري فس مب ث العمـو لدإل طبلب الاؼ التاست بغزة. رسالة 

 ماجستير، جامعة األزهر بغزة.
ن و تكنولوجيا التعمـ يف  (. االتجاهات9142يوض، منير سعيد و مس، موسف اةر. )

بعد ويبلالت  ببعض المتغيرات لدإل طمبة الدراسات العميا فس الجامعات 
 .256ػػػ219، ص ص 1، ع19مف مجمة جامعة األالاف،,الممسطينية

(. فايمية أسموب التدريػس الماغر فس تنمية 9113ييسف، السيد يبد العزيز السيد. )
جاهات ن وها لدإل طبلب  عبة التربية بعض مصػارات تدريس التنس األر س واالت

 الريا ية، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة األزهر.
(. التمكير العةبلنس والتمكير غير العةبلنس 9144الغامدي، غـر اهلل يبد الرازؽ االح. )

وممصـو الذات لدإل يينة مف المراهةيف المتمواليف دراسيا  والعادييف بمدينتس مكة 
فس التربية ويمـ النمس. المممكة العربية السعودية،  . دراسات يربيةالمكرمة وجدة

2(4 ،)412- 421  
(. الر ا يف التوجي  الدراسس ويبلالت  بالدافعية لئلنجاز لدإل 9149الدوري، لميمة. )

ال انية  انوي: دراسة ميدانية ب انويتس  اسس لميمة والية الوادي.  تبلميذ السنة
 رة(، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزا ر.)رسالة ماجستير غير من و 
(. االغتراب الوظيمس ويبلالت  بالدافعية لئلنجاز 9145الةرنس، م مد يايض نم اف. )

لدإل الادة المدارس بم افظة بمةرف، رسالة ماجستير غير من ورة، كمية التربية، 
 جامعة البا ة، المممكة العربية السعودية.

(. اتجاهات طمبة جامعة السمطاف الابوس ن و يمـ 9149. )كاظـ، يمس، والمعمري، طولة
، 9النمس، مجمة جامعة الب ريف، كمية التربية، المجمد اللامس ي ر، يدد 

 .22 – 41ص
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(. أساسيات يمـ النمس العاـ، اإلسكندرية، مار، مؤسسة  باب 9113كماؿ، طارؽ. )
 لمن ر والتوزيت.

 وديومة،   ممس األميف الاادؽ،  واألاـ،  ،يبد الاادؽ يبد العزيز جاد اهلل  المبارؾ،
(. اتجاهات كمية التربية بجامعة بلت الر ا 9142يمس الصدي سر اللتـ أ مد. )

  العدد اللامس ي ر،  مجمة جامعة بلت الر ا العممية،  ن و التربية البي ية،
 ديسمبر.
عميمية لمادة العمـو (. دراسة تةويمية لعروض الواالت االفترا س الت9141م مد، ـ. أ. ـ. )

 بمركز سوزاف مبارؾ لمعموـ االستك افية: فس  وء المعايير المنية والتربوية.
لدإل الرا ديف  (. تأ ير الدافعية لمتعمـ يمف المعالية ال لاية9142م مد، ربعس. )

فس نةؿ التكويف لعينة مف  "دراسة ميدانية  وؿ تأ ير أبعاد المعالية ال لاية
وطنية، رسالة دكتورا  غير من ورة، كمية العمـو االجتمايية، إطارات البنوؾ ال

 .9جامعة وهراف
(. فايمية الواالت المعزز فس تنمية الت ايؿ وبةاء أ ر التعمـ 9143المطيري، مو س. )

لممماهيـ الصندسية فس مادة الريا يات. ورالة ب  ية مةدمة لممتةف مست د ات 
الدوادمس، المؤسسة العامة لمتدريب التةنس  التةنية فس التعميـ والتدريب المةاـ فس
 والمصنس، المممكة العربية السعودية.

(. اتجاهات معممس مر مة األساس بالسوداف ن و 9119المعتاـ، يبد اهلل يبد الوهاب. )
التدريب أ ناء اللدمة باستلداـ أسموب التعميـ يف بعد، ماجستير غير من ور، 

 ، جامعة أفريةيا العالمية.مركز الب وث والدراسات اإلفريةية
(. اتجاهات  دي ة فس تربية الطمؿ. الرياض: مكتبة 2006معوض، فاطمة يبد المنعـ. )

 الر د. 
(. الدافعية إلف التعميـ لدإل طمبة التعميـ اإللكترونس، مؤتمر التعميـ 9141مةداد، م مد. )

 اإللكترونس فس تعزيز مجتمعات المعرفة، الب ريف.
(. اتجاهات طبلب الدراسات العميا ن و 9141عباف   اتة  سف. )المميجس، رجاء  

دراسة مطبةة يمس طبلب مر متس  ممصـو التأايؿ اإلسبلمس لملدمة االجتمايية
بجامعة األزهر، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة  الماجستير والدكتورا 

 األزهر.
اتجاهات طمبة كمية التربية فس (. 9141ميلا يؿ، سمير كامؿ، والعبسس، سمير إبراهيـ. )

جامعة األالاف ن و مساؽ يمـ النمس التربوي، مجمة جامعة الةدس الممتو ة 
 (.5لؤلب اث والدراسات التربية والنمسية، المجمد ال انس، يدد )
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(. اتجاهات الدارسيف ن و استلداـ التةنية فس التدريس 9116النةي اف، إبراهيـ. )
هي ة التدريس فس مؤسسات التعميـ الجامعس،  الجامعس، ندوة تنمية أي اء

 الرياض.
(. برنامف مةترح إلكساب طبلب السـ تكنولوجيا التعميـ بعض 9114نوفؿ، لالد م مود. )

مصارات إنتاج برمجيات الواالت االفترا س التعميمية. رسالة دكتورا . كمية التربية 
 النويية. جامعة ييف  مس.

. يبلالة األنماط السموكية لكؿ مف المعمميف والوالديف (9112النويميس، نويميس سالـ. )
كما يدركصا الطبلب بالدافت لئلنجاز لدإل طبلب المر مة ال انوية مف الجنسيف 

 بالمممكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة األزهر.
ا ؿ فس تنمية (. فايمية برنامف كمبيوتر متعدد الوس9119هنداوي، أسامة سعيد يمس. )

ممصـو تكنولوجيا التعميـ لطبلب كميات التربية واتجاهاتصـ ن وها، رسالة ماجستير 
 غير من ورة، كمية التربية، جامعة األزهر.

(. دافعية اإلنجاز لدإل فريؽ العمؿ ويبلالتصا بالنمط الةيادي 9141وسطانس، يماؼ. )
دراسة ميدانية السا د لمدير المؤسسة التعميمية فس  وء م روع مؤسسة: 

بمؤسسات التعميـ المتوسط لمدينة سطيؼ. )رسالة ماجستير غير من ورة(، 
 جامعة فر ات يباس، سطيؼ، الجزا ر. 

هػ ،مستعرض  1/2/4125ـ ،االالتباس 9141(. 9141ي يف، م مد يبد اهلل. )
 http://tecbytec.ahlamontada.com/t7-topic التكنولوجيا،

(. اتجاهات طمبة السـ يمـ النمس فس جامعة  ا ؿ ن و 9142اليوسؼ، رامس م مود. )
تلااصـ األكاديمس فس  وء بعض المتغيرات، جامعة  ا ؿ/ المممكة العربية 

 السعودية.
موـ (. استلداـ المعامؿ االفترا ية فس تدريس الع4129البمطاف، إبراهيـ يبد اهلل )

بالمر مة ال انوية فس المممكة العربية السعودية) الواالت وسبؿ التطوير(. رسالة 
دكتورا  غير من ورة. جامعة أـ الةرإل، كمية التربية، السـ المناهف وطرؽ 

 التدريس. 
( معوالات استلداـ المعامؿ االفترا ية فس تدريس العموـ 9142الجصنس، يبد اهلل )

المدينة المنورة مف وجصة نظر الم رفيف والمعمميف  بالمر مة ال انوية فس منطةة
(، 11واتجاهاتصـ ن وها. دراسات يربية فس التربية ويمـ النمس، السعودية، يدد )

434- 461 . 

http://tecbytec.ahlamontada.com/t7-topic
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. الرياض: مكتبة 9141ال ازمس، دياء أ مد  سف) (. المعامؿ االفترا ية فس تعمـ العمـو
 الر د. 
رفات الكيمياء ن و استلداـ تةنية المعامؿ ( اتجاهات معممات وم 9144 ةة، إيماف )

االفترا ية وبعض مطالبصا فس مدينة مكة المكرمة، رسالة ماجستير، كمية التربية، 
 جامعة أمر الةرإل، مكة المكرمة. 

(. فايمية استلداـ المعمؿ االفترا س فس تدريس العموـ 9142 سيف، هالة إبراهيـ م مد)
لمماهيـ العممية وتنمية بعض يادات العةؿ يمف تاويب التاورات اللطأ لبعض ا

لدإل تبلميذ الاؼ ال انس اإليدادي. رسالة ماجستير غير من ورة، جامعة 
 سوهاج: كمية التربية، السـ المناهف وطرؽ التدريس. 

(. فعالية استلداـ المعمؿ االفترا س االستةاا س والتو ي س فس 9141ر ا،  ناف. )
كير العممس لدإل طالبات كمية التربية، مجمة التربية تدريس الكيمياء يمف تنمية التم

 . 413-34(. 3، يدد )42العممية، مجمد 
(. االتجا  ن و استلداـ الملتبرات االفترا ية فس التعميـ 9115الؿ، زكريا بف ي س)

ويبلالت  ببعض الةدرات اإلبدايية لدإل يينة مف طبلب وطالبات التعميـ ال انوي 
كرمة، المجمة العربية لمدراسات األمنية، جامعة نايؼ العاـ فس مدينة مكة الم

 العربية لمعموـ األمنية، الرياض. 
(. فايمية المعامؿ اإللكترونية االفترا ية فس إكساب مصارات 9144نور، يبد المنعـ. )

(. 2أداء التجربة الميزيا ية لدإل طبلب المر مة ال انوية، مجمة كمية التربية، العدد )
 . 414-441ص
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 مم ةا الدراسة
 األداة األولف: مةياس الدافعية لئلنجاز لدإل تبلميذ المر مة االبتدا ية

 درجة الموافةة العبارة ـ
 منلم ة متوسطة مرتمعة

    أهتـ بإنجاز جميت المصاـ الموكمة إلس مف المدرسة 4
    س ت دي زمبل س فس التعمـأ عر برغبتس ف 9
    أستطيت ت مؿ الماايب لت ةؽ أهدافس التعممية 2
    أ رص يمف السرية فس إنجاز المصاـ الموكمة إلس 1
    أنمذ المصاـ الموكمة إلس بدالة 2
    ألتـز بعدـ ترؾ الواجبات اللااة بس  تف أنصيصا جميعصا 3
بؿ إتماـ واجباتس أبتعد يف التمكير فس أي أ ياء ألرإل ال 4

 المدرسية
   

    أ رص يمف ماا بة المتمواليف دراسيا  مف زمبل س  5
أتوااؿ دا ما  مت المعمميف دالؿ المدرسة ولارجصا لمسؤاؿ  6

 يما ياعب يمس إنجاز 
   

    أ عر بال يؽ مف ك رة الواجبات المدرسية 41
    أ ت العديد مف األيذار لعدـ الذهاب لممدرسة 44
أ عر بالسرور يندما يطمب مف والداي ألذ أجازة مف  49

 المدرسة
   

أستغؿ أوالات فراغس فس الةراءة واالطبلع  تف أنمس الدراتس  42
 التعممية

   

أستلدـ كؿ الوسا ؿ السميمة التس تجعمنس متميزا  بيف  41
 زمبل س

   

أ رص يمف االستمادة مف والداي فس ت ايؿ دروسس  42
 باستمرار

   

    أ عر بالمرح يندما أيمـ بتغيب أ د المعمميف يف ال اة 43
أ رص يمف تنظيـ والتس باستمرار  تف ال ي يت منس دوف  44

 فا دة تعممية
   

    أ عر بن اط و يوية يند إسناد بعض المصاـ إلس 45
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 األداة ال انية: مةياس االتجا  ن و التعمـ لدإل تبلميذ المر مة االبتدا ية

 ارةالعب ـ
 درجة الموافةة

غير  موافؽ
 متأكد

غير 
 موافؽ

أ عر ب ماس  ديد أ ناء التعمـ باستلداـ الواالت  4
    االفترا س فس التعميـ

أ عر بالسعادة أ ناء ذهابس لممدرسة لبلستمتاع  9
    بتوظيؼ التكنولوجيا فس التعمـ

أيتةد أف تموالس فس التعميـ يتطمب استلداـ  2
    نولوجيةالمست د ات التك

    أ ؽ فس استمادتس مف لواالت االفترا س فس التعمـ 1
    أف ؿ االيتماد يمف الواالت االفترا س فس التعمـ 2
    أ عر بال يؽ يندما أكمؼ بن اط تكنولوجس 3
    أرإل أف التكنولوجيا دورها ترفيصس وليس تعميمس 4
    طأف ؿ االتاار استلداـ التكنولوجيا يمف األلعاب فة 5
أيتةد أف استلداـ المعمـ لمتكنولوجيا فس التعميـ  6

    م يعة لوالت  وجصد 

أيتةد أف اإلنترنت تعد وسمة تعميمية جديدة يمكف  41
    استلدامصا فس التعميـ

أ عر أف توظيؼ التكنولوجيا فس التعميـ يزيد مف  44
    فايميتس التعممية

صا توظيؼ أ اوؿ التغيب يف ال اص التس يتـ في 49
    التكنولوجيا فس التعميـ

    تزداد ال اجة لتكنولوجيا التعميـ يوما  بعد يـو 42
    أستمتت بال وار مت معممس تكنولوجيا التعميـ 41
أ جت أادالا س يمف االلتزاـ ب  ور ال اص التس  42

 يتـ فيصا توظيؼ تكنولوجيا التعميـ
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 ارةالعب ـ
 درجة الموافةة

غير  موافؽ
 متأكد

غير 
 موافؽ

ال اص التس  أااب بال يؽ يندما أتألر يف   ور 43
    يتـ فيصا توظيؼ الواالت االفترا س

أيتةد أف توظيؼ الواالت االفترا س فس التعميـ يوفر  44
    الك ير مف الوالت والجصد

أميؿ لة اء أوالات فراغس فس التدرب يمف كيمية  45
    استلداـ التكنولوجيا فس التعمـ

 
 


