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 : مستخمصال

الدراسة الحالية إلى تعرف اتجاىات طالبات عهادة السنة التحضيرية  ىدفت

بالرياض نحو استخدام التقنيات الحديثة وعالقتيا بالدافعية  بجاهعة الهمك سعود

توجو الدراسة اإلجابة عن التساؤل الرئيس التالي: ها عالقة  تلإلنجاز، حاول

الرياض نحو استخدام بسعود طالبات عهادة السنة التحضيرية بجاهعة الهمك 

( طالبة هن 011)شهمت عينة الدراسة  التقنيات الحديثة بالدافعية لإلنجاز؟

وقد أظيرت نتائج الدراسة .طالبات عهادة السنة التحضيرية بجاهعة الهمك سعود

اسعى لمتطور التكنولوجيا أن أعمى عبارة حسب استجابة الطالبات كانت، عبارة: 

%(.وأدناىا عبارة: أزور هختبر الحاسوب في 71ت )ية بمغئو فى حياتى. بنسبة ه

 %(.10ية بمغت )ئو الكمية بشكل دائم. بنسبة ه
 

 التقنيات الحديثة ـ الدافعية ـ الدافعية لالنجاز .المفتاحية :الكممات 
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Attitudes of students of the Deanship of the preparatory 
year at King Saud University towards the use of modern 

technologies and their relation to motivation for 
achievement 

 
Hind Abdulrahman Al-Hahani  

Abstract : 
 The objective of this study is to identify the trends of the 
students of the Deanship of the preparatory year at King 
Saud University in Riyadh towards the use of modern 
technologies and their relationship to motivation for 
achievement. The study attempted to answer the following 
main question: What is the relation of the students of the 
Deanship of the preparatory year at King Saud University in 
Riyadh? The sample included (100) female students of the 
Deanship of the preparatory year at King Saud University. 
The results of the study showed that the highest expression 
according to the response of students was: I seek to 
develop technology in my life. (80%).The lowest is: I visit 
the computer lab in the college permanently. With a 
percentage of (21%). 
Keywords: modern techniques – Motivation - Motivation for 
achievement 
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 :المقدمة 

هن دافعية  موتفوقيم فى دراستيم يتوقف عمى هقدار ها لديي الطالباتإن نجاح  
فكمها كانت الدافعية أقوى كان إنجازه أفضل وعمى النقيض هن ذلك  البحثنحو 

 يمالدراسي وتفوق ملإلنجاز وييهل تحصيمي مويقل هيميالطالبات تنخفض ىهة 
وتعهل دافعية (. 1111،  82)هعايطة،عندها تيبط لدية الدافعية نحو اإلنجاز

في الجاهعة  اقرانيأبين ه وهتهيز و كون هتقدهتن أعمى  الطالبوعمى حث  اإلنجاز
ستثارة الطاقة ا  و  منجاز والتفوق تعهل عمى تحفيزىلإل الطالبات حاجة  أن ذأ

وتعهل عمى هضاعفة وتوجيو جيوده وطاقاتو نحو تحقيق اليدف  يمالكاهنة لدي
 (. 34،1103، عبد الودود )العالياإلنجاز  الهنشود وىو

ت عمييا العهمية التعميهية في الهجتهع ،ويصبح هن قاهتتتغير األسس التي 
الضروري إعادة بناء العهمية التعميهية عمى أسس جديدة تتفق هع الواقع 

وتصبح األلفة في استخدام الحاسبات اآللية والتقنيات الحديثة هيهة بدرجة ،الجديد
ا هضى ، خاصة لهن ىم عمى وشك االنضهام إلى قوى العهل في أكبر هه

الهجتهع. وبذلك إدخال الحاسوب في التعميم هوضع خالف بين التربويين )أبو 
 (.1117، 25جادو ،
شيدت السنوات األخيرة تغيرات هتالحقة وسريعة في تكنولوجيا الهعموهات، وقد 

ولذا فإن ليذه التغيرات بالغ  ،وىذه التغيرات ليست كهية فحسب، بل نوعية أيضا
األثر في كافة جوانب الهجتهع اإلنساني ، حيث التغيرهن هجتهع الصناعة إلى 
هجتهع الهعموهات، واالنتقال هن العهل البدني إلى العهل العقمي، واالنتقال هن 

 (.45،0888السهاك، )إنتاج البضائع إلى إنتاج الهعموهات وتسويقيا
م، فيي الهسؤولية عن أعداد طمبتيا بهستوى العصر الجاهعة أحدى هعاقل العم

وتزودىم بالهعارف والهيارات وتساعدىم عمى تكوين هستقبميم بروح هن التفاعل 
في التوافق االجتهاعي السميم وتعديل السموك،  اوالتوافق ، فتمعب دورا كبير 
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، 33، )الداىريفأصبح هن واجب الجاهعات النظر لمظروف التي تحيط بالطمبة 
1114 .) 

 -هشكمة البحث:
الدافعية لإلنجاز حالة داخمية هرتبطة بهشاعر الفرد وتوجو نشاطو نحو التخطيط 

لتخطيط بها يحقق هستوى هحدد هن التفوق الذي يؤهن بو ا لمعهل ، وتنفيذ ىذا
الفرد ويعتقده وىناك العديد هن الدراسات التي عنيت بيذا النوع هن الدافع وهن 

تو وحاجتنا الهاسة لخمق اتجاىات إيجابية نحو التكنولوجيا ىذا الهنطمق وأىهي
الحالية لمكشف عن العالقة االرتباطية بين  البحثهشكمة بشكل عام ، تأتي 

عينة هن  االتجاه نحواستخدام التقنيات الحديثة وعالقتيا بالدافعية لإلنجاز لدى
 . طالبات عهادة السنة التحضيرية بجاهعة الهمك سعود

ىناك تغيرات في  جاهعة الهمك سعود في اهن خالل عهمي والباحث ةالحظ     
طالبات عهادة السنة التحضيرية بجاهعة  هستوى دافع اإلنجاز الدراسي لدى

لهواقف  الطالبات ترجع إلى أسباب كثيرة هن بينيا ها يتعرض  ،الهمك سعود 
 ي الهجتهعالتعميهية وكذالك نتيجة لمتغيرات التي حدثت ف موهشكالت في حياتي

وال شك الطالبات دافعية االنجاز لدى كان ليا عالقة في هن تطورات تكنولوجيا و 
أن استخدام التقنيات الحديثة تسيل عهمية التعمم ، وتجعل الهوقف التعميهي أكثر 

يف ىذه التقنيات والوسائل في ظهتعة وعهقا ، لذا كان هن أبرز أىداف التربية تو 
لتوليد هستوى عال هن الدافعية نحو البات لمطمب دفعا الهوقف التعميهي،وىذا يتط

دراسة ىذه الهشكمة التي تتبمور في التساؤل  ولمباحث ترىوهن ىنا ،استخداهيا
ها عالقة توجو طالبات عهادة السنة التحضيرية بجاهعة الهمك :الرئيس التالي

 بالرياض نحو استخدام التقنيات الحديثة بالدافعية لإلنجاز؟سعود 
 ثق هن التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية :وانب
طالبات عهادة السنة التحضيرية بجاهعة ها هستوى الدافعية لإلنجاز لدى  -0

 ؟الهمك سعود



اتجاىات طالبات عمادة السنة التحضيرية بجامعة الممك سعود نحو استخدام التقنيات الحديثة وعالقتيا 
 أ/ ىند عبد الرحمن الحذني                                                           بالدافعية لإلنجاز

7102غسطس أ                                         - 180 -                                    الثاني والثالثون العدد

نحو سعود طالبات عهادة السنة التحضيرية بجاهعة الهمك توجو ها هستوى  -1
 استخدام التقنيات الحديثة ؟

 . البحثأىهية 
 قية عن استخدام التقنيات الحديثة وعالقتيا بالدافعية لإلنجاز.. تقديم صورة حقي0
. تحديد أىم العواهل التي يهكن هن خالميا قياس استخدام التقنيات الحديثة 1

 وعالقتيا بالدافعية لإلنجاز.
 . البحثأىداف 

طالبات عهادة السنة التحضيرية إلى الكشف عن هستوى اتجاه  ييدف البحث.0
نحو استخدام التقنيات الحديثة وهستوى الدافعية لإلنجاز  دسعو بجاهعة الهمك 

 .لدييم 
طالبات عهادة السنة التحضيرية بجاهعة الهمك الكشف عن عالقة اتجاىات . 1

 الحديثة والدافعية لإلنجاز. نحو استخدام التقنيات سعود
طالبات عهادة السنة التحضيرية كذلك التعرف عمى الفروق بين اتجاىات .2 

 التقنيات الحديثة وتحسين الهستوي الدراسي . نحو استخدام ة الهمك سعودبجاهع
 .البحثهصطمحات 

التقنية " التكنولوجيا "اصطالحا تعني التطبيقات العمهية لمعمم  الحديث: التقنيات
والهعرفة في جهيع الهجاالت ، أو بعبارة أخرى كل الطرق التي يستخدهيا الناس 

شباع رغباتيم في اختراعاتيم واكتشافاتيم تعتبر التقنية ، لتمبية حاجاتيم وا 
التطبيقات العمهّية لجهيع العموم والهعرفة في شتى الهجاالت، وىي بهعنى آخر 

كاالختراعات  –جهيع الطرق التي استخدهت هن قبل اإلنسان وها زالت تستخدم 
 (.44،1111، )عربواالكتشافات إلشباع رغباتو وتمبية احتياجات

ية: عمى أنيا القوة الذاتية التي تحرك سموك الفرد وتوجيو لتحقيق وتعرف الدافع
غاية هعينة يشعر بالحاجة إلييا أو بأىهيتيا العادية أو الهعنوية )النفسية( 
بالنسبة لو. وبذلك يهكن تحديد العواهل التي تدفع الفرد إلى التقدم في تحصيمو، 

 .(1111وهنيا )قطاهي، 
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 االنجاز:العواهل الهؤثرة في دافعية 
يتوقع هن االطالبات الذين يتهيزون بدافعية انجاز عاٍل ان يكون لدييم ادراك 
واضح عن االشياء ويؤدونيا بتهيزًا عن االشخاص ذوي دافعية انجاز هنخفضة 

افعية وقد لخمص الدكتور اساهة كاهل راتب الى توضيح العواهل الهؤثرة في د
ـ  خبرات النجاح ـ  التوقع لميدفـ  قبلالرؤية لمهست االنجاز عمى النحو اآلتي :

 ـ  تقدير الذاتـ  الحاجة الى تجنب الفشل او النجاح ـ  التقدير االجتهاعي
 (.87،1114الحاجة لالنجاز)الداىر، 

 االطار النظرى .
اّن الدافعية لمتعمم تعّد هن الهتغيرات الهيهة التي تؤثر عمى عقمية         

بعضيا بالنواحي الداخمية لمهتعمم، ، واإلنجاز  الطالب، وتحولو هن فرد يتعمم
وبعضيا اآلخر يرتبط بالعواهل الخارجية، التي تؤثر عمى الهتعمم في  الهوقف 
التعميهي؛ وليذا فان عهمية التعمم تخضع لمعديد هن الشروط الههيزة التي تؤثر 

. (Biehler & Snowman, 1995)األفضل بشكل فعال دون ىدف إلى 
فرد هتعمم نشط ذي رة الى أن دافعية التعمم تخضع لشروط، يتعمق وتجدر االشا

ىدف، يسعى دائهًا إلى تحقق حالة هن التوازن الهعرفي؛ هن أجل تحقيق التكيف 
؛ وبذلك فانو ال بد Gebara, 2010) عمى سموك الفرد في الهوقف التعميهي)

الهتعمم،  هن التخطيط لمهوقف التعميهي هن حيث الحاجة إلى هعرفة إهكانيات
وهيولو واىتهاهاتو، وأساليب تنشيط دافعيتو، والشروط األساسية الالزهة لتعمم 

قطاهي، الهعارف، أو اكتساب الهيارات، وخاصة في هواقف  التعمم الهدرسي)
 (.  1111وقطاهي، 
هن الشروط األساسية التي يتوقف عمييا تحقيق اليدف  تعدّ  ان الدافعية       

في أي هجال هن هجاالتو الهتعددة، سواء أكان ذلك في تعمم هن  عهمية التعمم 
أساليب التفكير، أم تكوين االتجاىات والقيم، أم تحصيل الهعموهات، أم في حل 

(؛ وقد نجد أن سموك الفرد يتهيز بالنشاط والرغبة Santrock, 2003الهشكالت)
ية الفرد في بعض الهواقف دون هواقف أخرى؛ وربها يعود ذلك إلى هستوى دافع
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نحو ههارسة السموك في ىذه الهواقف دون غيرىا؛ ولذا تعتبر الدافعية حالة 
ناشئة لدى الفرد في هوقف هعين نتيجة بعض العواهل الداخمية، أو وجود بعض 

 (.  Petri, Govern, 2004الهثيرات الخارجية في ىذا الهوقف )
ليدف؛ أي أن سموك وتتهيز الدافعية بأنيا توجو السموك نحو تحقيق ا       

الفرد يتجو نحو ها يحقق إشباع الدافع؛ ولذلك فإنيا تتضهن استجابات اليدف 
الهتوقع الوصول إليو، أو استجابات اليدف الهتوقعة التي تؤدي إلى اختزال حالة 

(. وعادة ينشأ Hartnett, et. Al , 2011التوتر الناشئة عن وجود الدافع )
ة لدى الكائن الحي؛ فالفرد يسعى نحو إشباع الدافع نتيجة وجود حاجة هعين

بعض الحاجات الهعينة التي نشأت عنيا ىذه الحاجة هثل الحاجة إلى الطعام، 
أو الحاجة  إلى الشراب، أو الحاجة إلى  النوم، أو كها يحدث في  هجال 
الحاجات االجتهاعية الهكتسبة، هثل  الحاجة إلى تقدير اآلخرين، أو  الحاجة  

(؛ ولذلك فان وجود حاجة هعينة لدى الفرد 1100 العيساوي،يق الذات)إلى  تحق
تفسر لنا الهيل الهستهر نسبيًا لديو، والذي يدفعو إلى  السموك بطريقة هعينة 

(Keller, 2008 .) 
 دور الوسائل التعميهية والتقنية في تحسين عهمية التعميم والتعمم :

ًا في النظام التعميهي، ورغم أن ىذا يهكن لموسائل التعميهية أن تمعب دورًا ىاه
الدور أكثر وضوحًا في الهجتهعات التي نشأ فييا ىذا العمم، كها يدل عمى ذلك 
النهو الهفاىيهي لمهجال هن جية، والهساىهات العديدة لتقنية التعميم في براهج 
التعميم والتدريب كها تشير إلى ذك أديبات الهجال، إال أن ىذا الدور في 

إن  -نا العربية عهوهًا ال يتعدى االستخدام التقميدي لبعض الوسائل هجتهعات
دون التأثير الهباشر في عهمية التعمم وافتقاد ىذا االستخدام لألسموب  -وجدت 

النظاهي الذي يؤكد عميو الهفيوم الهعاصر لتقنية التعميم)عبدالراضى 
،46،1114.) 

، فيو الهنيج  يج الوصفيالهن البحثفي ىذه  والباحث ةاستخده:البحثهنيج 
وذلك ألن الهنيج الوصفي يدرس العالقة بين ،التربوية  البحثالهناسب في ىذه 
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الهتغيرات، ويصف درجة العالقة بين الهتغيرات وصفًا كهيًا وذلك باستخدام 
 .هقاييس كهية

طالبات عهادة السنة التحضيرية هن  البحثيتكون هجتهع  :البحثهجتهع 
 م.1105م /1104لمعام الدراسى  لمفصل الدراسى الثانى بجاهعة الهمك سعود

( هن طالبات عهادة السنة 011بمغ حجم العينة النيائية ) : البحثعينة ثاهنا :
 . التحضيرية بجاهعة الهمك سعود هوزعة عمى جهيع الهسارات

جهع استهارات البحث ، البيانات بعد إتهانلأسمًب تحمي الهعالجة اإلحصائية : 
  . ( اإلحصائيSpssتهارات باستخدان برناهج ٍ)ـز االسـبترهي ثوالباحة قاهت، 

 الحالية وىها : البحثأداتين ألغراض  والباحث ةأعد: البحثأدوات 
لقد تم اعداد الهقياس بعد :  نحو التعميم التقني الطالباتأواًل: هقياس اتجاىات 

ة لقياس االطالع عمي األدب السيكولوجي والتربوي وهراجعة هقاييس سابق
 االتجاىات الهختمفة وهراجعة دراسات سابقة وذلك وفق الخطوات التالية:

( فقرة ايجابية وسمبية، وجعمت 23بناء فقرات االداة وقد كان في صورتو األولية )
الفقرات هتدرجة بثالث هستويات )دائهًا، أحيانًا، نادرًا( وأعطيت  االستجابة عمي

حالة الفقرات ذات االتجاه االيجابي وعكس  ي( عمي التوالي ف2، 1، 0األوزان )
 األوزان في حالة الفقرات ذات االتجاه السمبي.

التحقق هن صدق الهقياس ألن صدق الهقياس هن الخصائص الهيهة التي 
باحتساب صدق الهقياس   الباحث قاهتيجب أن تتوافر في الهقياس،وقد 

 باستخدام أنواع الصدق التالية:
وىو هدى استحسان الهفحوص لألداة :  Face-Validityالصدق الظاىري  -أ

الهستخدهة فال غهوض فييا وال لبس وال استيانة بقدراتو فقد استحسن العديد هن 
 الهفحوصين أسئمة االستبانو أثناء تعبئتيا وتفاعميم هعيا.

وىو تهثيل العناصر التي تضهنتيا أداة القياس لألبعاد :  صدق الهحتوى -ب
أو الظاىرة التي يراد  ، هع تهثيل ىذه األبعاد لمسهة أو الخاصيةالهكونة لألداة

 .قياسيا 
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ويتم التأكد هن ىذا النوع هن الصدق عن طريق الهحكهين، أي إجهاع الخبراء 
بشيادة الخبراء، لذا فإن ىذا النوع هن الصدق عادًة ها  أو الهحكهين، فيو صدق

عمى هجهوعة هن  يسهى بصدق الهحكهين، فقد عرض الباحث االستبانو
 هن كمية التربية جاهعة الهمك سعودالهحكهين هن أعضاء الييئة التدريسية في 

%( لحذف أو تعديل أو 71اتخاذ هعيار لالتفاق هن الخبراء ) ، ولقد تمالبدنية
أربع فقرات وتم تعديل البعض  االبقاء عمي الفقرة، وبناءعميو فقد تم استبعاد

 ( فقرة.21ورتو النيائية يحتوي عمي )اآلخر حتي أصبح الهقياس في ص
وقد تم استخراج هعاهالت االتساق الداخمي لألداة  :صدق االتساق الداخمي -ج

االستبانة والدرجة  هن خالل حساب هعاهل االرتباط بين كل فقرة هن فقرات
( لالبقاء عمي الفقرات، في حين أن الفقرات التي 1.11الكمية، وتم اتخاذ هعيار )

اطيا أقل هن ىذه القيهة تحذف، وبعد اجراء االرتباط تبين أن جهيع ارتب يكون
( 1.11أي هعاهل االرتباط لمفقرات يزيد عن ) العبارات كان هعاهل ارتباطيا قوي

 ( فقرة.21فبقيت الفقرات كها ىي )
باستخدام هعاهل  والباحث ةقاهتولمتأكد هن ثبات الهقياس  :ثبات األداةثانيا :

كرونباخ لمدرجة الكمية لمعينة  باخ، وبمغ هعاهل ارتباط ألفاالثبات ألفا كرون
 (011( كها بمغ هعاهل ارتباط ألفا كرونباخ لمعينة الفعمية )11االستطالعية )

يتضح هها سبق أن هعاهل ارتباط ألفا كرونباخ لمعينة االستطالعية كان هرتفعًا 
هها سبق وبعد  البحثالهقياس لمتطبيق عمى عينة  وىذا يدل عمى صالحية

عرض الخصائص السيكوهترية لهقياس االتجاه نحو التعميم التقني تبين أنو يتهتع 
 عال هها يشير إلى قوة وصالحية الهقياس وصالحيتو لمتطبيق. بصدق وثبات

 :هقياس الدافعية لالنجازثانيًا : 
نجاز باتباع نفس الخطوات السابقة في بناء هقياس الدافعية لال والباحث ةقاهتلقد 

السيكولوجي والدراسات السابقة والهقاييس  هن حيث االطالع عمي األدب
باستخدام  الهختمفة في الدافعية لالنجاز وكذلك التحقق هن صدق الهقياس

الصدق الظاىري وصدق الهحتوي، حيث تكون الهقياس في صورتو االولية هن 
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رات حيث ( فق7استخدام صدق االتساق الداخمي تم حذف ) ( فقرة وبعد27)
 ( فقرة.21صورتو النيائية ) أصبح الهقياس في

باستخدام هعاهل الثبات ألفا كرونباخ،  والباحث ةقاهتولمتأكد هن ثبات الهقياس 
( كها 1.63لمدرجة الكمية لمعينة االستطالعية ) وبمغ هعاهل ارتباط ألفا كرونباخ

هها سبق أن  ( يتضح1.57بمغ هعاهل ارتباط ألفا كرونباخ لمعينة الفعمية )
هعاهل ارتباط ألفا كرونباخ لمعينة االستطالعية كان هرتفعًا وىذا يدل عمى 

وبعد عرض الخصائص ، البحثلمتطبيق عمى عينة  صالحية الهقياس
 السيكوهترية لهقياس الدافعية لالنجاز تبين أنو يتهتع بصدق وثبات عال هها

 يشير إلى قوة وصالحية الهقياس وصالحيتو لمتطبيق.
 الهيدانية وتفسيرىا: البحثحادى عشر: نتائج ال

( 011)بتطبيق اإلستبانو بصورتيا النيائية عمى  والباحث قاهت اوال. النتائج:
كها ىو هحدد  طالبات عهادة السنة التحضيرية بجاهعة الهمك سعودطالبة هن 

 بالعينة وكانت النتائج:
   نحو التعميم التقني:الطالبات أواًل: هقياس اتجاىات 
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 ( يوضح هقياس اتجاىات الطالبات نحو التعميم التقني0جدول رقم )

 نادرا أحيانا دائما العبارات م
التقدير 
 التراكمى

متوسط 
 التقدير

 الوزن
 النسبى

أجددددد متعددددة فددددي  1
اسدددددددددددددددددددددددددتخدام 
 التكنولوجيدددددددددددددددددا

 الحديثة .

06 72 11 142 1.42 21.7% 

يسدددددددددددددددددددددداعدني  7
الحاسددددد  عمددددددى 
التركيدددددددددز فدددددددددي 

 التفكير.

10 47 11 112 1.12 7..7% 

تجمدددد  التقنيددددات  1
لددددددددي السددددددددعادة 
والسدددددددددددددددرورعند 

 استخدميا.

47 47 16 117 1.17 02.7% 

التقنيات الحديثدة  4
تسدددداعدني عمددددى 
تنظدددددديم أفكددددددار  
وترتيددد  دروسدددى 

. 

46 47 17 177 1.77 07.7% 

ال قيمة لمتعمم  7
بدون  التقنيات 

 الحديثة.

47 76 7 146 1.46 26% 

التقنيات الحديثدة   0
تسدددددتيمك وقتدددددى 
 لفترات  طويمة 

47 41 17 111 1.11 00.7% 
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 نادرا أحيانا دائما العبارات م
التقدير 
 التراكمى

متوسط 
 التقدير

 الوزن
 النسبى

أحدددددد  ا وقددددددات  2
لددددددددددددد  عنددددددددددددد 
اسدددددددددددددددددددددددددتخدام 

 الحاسو .

17 47 76 117 1.17 72.7% 

أفضددددد الدددددروس  .
التددددددي يسددددددتخدم 
فييددددا المعممددددون 
التقنيدددددددددددددددددددددددددات 

 الحديثة.

17 01 10 11 11. 41.7% 

أشدددددددعر بالممدددددددد  1
عنددددددد اسددددددتخدام 

 الحاسو .

17 76 17 .6 .6. 46% 

أعتقدددددددددددددددددددددددد أن  16
التكنولوجيددا تزيددد 
قددددددددررتي عمدددددددى 

 اإلنجاز.

16 46 16 166 1 76% 

التقنيات الحديثدة  11
تسدددددددداعد عمددددددددى 
التطور المسدتمر 

 فى التعميم .

77 10 14 140 1.40 21% 

اسدددددعى لمتطدددددور  17
التكنولوجيددددا فددددى 

 حياتى 

01 14 1 106 1.06 .6% 
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 نادرا أحيانا دائما العبارات م
التقدير 
 التراكمى

متوسط 
 التقدير

 الوزن
 النسبى

التكنولدددوجى سدددر  11
الطالبدددددات تقددددددم 

 المستخدمين ليا 

76 76 6 176 1.76 27% 

الوسددددددددددددددددددددددددددائد  14
التكنولوجيددددددددددددددددة 

 تعطد العقود.

47 76 7 146 1.46 26% 

الوسددددددددددددددددددددددددددائد  17
التكنولوجيددددددددددددددددة 
تسدددددددداعد عمددددددددى 
تطدددددددور العمدددددددد 
واإلنتدددددددددددددددددددددددددداج 

 ا كاديمي.

06 16 16 176 1.76 27% 

أىدددددددددتم بجمددددددددد   10
المعمومدددددددددددددددددددات 
التكنولوجيددددددددددددددددة 

 باستمرار.

77 17 46 .7 .7. 47.7% 

استخدام  12
يثة التقنيات الحد

 مضيعة لموقت.

77 17 46 .7 .7. 47.7% 

أستخدم  .1
الحاسو  في 
 معظم دروسى.

77 47 16 17 17. 42.7% 



اتجاىات طالبات عمادة السنة التحضيرية بجامعة الممك سعود نحو استخدام التقنيات الحديثة وعالقتيا 
 أ/ ىند عبد الرحمن الحذني                                                           بالدافعية لإلنجاز

7102غسطس أ                                         - 190 -                                    الثاني والثالثون العدد

 نادرا أحيانا دائما العبارات م
التقدير 
 التراكمى

متوسط 
 التقدير

 الوزن
 النسبى

أحدددددددرص عمدددددددى  11
اقتندددددددا  أفضدددددددد 
 أنواع الحاسو .

47 16 77 176 1.76 06% 

أؤد  واجبددددددددداتي  76
باسددددددددددددددددددددددتخدام 

 الحاسو .

0 06 14 27 27. 10% 

أشددددددددددارك فددددددددددي  71
دورات 

التدددددددري  عمددددددى 
اسدددددددددددددددددددددددددتخدام 
د الوسددددددددددددددددددددددددددائ
  التكنولوجية.

11 77 47 .. ... 44% 

أقددددوم  بالدددددخود  77
عمدددددددى المواقددددددد  
الجديدددددددددة فددددددددى 

 االنترنت .

06 77 17 147 1.47 27.7% 

أنظددددددد  جيددددددداز  71
الحاسدددو  الدددذ  
بحددددددددددددددددددددددددددوزتي 

 باستمرار.

77 70 77 166 1 76% 

أقضدددددددددي وقتدددددددددا  74
طدددددددددويال أمدددددددددام 

 الحاسو .

47 77 16 117 1.17 72.17% 

 %71 .47 47 04 16 0أزور مختبددددددددددددددر  77
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 نادرا أحيانا دائما العبارات م
التقدير 
 التراكمى

متوسط 
 التقدير

 الوزن
 النسبى

فددددددي  الحاسددددددو 
الكميدددددددة بشدددددددكد 

 دائم.
أفتش عن مواقد   70

التقنيددات لمعرفددة 
آخر المسدتجدات 

 التكنولوجية.

77 47 16 17 17. 42.7 

أتيددددددددددر  مددددددددددن  72
المشدددددداركة فددددددي 
دورات التددددددددري  
 عمى الحاسو .

77 76 77 26 26. 17% 

أحددددددددس  البددددددددا  .7
بدددددددالخو  عندددددددد 
اسدددددددددددددددددددددددددتخدام 
 التقنيات الحديثة 

17 76 07 26 26. 17% 

اسدددددددتمت  بددددددد    71
ميمددة  توكددد ليددا 

 الحاسو .عمى 

46 47 17 177 1.77 07.7% 

ال أجددددد  ددددعو   16
فدددددددى اسدددددددتخدام 
التكنولدددددددددددددددددوجى 

 الحديثة .

06 17 7 177 1.77 22.7% 
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يتضح هن الجدول أن ىناك هيل هن الطالبات نحو إستخدام الوسائل التكنولوجية 
خالل إستجاباتيم هها تؤكد عمى  فى عهمية التدريس وتظير ذلك بوضوح هن

أىهية أستخدام التعميم التقنى فى العهمية التعميهية فى عهادة السنة التحضيرية 
 فى جاهعة الهمك سعود .

 نجاز:نحو داف  اإل الطالبات ثانيا : مقياس 
ان ىناك هيل لدى  ( يوضح هقياس الطالبات نحو دافع اإلنجاز2جدول رقم )

نجاز يتضح ذلك هن خالل استجابات الطالبات حيث ان الطالبات نحو الدافع لال
% هها يؤكد عمى ان الطالبات لدييم هيل ودوافع  71ىناك عبارات وصمت الى 

 لالنجاز يجب استغالليا وتقديم حوافز لمطالبات لالنجاز .

التقدير  نادرا أحيانا دائما العبارات: م
 التراكمى

متوسط 
التقدير 
 التراكمى

الوزن 
 النسبى

أعتمد عمى زميالتى  1
في الكمية لمتح يد 

 الدراسى .

17 17 10 10 10. 4.% 

أميد الى التنافس مد   7
زميالتددددددددددى  كددددددددددون 
 متفوقو فى الكمية  .

47 47 7 117 1.17 02.7
% 

أحددداود أن أجعدددد مدددن  1
الجامعددددددددددددة مكددددددددددددان 

 لمتسمية و الترفية

77 16 47 .6 .6. 46% 

ألتدددددددددددددزم بمواعيدددددددددددددد  4
المحاضدددددددددددددددددددددددددددددددرات  

 لتدريبية  والجمسات ا

00 74 16 16 16. 47% 
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ر دددم المشدددكالت التدددى  7
تدددددواجينى اسدددددعى ان 
أكدددددون متفوقدددددو فدددددى 

 دراستى .

07 7. 16 177 1.77 20% 

اشدعر  باليد س عنددما  0
التنسددددددددجم مفددددددددردات 
 المنيج م  قدراتي .

76 17 17 117 1.17 02.7
% 

أسدددعى لتبدددو  المركدددز  2
المناسددددد  و المكاندددددو 
 العالية في دراستى .

06 16 16 176 1.76 27% 

أشدددعر بالنددددم لضدددياع  .
وقدددددددددددت المحاضدددددددددددرة 
النظريددة والعمميددة مددن 

 دون استثماره

77 12 . 142 1.42 21.7
% 

تعدددددودت مندددددذ بدايدددددة  1
حيددددداتي الدراسدددددية أن 
أعتمد عمى نفسي فدي 

 الدروس.

00 74 16 170 1.70 2.% 

16 
 أفكر في ترك دراستى.

16 16 06 76 76. 77% 

ركة ال أر ددددد  بالمشدددددا 11
فددددددددددددي المنافسددددددددددددات 
ال دددددعبة خوفدددددا مدددددن 

 الخسارة.

17 47 46 27 27. 12.7
% 
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أسددعى  ن أكددون مددن  17
الطالبدات البدارزات فددى 

 القاعات الدراسية .

07 17 6 107 1.07 .7.7
% 

أشعر بالسعادة  بفدوز  11
زميالتددددددددددى فددددددددددي أ  
 منافسة أشترك فييا 

76 46 16 146 1.46 26% 

ال أجدددد مدددن يشدددجعني  14
والمثددددابرة عمددددى الجددددد 

حتدددددددى اتفدددددددو  فدددددددى 
 دراستى.

44 40 16 114 1.14 02% 

لددد  ر بددة عاليددة فددي  17
االنجدددددداز مددددددن أجددددددد 
 التفو  فى دراستى .

06 16 16 176 1.76 27% 

ال ييدددددددددتم االسددددددددداتذة  10
لوجدددددددددددددددود  فدددددددددددددددي 
المحاضددرات  النظريدددة 

 والعممية.

06 16 16 176 1.76 27% 

أعتقددد ان النجدداح فددي  12
الدراسدددة  تقدددوم عمدددى 

 كفاح و التضحية.ال

06 14 0 174 1.74 22% 

أشددددددعر بالممددددددد مددددددن  .1
المحاضدددددرات العمميدددددة 
والنظرية عندما تطود 

 فتراتو .

76 47 7 147 1.47 27.7
% 

أبتعدددد عدددن الجديدددة فدددي  11
الدراسدددة كدددي ال أ دددا  

 ب ذ 

11 4. 11 114 1.14 72% 
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أحقددددددد  أفضدددددددد ادا   76
 عندما أكون ىادئو.

47 47 16 117 1.17 02.7
% 

يدددددزداد قمقدددددي عنددددددما  71
 أتعرض إل ابة ما.

11 11 14 11 11. 02 % 

اشددعر باالرتيدداح لتقبددد  77
 ن ائح الزمال .

47 44 11 114 1.14 02% 

يدددددددددددددددزداد تدددددددددددددددوتر   71
ابي عندددددددددددد واضدددددددددددطر 

التفكيدددددددددددر ب ىميدددددددددددة 
 المنافسة

76 10 14 110 1.10 07 % 

أحقددددددد  أفضدددددددد أدا   74
عندددددددددددما يشددددددددددجعني  
االسددددداتذة والمددددددربات 

سدات التدربيدة فى الجم
 العممية والنظرية.

06 46 6 106 1.06 .6% 

 يكددددون أدائددددي افضددددد 77
عنددددددددددما يشددددددددداىدني 

 ا دقائى وعائمتى 

06 17 7 177 1.77 22.7
% 

مدددددددد  قددددددددر  موعددددددددد  70
االختبدددددددددددددددددددددددددددارات و 
المنافسدددددددددددة تدددددددددددزداد 

 ضربات قمبي.

07 16 7 106 1.06 .6% 

اشددددعر بالندددددم عندددددما  72
أكدددرر نفدددس ا خطدددا  

 سابقًا.رتكبتيا التي ا

00 11 1 107 1.07 .7.7
% 
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 تو يات ومقترحات : 
بدورات تدربيم عمى هيارات تصهيم التعميم وكيفية التخطيط الطالبات إلحاق  -0

 .لمعهمية التعميهية 
بدورات تدربيم عمى استخدام الوسائل التقنية في التعميم الطالبات إلحاق  -1

 .  والسبورة الذكيةوالتي أىهيا الحاسوب التعميهي ، وشبكة االنترنت ، 
في العهمية الطالبات التعمم الذاتي وأىهية إدهاج  بهزايا هبدأالطالبات  تثقيف -2

شراكيم بنشاطاتيا .   التعميهية وا 
عمى تنظيم دراستيم وضبطيا ،والتحكم في سيرىا الطالبات أىهية تدريب  -3

 .واتخاذ القرارات الهتعمقة بيا واالعتهاد عمى النفس 
التصال والتواصل عمى استخدام الوسائل التقنية في التعمم واالطالبات تدريب  -4

 .لكتروني وشبكة االنترنت ال سيها الحاسوب التعميهي والبريد اإل
استخداهيا وتحديد اليدف هنيا  الطالباتالوسائل التعميهية إذا أحسن  -5

وتوضيحو سوف تؤدي إلى زيادة هشاركة اإليجابية في اكتساب الخبرة وتنهية 
  ير العمهي.عمى التأهل ودقة الهالحظة واتباع التفك مقدرتي

ي كيفيددة أفكددر دائمددًا فدد .7
ا دا  فدددددددددي الوقدددددددددت 

 المطمو 

06 10 4 170 1.70 2.% 

التددددزم بتعميمددددات ادارة  71
 الجامعة

01 77 17 171 1.71 27.7
% 

ألدددددددوم نفسدددددددي عندددددددد  16
ارتكددددابي خطدددد  حتدددددى 

 ولو كان بسيطًا.

06 16 16 176 1.71 27.7
% 
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 ان التكنولوجى تزيد قدرات الطالبات  نحو االنجاز . -6
  :بأنو لمطالبات بينها تكهن أىهية الدافع لإلنجاز  -7
 .مظير من مظاىر تطور الدواف  الغريزية وبمثابة دليد قو  عمى تعديد السموك   -أ

ز ضروري لالحتفاظ باىتهام الفرد وزيادة جيده بحيث يؤدى إلى تركي   -ب
 . االنتباه وتأخير الشعور بالتعب فيزيد اإلنتاج

 .أحد األسس السيكولوجية التربوية الياهة التى يخضع ليا التعمم الذاتي -ج
 .التحقيق ذاتيالطالبة  يعد هكونًا أساسيًا فى سعى  -د
 .يشكل ضرورة ألحداث النهو فى الحياة االجتهاعية  -ىـ
ههارسة استراتيجيات إثارة دافعية تحسين أسموب الهدرسين في تبني و  -و 

 .في ذلك جامعىفي جمي  المراحد التعميمية وأثر التعمم الالطالبات االنجاز لد  
هع فئات عهرية أخرى في هراحل دراسية أخرى  البحثإعادة إجراء ىذه  -ز

 عمى هساحة جغرافية واسعة لّتعهيم نتائجيا.
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