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  اإلنجاز في التحصيل دراسة استطالعية ألبحاث تطبيقية مختارة لتفسير دافعية
  لدى بعض طالب الجامعات السعودية

 (2013ه/1434( إلى )1986ه/1406) في الفترة من
 *"والدالالت ،النتائج"

 فتحي إبراهيم محمد أحمد .أ.د

 أستاذ السلوك التنظيمي والموارد البشرية

 الشريف بن حسين د. طالل بن عبد هللا
 أستاذ مساعد اإلدارة التربوية والتخطيط

 كلية إدارة األعمال بعفيف 
 جامعة شقراء

 المملكة العربية السعودية
 :الملخص

لتتدط بتتعض بعتت   اإلنجتتاف يتتي الت  تتي لتفستتير دايعيتتة  ا  مختتتار  ا  تطبيقيتت ا  عشتتر ب  تت خمستتةاهتمتتا الدراستتة يتق تتي 
وذلك يهدف التعرف على أهم مظاهر تدني هذا الدايع لتدط الطتعض  ،ه1434 -ه 1406الجامعات السعودية خعل الفترة 

وكيفيتتة ععجتت  باستتتخداا استتتراتيجية المعاننتتة متت  ختتعل أستتلوض ت ليتت  الم تتتوط لنتتتا   هتتذ  الب تتو   ،وأستتباب  ،الستتعودني 
 :وقد خل ا الدراسة المقدمة إلى استراتيجية لإلصعح ذات أبعاد مفادها .ودالالتها

  الدراسي للطعض م  خعل اإلنجاف يي الت  ي تفعي  دور الجامعات السعودية يي فيادة دايعية: 

 .والت  ي  الدراسي يي  الطعض ،شيوع ثقاية الدايعية المعريية -1

 .تطوير وتفعي  آليات نظاا اإلرشاد األكاديمي للطعض -2

 .هامستلزمات جميعوتويير  ،ت سي  البيئة المادية للجامعة يوج  عاا -3

 تفعي  دور عضو هيئة التدريس كمعلم بالجامعات السعودية ن و فيادة هذ  الدايعية للطعض م  خعل: 

 .التغذية الراجعة التجاهات هذا الدايع عند الطعض -1

  .صياغة الذات العلمية والب  ية لهؤالء الطعض وت قيق أهدايها -2

 .است ارة حاجات الطالب السعودي لإلنجاف والنجاح والتفوق  -3

 :المقدمة
يمتت  ختتعل ينتتاء الكتتوادر  ،يتتي التنميتتة البشتترية ا يتتاعع  تتتؤدي الجامعتتات علتتى المستتتوط الم لتتي واإلقليمتتي والتتدولي دور  

ومشتتتعت الطالتتب الجتتامعي يتتي الوقتتا  .ت تتد هتتذ  الجامعتتات متت  البطالتتة ،البشتترية المؤهلتتة لتلبيتتة احتياجتتات ستتوق العمتت 
يدراستتة هتتذ  المشتتتعت  ،يتتي أدييتتات الفكتتر اإلداري خاصتتة يتتي البلتتدا  الناميتتةال اضتتر صتتارت متت  القضتتايا ذات االهتمتتاا 

وقتتتد اهتمتتتا  .يهتتتا تم تتت  أحتتتد الموضتتتوعات الر يستتتة المرتبطتتتة بالكفتتتاءة اإلداريتتتة للجامعتتتة وجتتتودة عملياتهتتتا التعليميتتتة والب  يتتتة
                                                 

 .2014وُقب  للنشر يي أغسطس  ،2014نونيو تسلم الب ث يي تم  *
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هتتتذ   طحتتتدإك ،ات الستتتعوديةالدراستتتي لتتتدط بتتتعض بعتتت  الجامعتتت اإلنجتتتاف يتتتي الت  تتتي الدراستتتة ال اليتتتة بمشتتتتلة دايعيتتتة 
أ  مستتتوط األداء األكتتاديمي للطالتتب  ،يقتتد الحتتب الباحتتث متت  استتتطعع  للعدنتتد متت  الدراستتات يتتي هتتذا المجتتال .المشتتتعت
   أداة ياعلتة لتلبيتةكمتا إنت ،همة لل تم على متدط يعاليتة جتودة العمليتة التعليميتة أليتة جامعتةميعد أحد المؤشرات ال ،الجامعي

األداء األكتاديمي  (1996 ،الزغبتي)وقتد عترف  .وذلك لما ل  م  دالالت على مستوط جتودة الختري  ،العم احتياجات سوق 
ا للطالتب الجتامعي علتى أنت  يمتا يستتطيع الطالتب إنجتاف  مت  معتدل تراكمتي عتاا  إلتى ستلم التقتدنرات المعتمتد متت  وفارة استتناد 

لب ث دايعية اإلنجاف للطالتب الجتامعي الستعودي كم اولتة علميتة  يالدراسة ال الية جاءت ضرورية ،التعليم العاليي. وم  ثم
 .واالرتقاء بمستوط وجودة األداء األكاديمي ل  الستكشاف سب  الععج لهذ  المشتلة

 :مشكلة الدراسة

لضتعف ومعحظتهمتا  ،ا م  الواقتع العملتي التذي يعيشت  الباح تا  كيستتاذن  بتليتة إدارة األعمتال بعفيتفق جامعتة شتقراءانطعق  
عمتتا رصتتدت  نتتتا   الدراستتات الستتابقة يتتي هتتذا المجتتال متت   ع  يضتتالدراستتي لتتدط الطتتعض،  اإلنجتتاف يتتي الت  تتي مستتتوط دايعيتتة 

أو المستوط الدراسي للطتعض بتوال الفتترات الزمنيتة لتطبيقهتا  ،سواء علي أساس الجنس ،اختعف واضح لمستوط تدني هذ  الدايعية
 :عاا يي السؤال اآلتي تتبلور بشت يإ  مشتلة الدراسة ال الية  –

وععقتهتا بمستتوط األداء األكتاديمي  ،الدراستي لتدط بتعض الجامعتات الستعودية اإلنجتاف يتي الت  تي يما واقع دايعيتة 
 :التساؤالت الب  ية الفرعية التالية ،لهم؟ي. ويتفرع ع  هذا السؤال

  إلتتي ببيعتتة وماهيتتة المشتتتعت اإلداريتتة  ،ديةهتت  نرجتتع تتتدني دايعيتتة اإلنجتتاف لتتدط بتتعض بعتت  الجامعتتات الستتعو
 .؟واألكاديمية لهذ  الجامعات

 كبيتتر علتتى فيتتادة دايعيتتة أثتتر  ،هتت  لبتترام  اإلرشتتاد التربتتوي واألكتتاديمي والمهنتتي المخططتتة لتوجيتت  هتتؤالء الطتتعض
 .؟الدراسي لهم اإلنجاف يي الت  ي 

  قة وثيقة بممارسات التنشئة االجتماعية لهم )األسرةالدراسي لهؤالء الطعض عع اإلنجاف يي الت  ي ه  لدايعية، 
 .؟المؤسسات االجتماعية األخرط( ،الجامعة ،المدرسة

  والتخطتتيط للعمتت  األكتتاديمي الجيتتد بغتت   ،الدراستتي لهتتؤالء الطتتعض اإلنجتتاف يتتي الت  تتي متتا الععقتتة يتتي  دايعيتتة
 .؟النظر ع  القدرات الفعلية للمتعلمي 

 مستتمرة دو  ت ست  لتدط بتعض  ،الدراستي اإلنجتاف يتي الت  تي المستببة لتتدني دايعيتة  ه  المشتتعت األكاديميتة
 .؟ا(2013هق1434 -ا 1986هق1406بع  الجامعات السعودية خعل الفترة الزمنية للدراسة )

 :أهداف الدراسة

 :تهدف الدراسة إلى ما نلي
 والت  تي  الدراستي كمؤشتر لت داء األكتاديمي  يتةقة يتي  دايعيتة اإلنجتاف مت  ناحتق ي بع  الدراسات التي ب  ا العع

 .وذلك للوقوف على أهم مظاهر تدني هذ  الدايعية وأسبايها ،م  ناحية أخرط عند بعض الجامعات السعودية
 وذلتتتك لتفستتير واقتتتع ال تتال لدايعيتتتة إنجتتتاف  ،استتتنباا التتتدالالت العلميتتة للنتتتتا   التتتتي أي تت ا عنهتتتا هتتذ  الدراستتتات

 دط هؤالء الطعض.الت  ي  الدراسي ل
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 متت  ختتعل وضتتع استتتراتيجية ذات أبعتتاد م تتددة لترشتتيد  اقتتتراح ستتب  العتتعج للبنتتاء الستتليم للتتذات األكاديميتتة للطالتتب الستتعودي
 .وبما نؤسس م  القدرات العلمية والتيهيلية المستهدية لهم على أساس علمي سليم ،وتفعي  هذا الجانب الهاا م  السلوك

 :أهمية الدراسة

كم تتور أستتاس لبنتتاء التتذات  لتتدط الطالتتب الجتتامعي الستتعودي اإلنجتتاف يتتي الت  تتي الدراستتة بموضتتوع دايعيتتة  اهتمتتا
يهتتو لديتت  القتتدرة الذاتيتتة علتتى  ،يمفهتتوا هتتذ  التتذات يقتتف خلتتف هويتتة الطالتتب الستتعودي وستتلوك  المتميتتز .العلميتتة والب  يتتة لتت 

 .التغيير وإعادة تنظيم حيات  بطريقة ص ي ة

وهتتو متتا يمتتت   ،ربمتتا دو  غيتتر  متت  الكا نتتات ال يتتة األختترط  ،لت  تتي  متت  التتدوايع الخاصتتة باإلنستتا ويعتبتتر دايتتع ا
 ا ياشتتع  يقتتد يغيتتر التتدايع بالب تت ،يتتالطعض مختلفتتو  يتتي المستتتوط المقبتتول لتتدنهم متت  هتتذا التتدايع .تستتميت  بالستتعي ن تتو التفتتوق 

 .ا وراء نجتاح بالتب ثالتثيينمتا نجتد  قتد يتتو  ستبب   ،بالتب آخترا وراء رستوض وقتد يتتو  االيتقتار للتدايع ستبب   ،اييجعل  متفوق ت
 :تستمد الدراسة أهميتها م  خعل ،وعلي  .(2000 ،قطامي) :يت رف م 

يت  هتو ضتروري  ،ا لبتدء التتعلم والعمت  ي ستبا ضتروري  إثراء الب ث العلمي بخلفيتة عت  أ  التدايع لإلنجتاف لتيس شترب  
وذلك م  ختعل  ،يي سعي  ن و ت قيق ذات  وتيكيد تميزهاهام ا متونا يعد و  ،ادة جهد لعحتفاظ باهتماا الطالب الجامعي وفي

 .ا م  م ادر الت  ي  الدراسي لدنهمر يس  م در ا كون  

إ  التوجيتت  التربتتوي والتعليمتتي والمهنتتي الستتليم للطتتعض الجتتامعيي  إلتتى المهتت  واألعمتتال التتتي تتناستتب متتع اتجاهتتاتهم 
 .على اختيار نوع التعليم المناسب لهم والمفيد لمجتمعهم سيساعدهم - متهاوقدراتهم وسمات شخ ي

 :حدود الدراسة

 الدراسي لدط بعض بع  الجامعات م   الدراسة اإلنجاف يي الت  ي دايعية  :الحدود الموضوعية. 
 المرتبطتتة الستتتخعا التتدالالت العلميتتة  ،تق تتي الدراستتات التطبيقيتتة الستتابقة لموضتتوع الب تتث :الحدددود المنيجيددة

 .وبناء استراتيجية لإلصعح ،ينتا جها التطبيقية
 بع  بعض الجامعات الخاضعة للدراسات التطبيقية السابقة لموضوع الب ث :الحدود البشرية. 
 بع  الجامعات السعودية الخاضعة للدراسات التطبيقية السابقة لموضوع الب ث :الحدود المكانية. 
 علتتى  ،وتتتم اختيتتار الفتتترة الزمنيتتة للب تتث (ا 2013ه ق 1434 ا 1986ه ق 1406)الفتتترة متت   :الحدددود النمنيددة

 .ثنتا عشرة دراسةاوالبالغ عددها  ،أساس المتاح م  الدراسات التطبيقية المختارة لموضوع الب ث

 :مصطلحات الدراسة

 الدراسة الم طل ات اإلجرا ية التالي: تبنيت

 :الدافع لإلنجاز

بمعنى  .(1986 ،موسى)  ال ياة ويي العم  شئو نجاف بين  الرغبة يي األداء الجيد يي يعرف علماء النفس الدايع لإل
 .واحتراا الذات وتيكيدها ،واالعتراف بالنفس وحفز األنا ،سعي الطالب إلى ت قيق التفوق 
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 :اإلنجاز في التحصيلدافعية 

تقتتاس يتتي هتتذ  ال التتة بالمعتتدل التتتي  ،متوستتط متتا ي  تت  عليتت  الطالتتب متت  درجتتات يتتي مجموعتتة المستتاقات الدراستتية
متتتت  ختتتتعل االنتبتتتتا  للموقتتتتف  ،بمعنتتتتى ستتتتعي الطالتتتتب ن تتتتو التميتتتتز والتفتتتتوق الدراستتتتي .(2007 ،شواشتتتترة)التراكمتتتتي الف تتتتلي 

 .واالستمرار يي  حتى نت قق التعلم ،واإلقبال علي  ،التعليمي

 :مستوى األداء األكاديمي

ا استتتمتتا يستتتطيع الطالتتب إنجتتاف  متت  معتتدل تراكمتتي عتتاا  ومتترات  ،لستتلم التقتتدنرات المعتمتتدة متت  وفارة التعلتتيم العتتاليناد 
 .(2006 ،أيتتو حمتتادة)وكتتذلك عتتدد اإلنتذارات التتتي ح تت  عليهتا الطالتتب ختتعل الفتترة الدراستتية  ،الرستوض يتتي مقتترر أو أك تر

 .  وأهداف مجتمع لت قيق أهداي ،بمعنى مقدار ما ي قق  الطالب م  إنجافات تعليمية وتربوية داخ  الجامعة وخارجها

 :الذات األكاديمية

وإدراكتت  ألبعتتاد  ،وأداء واجباتتت  األكاديميتتة ،الرؤيتتة التتتي ننظتتر ييهتتا المتتتعلم إلتتى نفستت  متت  حيتتث قدرتتت  علتتى الت  تتي 
 .ليات  مقارنة باآلخري مسئو ومدط ت مل  ل ،قوت 

 :المعدل التراكمي

المقتتررات التتتي درستتها منتتذ الت اقتت  بالكليتتة علتتى حاصتت  قستتمة مجمتتوع النقتتاا التتتي ح تت  عليهتتا الطالتتب يتتي جميتتع 
وف  التقدنر الذي ح ت  عليت  × ت سب النقاا بضرض عدد الوحدات و  .المعتمدة لهذ  المقررات (الساعات)مجموع الوحدات

  تتة ال ،عمتتادة القبتتول والتستتجي  ،جامعتتة شتتقراء ،وفارة التعلتتيم العتتالي ،المملكتتة العربيتتة الستتعودية)الطالتتب يتتي هتتذا المقتترر 
 .(48 ا ،الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنظيمية

   :منيج الدراسة

بمعنتى  .باستخدامها ألستلوض ت ليت  الم تتوط  ،المعاننة استراتيجية –الن و الموضح  على –تبنا الدراسة يي منهجها 
واستتخعا التدالالت العلميتة لهتا  ،مختارة بشتينهاوت لي  نتا   اثنتا عشرة دراسة  ،ي ص أدييات المشتلة الب  ية المطروحة

 .وبناء الذات العلمية والب  ية للطالب السعودي ،وإعادة التواف  المفقود يي  دايعية الت  ي  ،لإلصعح استراتيجيةلبناء 

 :والدراسات السابقةاإلطار النظري 
 :اإلطار النظري 

  :المفيوم الوظيفي للدافعية -1

 .خت االذي  ى مجموعة الظروف الداخلية والخارجية التي ت رك الفرد م  أج  إعادة التواف  يشير م طلح الدايعية إل
ا م  النشاا أو الفعالية للقيتاا بستلوك مت  أجت  م  أشتال االست ارة المل ة التي تخلق نوع   يعتبر شتع   ،يالدايع يهذا المفهوا

 (.Petri & Govern, 2004) هدف معي  إشباع وت قيق حاجة أو

 :(2000 ،قطامي وقطامي)بذلك يمت  ت دند العوام  التي تديع الفرد إلي التقدا يي ت  يل  ومنها و 
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 .لشعور بال اجة أو األهميةا -أ
 .(داخلية أو خارجية)القوط التي ت تم الفرد  -ض
 .يي تشتي  الظروف أو ياعع   ،للظروف كو  المتعلم رهنا   -ج
 .بموح المتعلم وأيكار  -د
 .وميول  ،وقناعت  ،وقيم  ،اتجاهات المتعلم -ه
 .التوقعات -و

هتا تلعتب التدور كمتا إن ،يي تسهي  يهمنا لبع  ال قا ق الم يرة يتي الستلوك البشتري  تساهموعلي  يالدايعية بشت  عاا 
األهم يي الم ايرة علي سلوك معي  حتى نتتم إنجتاف  وربمتا كانتا الم تايرة مت  أيضت  المقتانيس المستتخدمة يتي تقتدنر مستتوط 

 :(2004 ،ععونة)وهي  إ  الدايعية يهذا المغزط ت قق أربع وظا ف ر يسة .إلنسا الدايعية عند ا
 .متع أنهتا قتد ال تكتو  الستبب يتي حدوثت  ،يهي التي ت تث الفترد علتى القيتاا بستلوك معتي  ،الدايعية تست ير السلوك -أ

يالمستتتوط  .يجاييتتةوقتتد أوضتتح علمتتاء التتنفس أ  الوستتطية الدايعيتتة متت  أيضتت  مستتتويات االستتت ارة لت قيتتق نتتتا   إ
نتؤدي  المستوط المرتفع عت  ال تد المقبتول كما إ .نؤدي يي العادة إلى المل  وعدا االهتماا المنخف  م  الدايعية
 .يهما عامع  سلبيا  يي السلوك البشري  ،إلى تزاند القلق والتوتر

ت -ض ومت  ثتم يهتي تتؤثر يتي مستتويات  ،مأنشتطتها أليعتالهم و الدايعية تؤثر يي نوعية التوقعتات التتي ي ملهتا البشتر، ببق 
والفشت  التتي كتا  الفترد  والتوقعات بالطبع علتى ععقتة وثيقتة بخبترات النجتاح .الطموح التي نتميز يها ك  يرد منهم

 .قد تعرض لها
ا الدايعية تؤثر  -ج كمتا تتدلنا  ،همتة التتي نتوجتب علينتا العنايتة يهتا ومعالجتهتاميي توجي  سلوكنا ن و المعلومتات الأيض 

ترط أ  الطعض والطالبات الذن  لتدنهم دايعيتة  ،إ  نظرية معالجة المعلومات .المدخ  المناسب إلحدا  ذلك على
 ،(كمتتا هتتو معلتتوا)ياالنتبتتا   .ننتبهتتو  إلتتى معلمتتيهم أك تتر متت  فمع هتتم ذوي الدايعيتتة المتدنيتتة للتتتعلم ،عاليتتة للتتتعلم

هتؤالء الطتعض يتونتو  يتي العتادة  كمتا إ  ،لطويلتة المتدطمسيلة جوهرية إلدخال المعلومات إلي التذاكرة الق تيرة وا
تتا وهتتتم  ،لطلتتتب المستتاعدة متتت  اآلختتري  إذا متتا احتتتتاجوا إليهتتا أك تتر متتيع   أك تتر جديتتتة يتتي م اولتتتة الفهتتم للمتتتادة أيض 
 .اا آلي  م  التعام  معها بشت  سط ي وحفظها حفظ   يدال   ،وت ويلها لمادة ذات معنى ،الدراسية

 .ا ن تو تؤدي إلى ح ول الفرد علتى أداء جيتد عنتدما يتتو  متديوع   ،(كما أوض نا)  م  وظا ف الدايعية بما تقدم -د
 ،هتتم أك تتر الطتتعض ت  تتيع   ،  للتتتعلميأ  الطتتعض المتتديوع (علتتى ستتبي  الم تتال)ومتت  المعحتتب يتتي مجتتال التعلتتيم 

 .وأيضلهم أداء
 :اإلنجاز في التحصيلدافعية  -2

يهنتاك مت  نترط ضترورة الت تدي للمهتاا  ،اإلنجتاف يتي الت  تي هم مت  دايعيتة الناس يي المستوط المقبول لتدنيختلف 
ولتتتذلك يتتتاأليراد التتتذن  نوجتتتد لتتتدنهم دايتتتع مرتفتتتع  .وهنتتتاك آختتترو  يتتفتتتو  بيقتتت  قتتتدر متتت  النجتتتاح ،ال تتتعبة والوصتتتول للتميتتتز



 ث تطبيقية مختارة لتفسير دافعية اإلنجاز...دراسة استطالعية ألبحا

-222- 

ؤالء واقعيتو  بطتبعهم يهت .وي ققتو  نجاحتات أك تر يتي مواقتف متعتددة مت  حيتاتهم ،للت  ي  يعملو  بجديتة أكبتر مت  غيترهم
بستتيط يتتي  (Santrock, 2003يواقتتع )وذلتتك بعتتتس المنخفضتتي  يتتي هتتذا التتدايع التتذن  إمتتا أ  يقبلتتوا  ،يتتي انتهتتاف الفتترا

ويتتيثر  ،يهذ  النزعة أو المي  لل  ول علي النجتاح أمتر متتعلم اإذ   .واقع أكبر بت ير م  قدراتهمإلى أو أ  يطم وا ت قيق ، 
 :هي (Petri & Govern, 2004) :بعوام  أساسية ثعثة

 :الدافع للوصول للنجاح -أ

يقتد يستعى يترد إلتى أداء مهمتة متا  .كما يختلفو  يي درجة الدايعيتة لتجنتب الفشت  ،يختلف األيراد يي درجة هذا الدايع
ب الفشت  عنتد إ  النزعة لتجنت .يينما يسعى آخر بطريقة ي اول م  خعلها تجنب الفش  المتوقع ،ا للنجاح ييهاب ماس تمهيد  

تتأمتتر ا وهتتذ  النزعتتة القويتتة لتجنتتب الفشتت  تبتتدو  .الفتترد ال تتاني أقتتوط متت  النزعتتة لت  تتي  النجتتاح ا نتيجتتة متترور هتتذا الفتترد متعلم 
 يإن  عندما تكو  احتماالت النجاح أو الفشت  ممتنتة ،وم  ثم .وت دند  ألهداف ال يمت  ت قيقها ،بخبرات متكررة م  الفش 

وال نترتبط بشتروا النجتاح ال تعبة المرتبطتة  ،يعتمتد علتى الخبترات الستابقة عنتد الفترد ،النتوع مت  المهمتات يالدايع للقيتاا يهتذا
 .يهذ  المهمة

 :احتماالت النجاح -ب

كانتتتا درجتتتة التتتدايع لت  تتتي  هتتتذا النجتتتاح مهمتتتا إ  المهمتتتات الستتتهلة، ال تتتتتيح للفتتترد يرصتتتة المتتترور بخبتتترات النجتتتاح 
يتتالفروق  ،ولكتت  يتتي حالتتة المهمتتات المتوستتطة .د ال نتترو  أ  لتتدنهم القتتدرة علتتى أدا هتتايتتاأليرا ،عنتتد .أما المهمتتات ال تتعبة

 .ومتفاوتة يتفاوت الدايع ،تؤثر يي األداء على المهمة ب ورة واض ة ،الواض ة يي درجة الدايع لت  ي  النجاح

 :القيمة الباعثة للنجاح -ج

ا ذا تتيثير أقتوط مت  النجتاح يتي ألك ر صعوبة يشت  حايز  يالنجاح يي المهمات ا ،احايز   –يي حد ذات   –يم   النجاح 
يالمهم أ   .تعليميةأو تضعف م  خعل ممارسات  ط يمت  أ  تقو  ،ولذلك يالعوام  ال عثة المذكورة .المهمات األق  صعوبة

ند بعب  مت  وأ  يعم  على تقوية دايع الت  ي  ع ،وإضعاف احتماالت الفش  ،يسعى المعلم ن و تقوية احتماالت النجاح
 .(Petri & Govern,2004) والقايلية لل   ،وتقديم مهمات ذات درجة معقولة م  الت دي ،خعل مرورهم بخبرات النجاح

 :بمفيوم الذات اإلنجاز في التحصيلعالقة دافعية  -3

لب تث عت  السلوك المتميز للفرد وقدرت  على إحدا  التغيير بشتت  متنظم يستاعد  علتى الت تدي وايعتس مفهوا الذات 
ت .النجاح لتذلك  ،بقتدر متا نت تدد مفهومت  لذاتت  همتي  لت  يتي حياتت ما لتقييمتات اآلختري  اليبقدر إدراك الفرد لسمات  المميزة ويق 

علتتتى أنهتتتا متتت  المتتتدركات خارجيتتتة الشتتتاملة لكينونتتتت  يالنظريتتتات الستتتيتولوجية المعاصتتترة تنظتتتر إلتتتى ذاتيتتتة الفتتترد الداخليتتتة وال
وأنهتتتا متتتتعلم  ،قتتتوة م فتتتزة وموجهتتتة للستتتلوك اإلنستتتاني اإلنجتتتاف يتتتي الت  تتتي وتم تتت  دايعيتتتة  .(2006 ،ع متتتا )والت تتتورات 

لذلك يلمفهوا الذات دور إيجايي يي ينتاء الشخ تية المتوافنتة  .(2000 ،قطامي)متتسب م  خعل المراح  العمرية المبترة 
معانتتاة الفتترد  كمتتا إ  .للفعاليتتات المؤديتتة للنجتتاح والممارستتة المتميتتزة ،التكيتتف متتع المواقتتف ىوالقتتادرة علتت ،للطالتتب الجتتامعي

 .يعزط إلى رصيد  م  الخبرات المبترة ،م  عدا التواف  يي  التوايق الشخ ي واالجتماعي والخوف م  النجاح مستقبع  
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 :(والنتائج ،الدراسات السابقة لموضوع البحث )األهداف
بتتالجنس والمستتتوط الدراستتي لطتتعض الجامعتتة يتتي  نجتتافب تتث ععقتتة التتدايع لإلإلتتى التتتي هتتديا  (1986موستتى )دراستتة  -1

 وتوصلا إلى: المملكة العربية السعودية.
 .متوسطات درجات الطعض يي الدايع لإلنجاف أعلى م  متوسطات الطالبات ب فة عامة 

 .ال نزداد مستوط الدايع لإلنجاف لدط الطعض مع تقدا المستوط الدراسي، بمقادنر ذات داللة 

  الدايع لإلنجاف لدط الطالبات مع تقدا المستوط الدراسي، بمقادنر ذات داللة إح ا ية. نزداد مستوط 
التعترف علتى األستباض الكامنتة وراء تتدني المعتدالت التراكميتة لطتعض هتديا إلتى التتي  (1992الشهايي وغنايم )دراسة  -2

وجتود  وتوصتلا إلتى الطالبتات.والطتعض و  وبالبات جامعة الملك يي ت ، وذلتك مت  وجهتة نظتر أعضتاء هيئتة التتدريس
 عدندة ذات تيثير إيجايي على المعدالت التراكمية للطعض والطالبات، منها: مشتعت

 .أساليب التدريس التي يستخدمها عضو هيئة التدريس 

 .خبرة عضو هيئة التدريس يي العملية التعليمية 

 .المناه  الدراسية 
ثعثة عوام  على مستوط ت  تي  الطالتب يتي كليتة التربيتة أثر  ىالتعرف علهديا إلى التي  (1994) المغيديدراسة  -3

 وتوصلا إلى: جامعة الملك يي  ، وهي: التخ ص، ومعدل ال انوية العامة، والجنس.
  ععقة قوية يي  معدل ال انوية العامة، والمعدل التراكمي للطالب يي كلية التربية.وجود 

 ية، بالمقارنة بطعض القسم األديي.يمتز بعض القسم العلمي بمعدالت تراكمية عال 

  ال نوجتتتد تتتتيثير لنتتتوع الجتتتنس علتتتى أي  اختتتتعف يتتتي  الطتتتعض والطالبتتتات متتت  حيتتتث المعتتتدل التراكمتتتي،عتتتدا وجتتتود
 المعدل التراكمي لطعض وبالبات كلية التربية.

ض كليتات المعلمتي  ب ث أهتم العوامت  التتي تعتوق اإلنجتاف األكتاديمي لتدط بتعهديا إلى التي  (1996الزغبي )دراسة  -4
الجانتتب الشخ تتي للطالتتب، والجانتتب  يتتي المملكتتة العربيتتة الستتعودية، وترتيبهتتا. وتتترتبط هتتذ  العوامتت  بالجوانتتب التاليتتة:
العوامت  النفستية توصتلا الدراستة إلتى أ   النفسي، والجانب الدراسي، وأستاذ المقرر، والعوام  االجتماعية واالقت ادية.

 العوام  االجتماعية والشخ ية يجاءت يي الترتيب األخير. اثم العوام  الدراسية، أم يي المرتبة األولى،تيتي 
ب ث مدط تماثت  وتشتاب  بعت  المشتتعت التتي تواجت  بالبتات كليتات البنتات هديا إلى التي  (2001) المهديدراسة  -5

 وصلا إلى:كما ت يي م ر والسعودية، وبخاصة المرتبطة يبيئة ومجتمع الدراسة داخ  هذ  الكليات.
  .تشتتاب  وتماثتت  الك يتتر متت  عوامتت  وأستتباض مشتتتعت بالبتتات التعلتتيم العتتالي للبنتتات يتتي كتت  متت  م تتر، والستتعودية

تعليم البنات يي مجتمعي الدراسة، حيث جاءت الدوايع ال قايية والتاريخية يتي  لدوايع -كبيرة  يدرجة -ويعزط ذلك 
 المقاا األول.

 بع ، يتتيتتة مجتمتع الكليتتة إلشتباع حاجتتات الطالبتات، ودعتتم ععقتته  بعضتته  يتي مستتتوط ياعليتة وحيو  د تتتد   و وجت
 وبععقته  بيعضاء هيئة التدريس، واإلدارة.
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 ، وهديا الدراسة إلى:(2002) البتردراسة  -6
  ييتتا  ال تتعوبات التتتي تواجتت  الطالبتتات المستتتجدات يتتي الكليتتات األدييتتة، بمركتتز الدراستتات الجامعيتتة للبنتتات التتتابع

 لك سعود بالرياض.لجامعة الم

  ،التعتترف علتتى الععقتتة يتتي  درجتتة انتشتتار هتتذ  ال تتعوبات، وعتتدد متت  المتغيتترات كنتتوع الكليتتة، وال التتة االجتماعيتتة
 وم   اإلقامة.

 . الكشف ع  درجة رضا الطالبات ع  تعليمه  الجامعي، وععقة هذا الرضا بال عوبات التي تواجهه 

 وتوصلا إلى:
 المساحات الخارجية المغطاة لل ماية مت  الشتمس، والتتزاحم عنتد يوابتات الختروج،  أيرف خمس صعوبات كانا: قلة

 والتباعد يي  المباني، وعدا وجود مراكز خدمية، وصغر مساحة الكايتريا.
  جاء ترتيب الطالبات أليرف خمس صعوبات للتسجي  كما نلي: جهت  الطالبتات بمعريتة المستئول عت  ذلتك، وكتذلك

ميتتة، واالفدحتتاا والتكتتدس أثنتتاء التستتجي ، ونقتتص معلومتتات إشتتعارات التستتجي ، وعتتدا يهتتم جهلهتت  بتتاألمور األكادي
 الرموف المستخدمة.

  بالبات كلية التربية أك تر مت  غيتره  معانتاة مت  مجمت  المشتتعت، يينمتا ظهترت المشتتعت اإلداريتة يدرجتة أك تر
 ا يي  بالبات العلوا اإلدارية.شيوع  

 إح تتا ية يتتي  قا متتة ال تتعوبات، ومقيتتاس الرضتتا عتت  التعلتتيم لتتدط عينتتة الدراستتة،  د ععقتتة ارتبتتاا ذات داللتتةو وجتت
 بمعنى أ  ال عوبات التي تواج  الطالبات المستجدات تؤثر يي درجة رضاه  ع  التعليم.

التربيتتتة  التعتتترف علتتتى المشتتتتعت التتتتي نواجههتتتا بتتتعض وبالبتتتات كليتتتة، وهتتتديا الدراستتتة إلتتتى: (2002) النتتتاجمدراستتتة  -7
 وتوصلا إلى: ا للجنس، والتخ ص، والمستوط الدراسي: األول وال اني، وال الث، والرابع.الملك يي   ويق  بجامعة 

   ا، هي عدا االهتماا بشتاوط الطعض، وإهمال ظروف الطعض والطالبتات عنتد وضتع جتداول أك ر المشتعت وجود
ير المنتتاا التتديمقرابي يتتي التعامتت  متتع اا تتتو االختبتارات، وفيتتادة أعتتداد الطتتعض والطالبتتات يتتي الشتتعبة الواحتتدة، وعتتد

 وعدا موضوعية نتا   االختبارات. ،الطعض

  ال توجد يروق يي  الجنسي  ييما يختص بإهمتال ظتروف الطتعض والطالبتات عنتد وضتع جتداول االختبتارات، وعتدا
المنتاه  الدراستية  وسوء وضع أستئلة االختبتارات، وضتعف ي،لكترونهم بجدية، وك رة أخطاء التسجي  اإلوا أخذ شتا

 الكتساض المهارات الفكرية.
التعتترف علتتى أهتتم العوامتت  المتتؤثرة علتتى مستتتوط األداء األكتتاديمي للطتتعض هتتديا إلتتى  التتتي (2006) حمتتادة أيتتودراستتة  -8

 وتوصلا إلى: بجامعة الق يم، واقتراح آليات الت سي  لمستوط هذا األداء.
 ة الق يم، واختعي  باختعف نوع الكلية.انخفاض مستوط األداء األكاديمي للطعض بجامع 

 د ععقتتة ذات داللتتة إح تتا ية يتتي  مستتتوط األداء األكتتاديمي للطتتعض وكتت  عامتت  متت  العوامتت  المرتبطتتة بتتإدارة و وجتت
 الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والطالب، واألسرة، والعملية التعليمية.
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 عامتت  متت  العوامتت  المرتبطتتة بتتإدارة الجامعتتة، وأعضتتاء  د ارتبتتاا يتتي  مستتتوط األداء األكتتاديمي للطالتتب، وكتت و وجتت
 هيئة التدريس، والطالب، واألسرة.

 د بعتت  المشتتتعت الدراستتية، وهتتي حستتب ترتيبهتتا: صتتعوبة المنتتاه ، وعتتدا االلت تتاق بالتخ تتص المطلتتوض، و وجتت
األعبتتاء األستترية، أستترة الطالتتب بتتالتعليم، والتوفيتتع الختتابل للجتتدول الدراستتي، وت متت  الطالتتب لتتبع   امتتاتهعتتدا ا و 

 ا مشتلة فيادة عدد أيراد أسرة الطالب.وأخير  
ببيعة المشتعت التتي نواجههتا بتعض كليتة المعلمتي   ىالتعرف علهديا إلى التي  (2007سليما  وأيو رفيق )دراسة  -9

بيتتة الستتعودية، وععقتتة كتت  متت  المستتتوط األكتتاديمي، والتقتتدنر التراكمتتي يتتي الكليتتة ب جتتم هتتذ  يتبتتوك يتتي المملكتتة العر 
 وتوصلا إلى: المشتعت.

 ،ثم نلي  الم ور االجتماعي، ثم الم ور االقت ادي. جاء م ور المشتعت الدراسية يي المرتبة األولى 

 تتتال توجتتتد يتتتروق ذات داللتتتة إح تتتا ية يتتتي  المشتتتتعت الدراستتتية واالج ا لمتغيتتتري المستتتتوط تماعيتتتة واالقت تتتادية ويق 
 الدراسي والمعدل التراكمي للطالب.

الوقوف على مشتعت بعض جامعة بيبة يي ضوء معطيات القر  هديا إلى التي  (2007) القطب ومعوضدراسة  -10
المستتتتقب  ال تتتادي والعشتتتري  وأثرهتتتا علتتتى ت  تتتيلهم العلمتتتي، وععقتتتة ذلتتتك يتتتبع  المتغيتتترات: كالمستتتتوط الدراستتتي، و 

 وتوصلا إلى: الوظيفي، والبيئة الجامعية، وتكوي  الععقات مع اآلخري ، وكذلك وضع ت ور للععج.
 د مجموعة م  المشتعت الشخ ية واألكاديمية، ومشتعت الختدمات والمرايتق الجامعيتة، والمشتتعت األسترية، التتي و وج

 راسي، واتجاهاتهم ن و البيئة الجامعية يدرجة عالية.نواجهها الطعض وتؤثر على مستواهم للت  ي  ومستواهم الد

 يدرجتة كبيترة  وتيثيرهتار مشتعت الخدمات والمرايق الجامعية يدرجة متوستطة علتى الت  تي  العلمتي للطتعض، يثيت
 على اتجاهاتهم ن و البيئة الجامعية.

 ذلتتك حتتول تتتيثير مشتتتعت د يتتروق جوهريتتة ذات داللتتة إح تتا ية يتتي  الطتتعض والطالبتتات ل تتالح الطتتعض، و و وجتت
 الخدمات والمرايق الجامعية على اتجاهاتهم ن و البيئة الجامعية.

التعتترف علتتى ببيعتتة المشتتتعت األكاديميتتة لتتدط بتتعض كليتتات هتتديا إلتتى التتتي  (2008) ستتليما  وال تتماديدراستتة  -11
ث التخ تتص، والمستتتوط المعلمتتي  يتتي المملكتتة العربيتتة الستتعودية، وت دنتتد الفتتروق يتتي ببيعتتة هتتذ  المشتتتعت متت  حيتت

وعدا  د يروق ذات داللة إح ا ية يي ببيعة المشتعت األكاديمية تعزط للمستوط الدراسيو وجوتوصلا إلى  الدراسي.
 يروق قوية ذات داللة إح ا ية، تعزط للتخ ص.وجود 

 عربيتة الستعودية.على م ددات أداء الطالب الجامعي يي المملكتة ال التعرفهديا إلى التي ، (2009الجايري )دراسة  -12
 وتوصلا إلى:

   إلى ت س  األداء األكاديمي.نؤدي الوضع االقت ادي األيض  إ 

  ا.ا وليس قوي  اختبار القدرات باألداء األكاديمي، كما جاء ارتباا نتيجة ال انوية إيجايي  عدا ارتباا 

  ،ض الفيزيتتتتاء، ولطتتتتعض ض المعتتتتدالت التراكميتتتتة لطتتتتعاانخفتتتتو انخفتتتت  المعتتتتدل التراكمتتتتي للطتتتتعض ك يتتتتري الغيتتتتاض
 .معحب  وبالبات اللغة العربية بفرق 
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هتديا إلتى تقتويم الممارستات التتتي نتبعهتا أعضتاء هيئتة التتدريس يتي جامعتة تبتوك لتقيتتيم  التتي (2010ستليما  )دراستة  -13
 وتوصلا إلى:  الت  ي  األكاديمي لطعيهم.

 وأ  المتوستتط ال ستتايي العتتاا 2.47-3.86 متتا يتتي  المتوستتطات ال ستتايية الموفونتتة لتقتتدنرات الممارستتات تراوحتتا ،
كمتا ممارستة،  43% مت  هتذ  الممارستات كانتا قويتة وعتددها 83، وأ  2.30الموفو  لجميع تقدنرات الممارسات 

 ممارسات. تسع% منها ذات ممارسات ضعيفة وعددها 17 إ 

 (ييةيروع علمية، يروع أد)د يروق ذات داللة إح ا ية يي الممارسات تعزط للتخ ص و وج. 
 ستنة أولتى، )د يروق ذات داللة إح ا ية يي تقدنرات ممارسات أعضاء هيئة التدريس تعزط للمستوط الدراستي و وج

 .(سنة ثانية، سنة ثال ة، سنة رابعة
التعرف على العوام  المؤثرة علتى مستتوط األداء األكتاديمي للطتعض بجامعتة  إلىهديا  التي (2012صنيتا  )دراسة  -14

 إلى:وتوصلا  المجمعة.
 د ععقتتة ذات داللتتة إح تتا ية يتتي  مستتتوط األداء األكتتاديمي للطتتعض وكتت  عامتت  متت  العوامتت  المرتبطتتة بتتإدارة و وجتت

 الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والطالب، واألسرة، والعملية التعليمية.
 لجامعتتة، وأعضتتاء د ارتبتتاا يتتي  مستتتوط األداء األكتتاديمي للطالتتب، وكتت  عامتت  متت  العوامتت  المرتبطتتة بتتإدارة او وجتت

 هيئة التدريس، والطالب، واألسرة.
يات التنظتتيم التتذاتي للتتتعلم )المعرييتتة، والستتلوكية، استتتراتيجهتتديا إلتتى التعتترف علتتى ععقتتة  التتتي (2013) المنتتاحيدراستتة  -15

 إلى: وتوصلا والبيئية(، بت  م  الدايع لإلنجاف، والذات والت  ي  األكاديمي لدط بعض وبالبات جامعة الملك سعود.
   ا يي  بريي الععقة المدروسة.وجود ارتباا دال إيجايي 

  يات التنظيم الذاتي للتعلم على التنبؤ بت  م  ياعلية الذات، والدايع لإلنجاف لدط الطعض.ستراتيجالوجود قدرة 

  اتي يات التنظتيم التذاستتراتيجعدا وجود يتروق ذات داللتة إح تا ية يتي  متوستطات درجتات الطتعض والطالبتات يتي
 للتعلم، والدايع لإلنجاف، ويعالية الذات، والت  ي  األكاديمي.

 :تحليل نتائج الدراسات التطبيقية السابقة لموضوع البحث

علتتتى استتتتمرار بقتتتاء وتفتتتاقم المشتتتتعت األكاديميتتتة المستتتببة  ،تؤكتتتد نتتتتا   الدراستتتات التطبيقيتتتة الستتتابقة لموضتتتوع الب تتتث
ا الدراسي عند بعض بع  الجامعات السعودية على مدار أك ر م  عشري  عام   ي اإلنجاف يي الت  لظاهرة تدني دايعية 

وحتميتة  ،وهتو متا يعتزف مت  أهميتة الدراستة ال اليتة ،يي النتتا   معحبودو  ت س   ،ا(2013هق1434-ا1986هق1406)
 :هي ،اسيةيمت  إيجافها بشت  عاا يي ثعثة جوانب أس ،وأ  هذ  المشتعت ،استطععها لمشتلتها الب  ية

 :وتتم   يي جوانب ذاتية تتعلق بالطالب في الجامعات السعودية محل التطبيق -
 .واختيار التخ ص غموض الرؤية والهدف لدط الطالب بخ وا االلت اق بالكلية -1
 ،واستتتخدام  بشتتت  أم تت  يتتي العمليتتة التعليميتتة وعتتدا يهمتت  لكيفيتتة إدارة وقتتت  ،ضتتعف المهتتارات الدراستتية لتتدط الطالتتب -2

 .وضعف الذات األكاديمية ،وة على سرعة النسيا  وتشتيا الذه عع
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 .ونتا   النجاح ،والتوتر، والخوف م  االمت انات ،المشتعت النفسية التي تواج  الطالب كالقلق -3
ا، كتوقعتتتات الوالتتتدن  واألقتتتارض المرتفعتتتة أو المنخفضتتتة ،المشتتتتعت االجتماعيتتتة التتتتي تواجتتت  الطالتتتب -4 ووجتتتود أيكتتتار  جتتتد 

 .وعدا القدرة على التكيف مع البيئة الجامعية ،ع  عدا أهمية التعلمخابئة 
 :وتتم   يي ،جوانب تنظيمية تتعلق بالجامعات السعودية محل التطبيق -
 .لسياسات وإجراءات إدارية غير مفهومة م  قب  الطعض ،ايتقار المناا األكاديمي داخ  الجامعة -1
 ،والرياضتتتية ،وال قاييتتتة ،ودو  االهتمتتتاا باألنشتتتطة االجتماعيتتتة ،التتتتدريس تركيتتتز اإلدارة الجامعيتتتة الستتتعودية علتتتى عمليتتتة -2

 .العفمة للبناء السليم للشخ ية األكاديمية للطعض
التوجيتت  ال تت يح للطتتعض ن تتو التتتعلم والتربيتتة  الهتتادف لمستتار ،عتتدا جديتتة نظتتاا اإلرشتتاد التربتتوي واألكتتاديمي والمهنتتي -3

 .األكاديمية يوج  عاا
 ،والعفمتتتة لت تتت يح مستتتار العمليتتتة التعليميتتتة ،رة الجامعيتتتة الستتتعودية لتطبيتتتق إجتتتراءات ال تتتواض والعقتتتاضعتتتدا تبنتتتي اإلدا -4

 .وتوجيهها ن و التعلم والبناء األكاديمي السليم للطالب
 :وتتم   يي ،جوانب أكاديمية تتعلق بالعملية التعليمية في الجامعات السعودية محل التطبيق -
متتع مشتتتلة غيتتاض بعتت  الطتتعض يتتدو  ظتتروف  وضتتعف ال تتزا ،بتتول الف تت  الدراستتي عتتدا استتتقرار الجتتدول الدراستتي -1

 .وتعمد البع  منهم عدا االلتزاا بمواعيد الم اضرات ،قاهرية
وتستتاه   ،وايتقتتارهم للمتتادة العلميتة ال تت ي ة لتخ  تتاتهم ،ضتعف اإلمتانتتات العلميتتة لتبع  أعضتتاء الهيئتتة التدريستية -2

وعدا استخدامهم ألساليب  ،ععوة على عدا التزامهم بالساعات المتتبية ،مع الطعض البع  منهم يي العملية التعليمية
 .الت فيز والتعزيز

 .ععوة على عدا تنفيذ عضو هيئة التدريس للخطة الدراسية المطلوبة ،عدا تزويد الطعض بخطط دراسية واض ة للمقرر -3
عتعوة علتى صتعوبة أستئلة  ،ارتبابت  بالمستتقب  الم تتوط وضتعفوصتعوبة  ،كطتول المقترر ،مشتعت المقترر الجتامعي -4

 .االختبار المرتبطة ب 

 :الدالالت العلمية للدراسة

والم ايظة  دو  أية مراقبة خارجية ،لطعضدط اإ  القوة الدايعة لإلنجاف تساهم يي خلق مستويات أداء مرتفعة ل
ليمتتتي المتتترتبط بمؤشتتترات النجتتتاح أو الفشتتت  وبهتتتذا تكتتتو  دايعيتتتة اإلنجتتتاف وستتتيلة جيتتتدة للتنبتتتؤ بالستتتلوك التع ،علتتتى ذلتتتك
 .مستقبع  

وتعبتتر عتت  حالتتة داخليتتة لتتدط المتتتعلم تديعتت  إلتتى االنتبتتا  للموقتتف  ،إ  الدايعيتتة للتتتعلم حالتتة متميتتزة متت  الدايعيتتة العامتتة
 .وكذلك االستمرار يي  حتى نت قق التعلم المستهدف بشت  موج  ،التعليمي واإلقبال علي  ينشاا مخطط

وأ  الطتعض نبتذلو  كت  باقتاتهم للتفكيتر  ،عية اإلنجاف العاليتة وراء عمتق عمليتات التفكيتر والمعالجتة المعرييتةتقف داي
وأ  حلها نوصتلهم  ،ا لهمت بح المشتلة لدط الطعض ت ديا شخ ي   ،ويي هذ  ال الة داخلي ا.واإلنجاف إذا ما كانوا مديوعي  
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ت ،ومت  ثتم .ما نلبي إشباع العدند م  ال اجتات الداخليتة لتدنهمورب ،ل الة م  التواف  المعريي لتنمية الذات ا ستيؤدي ذلتك حتم 
 ،أو البراعتة يتي العمت  األكتاديمي ،التذي هتو يتي األستاس مستتوط م تدد مت  اإلنجتاف ،إلى ت سي  وريع ت  يلهم األكاديمي

 .أو األداء يي مهارة معينة أو مجموعة م  المعارف

الت  تتي   علتتىوقتتدرة أعلتتى  ،يمتتتافو  بفاعليتتة أكبتتر يتتي حتت  المشتتتعت ،لإلنجتتافإ  الطتتعض ذوي الدايعيتتة العاليتتة 
وهذا نتفق مع بعت  علمتاء  .والعمليات المعريية ،ا م  الجهد العقليا عالي  والعم  على مهمات ذهنية تتطلب قدر   ،األكاديمي

وك البشتري مت  ختعل أحتد متونتات عندما ايترضتوا أنت  يمتت  تفستير معظتم أنمتاا الستل ،النفس منذ ما يقرض م  ن ف قر  
والتتتتي تعطتتتي الفتتترد رغبتتتة يتتتي التفتتتوق عنتتتد ممارستتتة األنشتتتطة التتتتي تعتبتتتر معتتتانير  ،وهتتتي ال اجتتتة لإلنجتتتاف ،الدايعيتتتة المهمتتتة

 .وح  المشتعت ،وتخطي العقبات ،لعمتياف

 .لعمليتتة التتتعلم والتعلتتيمأمتتر بتتالغ األهميتتة بالنستتبة  ،إ  الب تتث عتت  القتتوط الدايعتتة التتتي تظهتتر ستتلوك المتتتعلم وتوجهتت 
ستتتواء الخاصتتتة يت  تتتي   ،نتوقتتتف عليتتت  ت قيتتتق األهتتتداف التعليميتتتة يتتتي مجتتتاالت التتتتعلم المتعتتتددة ييالدايعيتتتة شتتترا أساستتت
أو المتعلقتتة يتكتتتوي   ،(الجانتتب الوجتتداني)أو المرتبطتتة يتكتتتوي  االتجاهتتات والقتتيم  ،(الجانتتب المعريتتي)المعلومتتات والمعتتارف 
 .(الجانب ال ركي)خاضعة لعوام  التدريب والممارسات المتميزة المهارات المختلفة ال

ويتي جعلت  أك تر تقتتبع  ،لت  أهميتة ق توط يتي ت قيتتق التوايتق النفستي واالجتمتاعي للطالتب اإلنجتاف يتي الت  تي إ  دايتع 
تتت ،ا لت قيقهتتتالذاتتتت  وأشتتتد ستتتعي   والمواقتتتف  والت تتترف بمتتتا تقتضتتتي  الظتتتروف ،ا علتتتى إحتتتدا  التفاعتتت  متتتع متتت  حولتتت وأك تتتر حرص 

 .الم تملة

وال اجتتة إلتتى  ،العقليتتة المعقتتدة نشتتطةرغبتتة الطالتتب للمشتتاركة يتتي األ ،الدراستتي اإلنجتتاف يتتي الت  تتي تعتتتس دايعيتتة 
يإنجتاف المهمتات ال تعبة والوصتول إلتى المعتانير العاليتة  ،تختلف م  يرد إلى آختر ،وهي يذلك .وعدا التشبع منها ،المعرية

ا  مهم ءم  اإلنجاف شي ا  يينما للبع  اآلخر يعتبر النجاح بيية بريقة كاف ،لبع لجد   .بالنسبة لهمجد 

 :أبعاد استراتيجية اإلصالح

 :من خالل ،دور الجامعة في زيادة دافعية التحصيل الدراسي للطالب السعوديين -

إذ  أنتتا ستتعيد ي.  ،يكتترمتتا يقتتال ي أنتتا أ ايك يتتر   ،شتتيوع ثقايتتة الدايعيتتة المعرييتتة والت  تتي  يتتي  بتتعض الجامعتتات الستتعودية -1
 ،يتالمهم هنتا .تعتس مدط الستعادة واالستتمتاع أثنتاء القيتاا بيشتتال مت  الستلوك التفكيتري  ،وهذ  المقولة للدايعية المعريية

يتتتي  والمعتتتدل التراكمتتتي للطتتتعض ،أ  نتتتدرك أنتتت  قتتتد يتتتتو  لهتتتذا التتتدايع ععقتتتة متوستتتطة ربمتتتا متتتع الت  تتتي  األكتتتاديمي
علتى شتيوع  (2004 ،ععونتة يت ترف مت :) (Zoo, 2003)يعلتى هتذ  الجامعتات العمت  ،مومت  ثت .الجامعتات الستعودية

 .م  خعل إعداد وتنفيذ البرام  التدريبية الهادية الكتساض هذ  ال قاية ،ثقاية الدايعية المعريية والت  ي  يي  الطعض
وتوجيههم ن و المسار ال ت يح  ،تهميي ح  مشتع يساهموبما  ،تطوير وتفعي  آليات نظاا اإلرشاد األكاديمي للطعض -2

وت ستتي  المستتتوط األكتتاديمي  ،ت فيتتزهم علتتى اكتستتاض ثقايتتة الدايعيتتة لإلنجتتاف المعريتتي ،ومتت  ثتتم .يتتي العمليتتة التعليميتتة
 .ياستراتيجكهدف  ،م  خعل تعزيز ال قة للذات العلمية لدنهم ن و عملية الت  ي  الدراسي ،لهم
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واألجهتتزة والوستتا   التعليميتتة  ،متتة معمتت  حيتتث تتتويير القاعتتات الدراستتية ال ،يوجتت  عتتاات ستتي  البيئتتة الماديتتة للجامعتتة  -3
وكت  متا تتطلبت  هتذ  البيئتة مت  إمتانتات  ،(والرياضية ،وال قايية ،االجتماعية)وأماك  ممارسة األنشطة المختلفة  ،الكايية
 يي تطوير جودة حياة مناا العم  داخ  الجامعة. تساهم

 :من خالل ،دريس في زيادة دافعية التحصيل الدراسي لدى الطلبة السعودييندور عضو هيئة الت -

وذلتتك متت   ،نزيتتد متت  توقعتتات الت  تتي  لديتت  ،لعتت  تتتويير التغذيتتة الراجعتتة ألستتباض يشتت  الطالتتب ونجاحتت  :التغذيددة الراجعددة -1
يمتا عليتك ستوط العمت   :واقتفوعلتى المعلتم أ  يقتول للطالتب يتي م ت  هتذ  الم .خعل يناء ال قتة يتي تعلتم المهمتات الجدنتدة

 :يمتت  للمعلتتم أ  يقتتول لتت  تعليقتات شتتبيهة بمتتا نلتتي ،وعنتتدما ننختترا الطالتب يتتي العمتت  .وستتوف تكتتو  النتيجتة جيتتدةي ،بجتد
 .(Tomlinson, 1993) أو لقد أصبا الهدف ألنك عملا بجد ،أنا تعم  بشت  جيد

هيئتة التتدريس فيتادة دايعيتة الطتعض الستعودني   يستتطيع عضتو :تمكين الطالب السعودي من صياغة وتحقيدق أهدافد  -2
كتتدريبهم علتى كيفيتة ت دنتد أهتدايهم  ،العدند م  الفعاليتات اتباعلإلنجاف، وذلك م  خعل تمتينهم م  صياغة أهدايهم ب

ومستتاعدتهم علتتى اختيتتار األهتتداف التتتي يقتترو  بقتتدرتهم علتتى  ،ومناقشتتتها معهتتم ،التعليميتتة وصتتياغتها يلغتتتهم الخاصتتة
يتالمعلم يستاعدهم علتى ت دنتد اإلستتراتجيات المناستبة والتعفا  ،ومت  ثتم .وبما نتناسب مع استتعدادهم وجهتودهم ،جافهاإن

 .( لهذ  األهدافPetri & Govern , 2004) .ها أثناء م اولة ت قيقهماتباع
خاصتتة  ،لطعبتت  علتتى عضتتو هيئتتة التتتدريس توجيتت  انتبتتا  ختتاا :اسددتثارة حاجددات الطالددب السددعودي لإلنجدداز والنجدداح -3

ا متت  أ  تكليتتف ذي ال جتتة المنخفضتتة وذلتتك انطعق تت ،ا نتتدل علتتى عتتدا رغبتتتهم يتتي أداء أعمتتالهمالتتذن  يظهتترو  ستتلوك  
أ  نتؤدي إلتي استت ارة حاجتة الطالتب لإلنجتاف وفيتادة رغبتت  يتي يتذل الجهتد  يمتت  – نسبي الإلنجاف والنجاح بمهاا سهلة 

 .التميتتتتز ويديعتتتت  للستتتتعي ن تتتتو المزيتتتتد متتتت  ،نتتتت  متتتت  ال قتتتتة ينفستتتت  وقدراتتتتت يمت ،يالنجتتتتاح يتتتتي ذلتتتتك .وت قيتتتتق األهتتتتداف
(Tomlinson,1993). 

 :إلثارة الدايعية عند الطعض ما نلي ،وم  يي  األساليب التي يمت  لعضو هيئة التدريس استخدامها
http://www.almualem.net/maga/dafia.html  

كالمتتتدح أو ال نتتتاء أو  ،وكتتتذلك ال تتتوايز المعنويتتتة .قتتتعا المميتتتزةكاألوستتتمة أو األ ،إعطتتتاء ال تتتوايز الماديتتتة للطالتتتب -أ
ويتي كت  ال تاالت يفضت  أال يعتتاد الطالتب  ،الوضع على لوحتة الشترف أو التكليتف بإلقتاء كلمتات مشتجعة لزمع ت 

 .على ال ايز المادي
علتى ستبي   ال استب كمساعدت  على التعام  مع أجهتزة توظيف منجزات العلم التكنولوجية يي إثارة يضول الطالب -ض

ألق تى متا  ومواصتلت  ،لإلنجتاف  ا يتي فيتادة دايعيتتمما يساهم ك يتر   ،لتنمية قدرات  على التعلم الذاتي لدي  -الم ال 
 .تسمح ب  قدرات  للتعلم

وتركيتتتز االنتبتتتا  علتتتى عمليتتتة  ،يهتتتدف االستتتتيعاض الجيتتتد لتتت  ،التيكيتتتد علتتتى أهميتتتة موضتتتوع التتتتعلم للمجتتتال الدراستتتي -ج
 .علمي للموضوع بشت  جيدالت  ي  ال

كيهميتتة يهتتم قواعتتد اللغتتة علتتى ستتبي   ،التيكيتتد علتتى أهميتتة ارتبتتاا موضتتوع التتتعلم بغيتتر  متت  الموضتتوعات الدراستتية -د
 .للكتابة يلغة سليمة يي ك  العلوا ييما بعد ،الم ال
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 .والبترق والرعتدم ت  المطتر  -كدراستة بعت  ظتواهر الطبيعتة  ،التيكيد على أهمية موضوع التعلم يتي حيتاة الطالتب -ه
 .وال نخشاها يي المستقب  ،وذلك يهدف أ  نتعلمها –لخ على سبي  الم ال إ
 .المؤدية للتعلم نشطةا باألما داا يشارك ندوي    فز  على الت  ي ييذلك ن ير دايعية الطالب و  ،ربط التعلم بالعم  -و
علتتى عمليتتة  ،آثتتار ستتلبية متت  ننتتت وهاديتتة لتوضتتيح متتا يمتتت  أ   ،عتترض مواقتتف وحتتاالت ذات صتتلة بالتخ تتص -ف

 .إهمال التعلم والركو  إلى الجه 
تتتا تتتتذكير الطلبتتتة  -ح  ،وأ  هللا قتتتد يضتتت  العلمتتتاء علتتتى العايتتتدن  .كفتتترض علتتتى كتتت  مستتتلم ومستتتلمة ،بيهميتتتة العلتتتمدا م 

 واألحادنث النبوية الشريفة. ا يي ذلك بالقرآ  الكريممستشهد  

إذا متتا أحتتب  ،المتتادة وتتتزداد دايعيتتت  للت  تتي  الدراستتي لهتتايالطالتتب ي تتب  ،التقتترض للطتتعض وت بيتتبهم يتتي المعلتتم -ا
 .معلمها

ا علتتى تنميتتة الميتت  يهتتذا يستتاعد ك يتتر   ،أ  نت تترف المعلتتم كنمتتوذج للطتتعض يتتي االنضتتباا التتذاتي للعمليتتة التعليميتتة -ي
 .للتعلم الذاتي لدط الطالب

وتشتجيعهم علتى حت  متا  ،ة ختعل تنفيتذهاومشتاركة الطلبت ،توظيف أساليب العرض العلمي المشوقة والم يرة لعنتبا  -ك
 .يطرأ م  تطبيقات أثناء الم اضرة بينفسهم

والعتروض  ،م ت  أستئلة الع تف التذهني ،أو عند تقتديم الخبترة ،استخداا أساليب التهيئة ال ايزة عند يدء الم اضرة -ل
 .العملية الم يرة للتيم  والنقاش
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 المراجع

  :المراجع باللغة العربية -الا أو 

العوامتت  المتتؤثرة علتتى مستتتوط األداء األكتتاديمي لطتتعض التعلتتيم الجتتامعي: دراستتة ي .(2006) .عبتتد هللاادة، عبتتد الموجتتود أيتتو حمتت -
 .22(، 1، ع )المجلة العربية لإلدارة، يتطبيقية على بعض جامعة الق يم

ييتتة بجامعتتة الملتتك ستتعود وععقتهتتا ال تتعوبات التتتي تواجتت  الطالبتتات المستتتجدات يتتي الكليتتات األدي .(2002) .البتتتر، يوفيتتة بتتتر -
 .40(،2(، ع )14، م  )مجلة جامعة الملك سعود .ييدرجة رضاه  ع  التعليم الجامعي

 .يم تتددات األداء األكتتاديمي لطتتعض وبالبتتات جامعتتة بيبتتة يتتي المملكتتة العربيتتة الستتعوديةي .(1430) .الجتتايري، نيتتاف الرشتتيدي -
 .16(،111ي لدول الخلي  بالرياض، ع )، متتب التربية العربرسالة الخليج العربي

مجلدة ، يمعوقتات اإلنجتاف األكتاديمي لتدط بتعض كليتات المعلمتي  يتي المملكتة العربيتة الستعوديةي .(1996) .الزغبي، أحمد م متد -
 .8 (،87، ع )رسالة الخليج العربي

نراهتتا الطتتعض والطالبتتات وأعضتتاء هيئتتة  أستتباض تتتدني المعتتدالت كمتتاي .(1992) .مهنتتي م متتد غنتتايمو  ؛الشتتهايي، إيتتراهيم عبتتد هللا -
 .26(، 23، ع )مجلة رسالة الخليج العربي، يالتدريس بجامعة الملك يي  

مشتعت بعض وبالبات جامعة بيبة وأثرها على ت  يلهم العلمي وععقتهتا ي .(2007) .القطب، سمير ومعوض، صعح الدن  -
بحددث مقدددم فددي ندددوة التحصدديل العلمددي للطالددب ، يدراستتة ميدانيتتة ي :والعشتتر يتبع  المتغيتترات يتتي ضتوء معطيتتات القتتر  ال تادي 

 .33، جامعة بيبة، المدننة المنورة، الجامعي، الواقع والطموح
دراسة لبع  العوام  المؤثرة علتى ت  تي  الطالتب الجتامعي يتي كليتة التربيتة بجامعتة الملتك ي .(1994) .المغيدي، ال س  م مد -

 .20(،10، ع )جامعة أسيوط، ييي  
(، ع 7، متتت  )مسددتقبل التربيدددة العربيدددة، يمشتتتعت بالبتتتات المرحلتتة الجامعيتتتة: دراستتة عبتتتر ثقاييتتتةي .(2001) .المهتتدي، ستتتوفا  -

(20،)66 . 

، المملكتة اإلحستاء، المشكالت التي تواج  طالب وطالبات كلية التربية جامعة الملك فيصدل .(2002) .الناجم، سعد عبد الرحم  -
 .89العربية السعودية، 

المشتعت األكاديمية لدط بعض كليات المعلمتي  يتي المملكتة العربيتة الستعودية يتي ي .(2008).ال ماديم مد سليما ، شاهر و -
 (.149 – 103(، ا ا )109، ع )مجلة رسالة الخليج، يضوء متغيري التخ ص والمستوط الدراسي

  يتبوك يي المملكة العربيتة الستعودية مت  وجهتة نظتر مشتعت بعض كلية المعلميي .(2007) .أيو رفيقناصر سليما ، شاهر و  -
(، 28، الجمعيتة الستعودية للعلتوا التربويتة والنفستية، ع )رسدالة التربيدة وعلدم الدنفس، يالطعض أنفسهم يي ضتوء بعت  المتغيترات

 (.72 – 55ربيع اآلخر، ا ا )

رة دافعيددة اإلنجدداز لطالددب يعدداني مددن تدددني فاعليددة برنددامج فددي اإلرتدداد التربددوي فددي اسددتثا .(2007) .شواشتترة، عتتابف حستت  -
 .43، كلية الدراسات التربوية، الجامعة العربية المفتوحة، يرع األرد ، دراسة حالة: الدافعية في التحصيل الدراسي

 ،رسدالة ماجسدتير منشدورة، يالفتروق يتي  الجنستي  يتي دايعيتة اإلنجتاف ومفهتوا التذاتي .(2006) .ع ما ، يابمة م مد م طفى -
 جامعة الفاتح، برايلس. يا،ليب

 عما ، األرد : دار المسيرة للنشر والتوفيع. .م مد الرمادي قت رير .الدافعية، علم النفس العام .(2004) .ععونة، شفيق -
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م ، جامعتة شتقراء، وفارة التعلتيالئحدة الدراسدة واالختبدارات للمرحلدة الجامعيدة والقواعدد التنفيذيدة . )د.ت(.عمادة القبتول والتستجي  -
 . 48العالي، المملكة العربية السعودية، 

 عما ، األرد : دار الفكر للطباعة والنشر. .علم النفس العام .(2002) .عدسعبد الرحم  قطامي، نوسف و  -
 األرد : دار الشروق للنشر والتوفيع. :عما  .سيكولوجية التعلم الصفي .(2000) .قطامينايفة قطامي، نوسف و  -

ععقتتة التتدايع لإلنجتتاف بتتالجنس والمستتتوط الدراستتي لطتتعض الجامعتتة يتتي المملكتتة العربيتتة ي .(1986) .موستتى، يتتاروق عبتتد الفتتتاح -
 .76 (،11(، ع )3الكويا، م  ) ، مجلس النشر العلمي، جامعةالمجلة التربوية، يالسعودية

 المراجع باللغة األجنبية: -ثانياا
- Petri, H. and J. Govern. (2004). Motivation: Theory and Applications. Australia. Thomson – 

Wadsworth.  
- Santrock, J. (2003). Psychology. Boston :McGraw Hill Book Company. 

- Tomlinson, T. (2003). Motivating Students to Learn. Berkley Mrcutrhan Publishing Company.  

- Zoo, C. (2003). Creativity at Work: The Monitor on Psychology. The American Association 

Psychological.  

 :نترنتمواقع اإل  -ثالثاا
- http://www.almualem.net/maga/dafia.html 
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 ABSTRACT 

The study concerned with studying fifteen selected applied research for interpreting the 

achievement motivation for achievement of students of some Saudi Universities during the 

period from 1406 H up to 1434 H. It aims to identify the most important aspects of such 

decrease in this motivation with Saudi students, its reasons and how to treat it by using 

Sampling strategy via the Method of content analysis of the results of such research. The 

study reached to a strategy for reformation as follows:  
1- The spread of Cognitive motivation culture and academic achievement among students.  

2- Develop and activate the mechanisms of academic counseling of students  

3- Improve the material environment of the university in general, and provide all of its needs.  

4- Activate the role of faculty members as a teacher in the Saudi universities towards increasing such 

motivation of the students via:  

a. Feedback of the trends of such motivation with students.  

b. Formulate the research and scientific ego of such students and achieve their aims.  

c. Raise the Saudi student needs for success and excellence.  
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