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 يعتبر التحصيل الدراس ي في مادة اللغة العربية من املواضيع التي استقطبت اهتمام الباحثين واملربين وذلك من:ملخص
 من خالل اعتمادها على قدرات الطالب وما،خالل املالحظات التي جمعوها حول التفاوت في درجة تحصيلها بين الطلبة
 ونوع التنشئة التربوية و الاجتماعية في املنزل الذي يشكل البيئة ألاولى التي تنموا فيها،لديه من خبرات ومهارات وتدريب
ّ الدافعية لإلنجاز وتتطور نحو التعلم والتحصيل فعندما يرحب آلاباء بأسئلة ألابناء ويشجعونهم على الاكتشاف
فإنهم
 إلى جانب ما يمارسونه من تشجيع وتحفيز مادي ومعنوي حول وضعية،يبلغون لهم رسالة واضحة حول أهمية التعلم
.تمدرس ألابناء والذي من شأنه أن يخلق رغبة ودافعا قويا نحو التعلم وهكذا تبعا عبر كل ألاطوار وصوال إلى الجامعة
 اللغة العربية، التحصيل، إلانجاز، الدافعية:الكلمات املفتاحية
Abstract: Academic achievement in the Arabic language subject is considered one of the
topics that attracted the attention of researchers and educators, through the observations
they gathered about the disparity in their degree of achievement among students, through
their dependence on the student's capabilities and his experiences, skills, training, and the
type of educational and social formation in the home that constitutes The first
environment in which the motivation for achievement develops and develops towards
learning and achievement. When parents welcome questions of children and encourage
them to discover, they convey to them a clear message about the importance of learning,
in addition to what they practice of encouraging and material and moral motivation about
the status of children’s education And that would create a strong desire and impulse
towards learning, and so it went through all phases to the university.
Key words: motivation, achievement, achievement, Arabic
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دور ال افعية لإلنجاز في إثراء وترقية التحصيل ال راس ي في مادة اللغة العربية املرحلة الجامعية أنموذجا

-

-

-

مق مة:
ما يالحظ عموما في املرحلة الجامعية هو تدهور التحصيل الدراس ي ملادة اللغة العربية ،ونفور الطلبة من
املادة و يمكن أن نرد هذا إلى ضعف ،إثارة ألاستاذ الجامعي لدافعية إلانجاز ميدانيا ،العتبارات قد ترجع إلى
عامل السن واعتبار الطلبة في سن ال تليق فيها هاته العوامل من دافعية وتشويق وغيرها ،لذلك اهتمت
دراستنا الحالية بماهية دور دافعية إلانجاز و أثرها في التحصيل الدراس ي ملادة اللغة العربية لعينة من طلبة
الجامعة قسم اللغة العربية ،كأنموذج من خالل إثارة التساؤل التالي :هــل توجد عالقة بين دافعية إلانجاز و
التحصيل الدراس ي في اللغة العربية بمرحلة الجامعة ؟ وهل يعمل ألاستاذ الجامعي على إثرائها لدى الطلبة ؟
و تتفرع عن هذا التساؤل العام التساؤالت الجزئية التالية:
هــل توجد عالقة بين دافعية إلانجاز و التحصيل الدراس ي في اللغة العربية بمرحلة الجامعة؟
هل يعمل ألاستاذ الجامعي على إثرائها وتجسيدها لدى الطلبة .
 -0الفرضيات :
الفرضية العــامة :
توجد عالقة بين الدافعية لإلنجاز و التحصيل الدراس ي في اللغة العربية بمرحلة الجامعة ويعمل ألاستاذ
الجامعي على إثرائها وتجسيدها لدى الطلبة .
الفرضـيات الجزئية:
توجد عالقة بين الدافعية لإلنجاز و التحصيل الدراس ي في اللغة العربية باملرحلة الجامعية.
يعمل معلم اللغة العربية بمرحلة التعليم الجامعي على إثراء الدافعية لإلنجاز لدى الطلبة.
 -3أه اف ال راسة :
ت ــهدف الدراس ــة إلــى :
الكشف عن العالقة بين دافعية إلانجاز و التحصيل الدراس ي في اللغة العربية باملرحلة الجامعية ومدى
استجابتها لطموحات تطلعات الطلبة.
الوقوف على أهم السبل الناجعة لترقية دافعية إلانجاز لدى الطلبة .
إبراز الطرائق املثلى لتعليـ ــم اللغة العربية على مستوى التعليم الجامعي.
 -4أهمية ال راسة:
إن أهمية البحث والحاجة إليها تنبثق من أهمية وتأثير دافعية إلانجاز على التحصيل الدراس ي للغة العربية ،
فهذه املداخلة تعتبر فرصة لتعريف الطلبة وألاساتذة والقائمين بأمور التربية وأولياء ألامور بدور الدافعية
لإلنجاز في عملية التحصيل الدراس ي ملادة اللغة العربية .
كما تتجلى ألاهمية العلم ية للبحث في كــونه يمس قطاعا مهنيا حساسا و هو قطاع التعليم العالي ،الذي يعتبر
العماد املحرك واملنتج للقطاعات ألاخرى.
و تعتبر اللغة العربية رافدا من روافد بناء الشخصية و توسيع آلافاق املعرفية للفرد  ،لذلك انصب الاهتمام
بتحصيل الدراس ي للغة العربية و ربطها بدافع ــية إلانجاز.
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ومن هنا تأتي أهمية الدراسة له ــذا املوضوع  ،لكونها تميط اللثام على العوائق و الصعوبات التي تواجه طلبة
الجامعة قسم اللغة العربية في تحصيلهم الدراس ي ملادة اللغة العربية و معرفة املفاصل الجوهرية التي تزيــد من
دافعيتهم لإلنجاز .
 -1مفاهيم ال راسة:
 -1تعريف ال افعية :
عرفها أحم محم عب الخالق  :هي حالة من إلاثارة أو التنبيه داخل الكائن الحي العضوي تؤدي إلى السلوك
()1
الباحث عن هدف وتنتج هذه الحالة عن حاجة ما وتعمل على تحريك السلوك وتنشيطه وتوجيهه.
وعرفها مروان أبو حويج بأنها :هي الطاقة الكامنة في الكائن الحي التي تدفعه ليسلك سلوكا معينا في العالم
الخارجي وهذه الطاقة هي التي ترسم للكائن الحي أهدافه وغاياته لتحقيق أحسن تكيف ممكن مع بيئته الخارجية.
()2
()3

يعرفه (أبو حطب) لغة على أنه الانجاز وإلاحراز ،فهو بذلك يكون أكثر اتصاال بالنواتج املرغوبة للمتعلم.
و يشدد (أبو حطب) في تعريفه على إلانجاز وهو غاية التعليم و مدى اتصاله باألهداف املسطرة للمتعلم بعد
املرور بخبرة تعليمية.
ويحدده (أديب الخال ي) بأنه نشاط عقلي معرفي للتلميذ ،يستدل عليه من مجموع الدرجات التي يحصل
()4
عليها في أدائه ملتطلبات الدراسة.
(أديب الخال ي) في تعريفه يؤكد على وسائل قياس التحصيل باعتبارها التقويم الحقيقي له
وتعرف ( املوسوعة النفسية ) التحصيل بأنه :أن يحقق املرء لنفسه مستويات أعلى من العلم واملعرفة والذي
يقرن عادة بالدراسة فنقول مستوى التحصيل الدراس ي ونعني به الدرجة التي يتحصل عليها املرء في امتحان
()5
مقنن.
 -3تعريف إلانجاز:
يعرفه )  ( macclellandبأنه تكوين فرض ي يشتمل على الشعور املرتبط باألداء للوصول إلى معايير الامتياز
()6
و التفوق على الذات و آلاخرين و ألامل في النجاح و الخوف من الفشل أثناء جهود الفرد لتحقيق أهدافه.
 9-3تعريف دافعية إلانجاز :
يعرف ) ( Morayدافعية إلانجاز بأنها رغبة الفرد و ميله نحو تذليل العقبات ألداء ش يء صعب بأقل قدر
()7
ممكن من الوقت مستخدما ما لديه من قوة و مثابرة و استغاللية .
 -2-3تصنيف دافعية إلانجاز :
()8
ّميز )  ( veruvنوعين من الدافعية لإلنجاز هم ــا:
 9-0-3ال افعية لإلنجاز الذاتية :
و يقصد به ــا تطبيق املعايير الداخلية أو الشخصية في موقف إلانجاز .
 0-0-3ال افعية لإلنج ـ ــاز الاجتماعية :
و تتضمن تطبيق معايير التفوق التي تعتمد ع ـ ــلى املقارنة الاجتماعية أي مقارنة أداء الفرد باآلخري ـ ـ ــن .
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و يمك ــن أن يعمـل هذان النوعــان في نفس ال ــوقت و لـكن قوتهم ــا تختلف وفق ألنهـمـا أكثر سيــادة في املوقف فإذا
ك ــانت دافعية إلانجاز ذاتية لــها وزن أكب ــر و سيطرة ف ــي املوقف فإنــه غالبا مـا تتبعها دافعية لإلنجاز الاجتماعي و
العكس صح ــيح .
 - 3-3أهمية دافع ـ ـ ـ ــية إلانجاز :
تلعب دافعية إلانجاز دورا ه ــاما في رفع مستوى أداء الفرد و إنتاجيته في مختلف املجاالت و ألانشطة التي
يواجهها و هذا الذي أكده)  (MCCLELLANDحيث يرى أن مستوى دافعية إلانجاز في أي مجتمع هو حصيلة
الطريقة التي ينشأ بها الطلبة في هذا املجتمع و هكذا تتجلى أهمية دافعية إلانجاز ليس فقط بالنسبة للفرد و
()9
تحصيله الدراس ي و إنما أيضا بالنسبة للمجتمع الذي يعيش فــيه الفرد ".
- 4-3مكونات ال افعية لإلنج ــاز :
()10
حسب )  ( Ozilفإن الدافع لإلنجاز يتكون من مك ــونات منه ــا:
 9-4-3الح ــافز املعرفي :والذي يعبر عن حالة انشغال بالعمل بمعنى أن الفرد و الباحث يحاول أن يشجع
حاجاته من املعرفة و الفهم و تك ــمن مكــافأة اكتشاف معرفة جديدة ف ــي كونــها تعينه على إنج ــاز مهامه لكفاءة
أعلى .
 0-4-3تكريس الذات  :بمعنى آخر توج ــه ألانا أو الذات  ،ويمثله رغبة الفرد في املزيد من املك ــانة و الشهرة و
السمعة التي يحرزها عن طريق آرائه املتميزة  ،و امللتزم في نفس الوقت بالتقاليد ألاكاديمية املعترف ب ــها مما
يؤدي إلى شعوره بكفايته و احترامه لذاته .
 3-4-3دافع الانتماء :و يتمثل في سعي الفرد للحصول على الاعتراف و التقدير باستخدام نجـاحه الاكاديمي و
ادائه و يأتي هنا دور الوالدين كمصدر أولي إلتباع حاجات دافع الانتماء  ،ثم دور ألاطراف املختلفة التي يتعامل
معها الفرد و يعتمد عليها في تكوين شخصيته و من بينهم املؤسسات التعليمية املختلفة .
 1-3نظريات ال افعية :
 9-1-3نظرية دافع إلانجاز :Achievement
توصل)  (Daivd Mcclellandمن خالل تجاربه أن هناك أفراد ذو ميل ورغبة
ً
إلتمام العمل بصورة جيدة خالفا لألفراد العاملين وأطلق عليهم مسمى إلانجاز العالي  Achieveوتتلخص هذه
النظرية بما يلي:
ا
أول :الحاجة إلى إلانجاز هي تلك الرغبة ألداء العمل بصورة جيدة ،حيث أن هناك أناس متحمسين بدرجة
عالية إلتمام وإنهاء العمل .وهناك أناس يعملوا لكن دافع إلانجاز لديهم في انخفاض.
ا
ثانيا :أن دافع إلانجاز يعتبر من الدوافع املتعلمة حيث ترجع إلى الخبرات وتربية الفرد ورصيد ما تعلمه.
ا
ثالثا :يتميز دور إلانجاز بخصائص تختلف عن ذوي إلانجاز املنخفض ،وهذه الخصائص هي:


يميل ذو دافع إلانجاز إلى تحمل املخاطر املتوسطة ويعني بذلك:

 هناك إمكانية لحساب احتماالت هذه املخاطر. درجة متوسطة من املخاطر تعني أنها قد تكون مناسبة لحجم ونوعية قدرات الفرد حيث يتمكن من خاللهاأن يثبت كفاءته وقدراته وأن يعمل بالشكل الذي يحقق به أهدافه.
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يميل ذو دافع إلانجاز إلى اختيار ألاعمال التي تعطيهم أكبر قدر ممكن من املعلومات عن مدة إنجازهم

وتحقيق أهدافهم.
يميل ذو دافع إلانجاز إلى اختيار ألاعمال التي توفر لهم الشعور بالتقدير من إن هللا ال يضيع أجر من

أحسن عمال.
فور اختيارهم للعمل وتحديد أهدافه ،يصبح العمل مسيطر على مشاعرهم وحواسهم وكيانهم

ووجدانهم بحيث ال يتركوا العمل في منتصفه وإذا ما اعترضهم مشكلة يعملوا جاهدين لحلها والسيطرة عليها
()11
مع إتمامهم العمل.
 0-1-3نظرية التوقع:
ً
توضح هذه النظرية أن سلوك إلانسان ليس بسيطا بحيث يمكن أن تحدد محفزات وتجارب تعمل إلشباع
حاجات معينة بل أن إلانسان يجري مجموعة من العمليات العقلية والتفكيرية قبل أن يؤدي ألامر إلى سلوك
محدود.
وضعت أسس هذه النظرية من قبل فيكتور فردم  Vector Vroomحيث يرى أن دافعية الفرد ألداء عمل معين
هي محصلة للعوائد التي سيحصل عليها وشعوره واعتقاده بإمكانية الوصول إلى هذه العوائد ،ولتوضيح هذه
النظرية نورد خصائصها وهي:
 يميل الفرد إلى الاختيار بين بدائل عديدة للسلوك ،وأن السلوك الذي نختاره يحدد به مقدار عوائده.
 دافعية الفرد ألداء عمل معين هي حصيلة ثالث عناصر هي:
 توقع الفرد أن مجهوده سيؤدي إلى أداء معين = التوقع. توقع الفرد بأن هذا ألاداء هو الوسيلة للحصول على عوائد معينة = الوسيلة. توقع الفرد أن العائد الذي سيحصل عليه ذو منفعة وجاذبية له = املنفعة. أن العناصر الثالثة [التوقع  +الوسيلة  +املنفعة] تمثل عملية تقدير شخص ي للفرد ،باختالف ألافراد يختلف
التقدير وهي تمثل عناصر إدراكية له.
 ترى هذه النظرية أن الفرد لديه القدرة والوعي بإمكانية البحث في ذاته عن العناصر الثالثة السابقة ،وإعطائها
تقديرات وقيم ،لذلك وجب الاهتمام بهذه العناصر بشكل موسع.
 3-1-3نظرية التعلم الشرطي الوسيلة أو نظرية التعزيز إلاشراط الجزائي:
يطلق عادة على هذه النظرية النظرية إلارتباطية أو نظرية املثير والاستجابة .ولقد عرفت الدافعية بأنها الحالة
الداخلية أو الحاجة لدى املتعلم التي تحرك سلوكه وأداءه ،وتعمل على استمرار ذلك السلوك وتوجيهه نحو
تحقيق هدف أو غاية معينة ،ومن بين زعماء هذه املدرسة" ثورن ايك" "سكينر "وقد اعتمد" ثورن ايك "على
مبدأ مفاده أن إلاشباع الذي يكو ن الاستجابة يؤدي إلى تعلم هذه الاستجابة وتقويتها ،في حين يؤدي عدم إلاشباع
الى الانزعاج  ،كما يرون أن نشاط العضوية) املتعلم (مرتبطة بكمية حرمانها حيث يؤدي التعزيز إلى تقوية
الاستجابة ،التي تخفض كمية الحرمان فالتعزيز الذي يلي استجابة ما يزيد من احتمالية حدوثها ثانية ،وإزالة مثير
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-
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-

مؤلم يزيد من احتمالية حدوث الاستجابة التي أدت إلى إزالة هذا املثير لذلك ليس هناك أي مبرر الفتراض أية
()12
عوامل داخلية محددة للسلوك.
أما سكينر فيرى أن نشاط املتعلم مرتبط بدرجة حرمانه ،حيث يؤدي التعزيز الى تقوية الاستجابة التي تنخفض
كمية الحرمان ،ومعنى ذلك أن التعزيز الذي يعقب الاستجابات يؤدي إلى تعلمها مما يشير أن الاستخدام املناسب
()13
الستراتيجيات التعزيز املتنوعة كفيل بإنتاج السلوك املرغوب فيه.
 -0-3املبادئ العامة ل افعية إلانجاز :
()14
تتميز دافعية إلانجاز بعدة مبادئ نذكر منها :يمكن توظيف مكوناته املادية النفسية لجعل املتعلم يركز
انتباهه على املوضوعات التي يجب تعلمها .
إتاحة الفرصة للطالب كي يتعلم بالسرعة و القدر و ألاسلوب الذي يناسبه .
تلعب الحوافز و املكافآت دورا مهما في دفع الطالب للتعلم .
تحتل الطريقة التي ينظم بها ألاستاذ الجامعي ) املوقف التعليمي( دورا بارزا في توفير الدافعية للتعلم .
يتطلب التعلم تغييرا في السلوك و ألافكار و املعتقدات لذلك من الطبيعي أن يثير درجة من القلق ال يؤثر سلبيا
على دافعية الطلبة نحو التعلم .
توفير فرصة للطلبة للمشاركة في تحديد أهدافهم و اختيار ألوان النشاط الذين يرغبون القيام بـها .
توفير مستوى مقبول من التحدي يسمح بقدر من النجاح يتفق و الجهد الذي يبذله املتعلم ألن الطلبة
يشعرون بامللل إذا كانت املهام التعليمية التعلمية سهلة و باإلحباط إذا كــانت بالغة الصعوبة .
مساعدة الطلبة على اشتقاق ما يثير دافعيتهم للتعلم كاملشاركة في أنشطة معينة تثير دهشتهم و فضولهم
وتدفعهم لالندماج في عملية التعلم .
 -8-3أسباب ت ني دافعية إلانجاز :
وجــود أفكار خاطئة لدى الطالب عــن مدى أهمية التعلم .
انعدام الجو التعليمي املناسب لنفسية الطالب .
الخالفات ألاسرية مما يولد لدى الطالب التفكير الدائم بذلك فيجعله ينفصل وال يكترث بها .
املشكالت الصحية و التي تتسبب بعدم القدرة على مسايرة أقرانــه .
صعــوبة املنهاج و التي ال تتناسب مع قدرات الطالب الخاصة .
 -1-3مظاهر ت ني دافعية إلانجاز :
ضعف الرغبة في التعلم لدى بعض الطالب.
قلة الحماس و إلايجابية للعمل.
عدم بذل الجهد الكافي الذي يتناسب مع استعدادات الطلبة .
تدني الاهتمام بالواجبات الصعبة .
 -4التحصيل ال راس ي :
-9-4العوامل املؤثرة في التحصيل ال راس ي:
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 -9-9-4العوامل ال اخلية(الذاتية أو الشخصية) :وهي العوامل التي تتعلق بشخصية الطالب وهي :
 العامل العقلي :و هو من العوامل التي لها تأثير فعال على التحصيل الدراس ي حيث أنه كلما زادمستوى الذكاء زاد تحصيل املعارف و العكس صحيح وذلك ما أشار إليه (أحم صالح) حين أكد على أن هناك
عالقة هامة بين القدرة على التحصيل و القدرات العقلية للطالب وقد أوضح أن هناك ارتباطا موجبا بين
اختبارات الذكاء والتحصيل املدرس ي باإلضافة إلى تأثير عامل القدرات الخاصة كالقدرة اللغوية و العددية
()15
وعامل ضعف وقوة الذاكرة.
و بالرغم من دور الذكاء في التحصيل الدراس ي إال أنه ال يعد العامل الوحيد في تحديد التفوق الدراس ي.
العامل الجسمي :إن الطلبة الذين يعانون من اضطرابات صحية متكررة أو عيوب بالنظر أو السمع أوالنطق أو حتى عاهات جسمية كل هذه العوامل بإمكانها التأثير على التحصيل الدراس ي نظرا لتأثيرها السلبي
()16
على الشخص من تعب وعدم القدرة على بذل الجهد والاستمرار.
وعلى هذا فإنه ينبغي على ألاسرة واملعلم مراعاة هؤالء الطلبة بتحسين وضعيتهم قدر املستطاع و إعانتهم على
التغلب على العوائق النفسية و املادية.
العامل النفس ي :إن التحصيل الدراس ي يتأثر بعوامل انفعالية مثل ضعف الثقة بالنفس والقلق أوالخوف الذي يمنعه من املشاركة الايجابية والفعالة في القسم ذلك ألن هذا العامل يؤثر على طبيعة العالقات
البيداغوجية التربوية التي يعقدها الطالب مع محتوى املادة الدراسية أو مع املعلم أو مع زمالئه وهذا كله
ينعكس على تحصيله بالسلب أو باإليجاب فكلما تحسنت الحالة النفسية للتلميذ يمكنه الحصول على نتائج
إيجابية والعكس صحيح حيث أنه ال فائدة ترجى من تلميذ ال يشعر باالرتياح مع طريقة التدريس التي يقدم بها
ألاستاذ املعلومات املدرسية أو ال يتأقلم مع محتوى املادة ألن هذا يؤدي إلى التقليل من الدافعية للتعلم من
()17
هذه املادة وبالتالي تنقص درجة تحصيله فيها.
يتضح مما سبق دور العامل النفس ي و الانفعالي في التأثير على العالقات البيداغوجية التربوية باإليجاب أو
السلب ومنه التأثير املباشر على نوعية التحصيل الدراس ي و مدى بلوغ ألاهداف املرجوة لكل ألاطراف.
-0-9-4العوامل الخارجية :وتشمل ألاسرة واملدرسة:
أ -ألاسرة  :و تتضمن ما يلي:
 العامل الاجتماعي للسرة :يقصد بالجو املنزلي كل العالقات التي تسود املنزل ويكون لها تأثيرمباشر في نفسية الطالب ،كسوء التوافق ألاسري وأساليب التربية الخاطئة و العالقات ألاسرية
ّ
املضطربة واملفككة ككثرة املشاجرات ،والتي تؤثر على الاستقرار النفس ي للتمتعلم مما ينعكس على
إقباله على الدراسة وبالتالي على التحصيل املعرفي ،على أساس أنه ينشغل بهذه املشاكل فيتأثر تبعا
لذلك مردوده املدرس ي ألنه في هذه الحالة ال يجد الراحة النفسية للمذاكرة وال توجيه من قبل
()18
الوالدين بسبب انشغالهما بتلك املشاكل في حياتهما.
فاملشاكل ألاسرية تؤثر سلبا على ألاداء الدراس ي للطالب ،لذلك فإن الاتجاهات الاجتماعية ألاسرية
نحو التعليم من قبل الولدين و من قبل املجتمع عوامل تشجع أو تثبط الفرد في التحصيل ،فالقيم
واملبادئ التي تغرسها ألاسرة في الفرد و السلوكات واملهارات التي يتعلمها من هذا املحيط تؤثر في مسار
حياته الدراس ي ،و لهذا نجد اختالف بين ألاطفال فيما بينهم وهذا راجع إلى اختالف أسرهم فالسلوكات
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()19

املوجودة في ألاسر الغنية تختلف عنها في ألاسر الفقيرة.
فاملحيط ألاسري إما أن يؤثر سلبا في نسبة التحصيل الدراس ي للطفل نتيجة للمستوى التعليمي واملستوى
املعيش ي للوالدين املتدني ،أو يؤثر إيجابا بتحسن املستوى التعليمي و املستوى املعيش ي لهما.
 عامل املستوى الثقافي للسرة :بما أن الخبرات و املعارف والقيم هي مضمون التعليم املدرس ي بمختلف مراحله ،فإن الطالب الذي
ينتمي إلى الفئات الاجتماعية املتعلمة يكون على قدر كاف من املعلومات و املعارف التي تساعده على استيعاب
البرنامج املدرس ي مما يتيح له فرصة التحصيل الجيد ،على عكس الطالب الذي ينتمي إلى الفئات الاجتماعية
ألامية فإنه يكون أمام صعوبات مختلفة سواء من الاستيعاب للبرنامج املدرس ي أو في التحصيل الدراس ي الجيد،
()20
بسبب جهل الوالدين لألمور املرتبطة بالطالب النفسية منها أو الاجتماعية أو املدرسية.
و ليس من الضروري أن الطالب الذي ينتمي لطبقة متعلمة يكون تحصيله مرتفعا والعكس ،ففي واقعنا نجد
أن تالميذا ينتمون ألسر غير متعلمة تفوقوا على أقرانهم من الذين ينتمون ألسر متعلمة ،لكن حاالت التوافق
بين ألاولياء و ألابناء أكثر.
عامل املستوى الاجتماعي الاقتصادي للسرة:ويقصد بها مستوى التعلم الداخلي ،نوعية السكن وموقعه ،حجم ألاسر بحيث تؤثر ذلك على تكوين
()21
الشخصية العلمية لألبناء.
فعلى ألاسرة توفير الجو الايجابي للطفل باإلضافة إلى توفير ما يحتاجه من ألادوات املدرسية لتحقيق النجاح
املدرس ي ،فنجد أن ألاسرة ذات املستوى الاقتصادي الجيد باستطاعتها أن توفر كل ألاشياء املادية التي
يحتاجها الطالب أثناء الدراسة مثل الكتب و ألادوات ...أما ألاسر الفقيرة تعجز عن توفير هذه املستلزمات .
فاملستوى الاقتصادي الضعيف يؤدي إلى الفشل الدراس ي لنقص إلامكانيات املادية و التسرب الدراس ي
و الامتناع عن الدراسة و الدخول للحياة العملية في وقت متقدم.
للمستوى الاقتصادي دور كبير في تحسين الظروف املساعدة على تحصيل أفضل في شقها املادي لكنه ال
يعوض الجانب النفس ي و املعنوي وال يمكن للجانب املادي وحده أن ينتج متعلمين متفوقين دراسيا إال بتكامله
مع العوامل ألاخرى.
املنهج ال راس ي:املنهج هو عبارة عن خطة واضحة للعمل يحدد فيها ألاهداف والغايات التي تنشد تحقيقها والوسائل التي
()22
يصل بها إلى تحقيق هذه ألاهداف والغايات ،واملعايير التي نحكم بها على مدى تحقق هذه ألاهداف.
أي هو عبارة عن مجموعة من الدروس و املعارف املنظمة بطريقة تسمح بتطبيق ألاهداف املسطرة من الهيئات
املعنية بالتعليم.
ويعتبر املنهاج الدراس ي عامال مهما في العملية التربوية بعد املعلم الذي يسعى إلى تحقيق املنهاج الذي
يتضمن الكم املعرفي ملحتوى معين إضافة إلى كيفية توصيل هذه املعرفة بواسطة طرائق معينة للوصول إلى
ألاهداف املرجوة منها وتنظيم تقويم هذه العملية ،و أي خلل في املنهاج الدراس ي ال يؤدي الهدف املنشود منه
()23
وهو الوصول إلى مستوى معين في التحصيل.
فعلى املعلم إنجاز محتوى املنهج فهو العقد بين املعلم و الوزارة املكلفة بالتعليم لكي تتحقق ألاهداف املسطرة
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و الغايات املرجوة و التي تتعلق بترقية تحصيل الطلبة.
عالقة الطالب بأقرانه:إن عالقة الطلبة مع بعضهم البعض سواء كانت داخل غرفة الصف أو خارجه تنعكس بصورة
واضحة في تفاعلهم وتعاملهم مع بعضهم أثناء القيام باألنشطة التعليمية التربوية ،فقد يكون التفاعل تفاعال
ايجابيا يأخذ مظاهر املحبة واملنافسة الشريفة وقد يكون سلبيا يأخذ مظاهر الكراهية واملنافسة ّ
الهدامة ،وفي
كلتا الحالتين فإن العالقات التي تنشأ بين الطلبة يكون لها ألاثر ألاكبر على مستوى تحصيلهم وتعليمهم الذي
يؤثر بصورة واضحة في تحديد مستقبلهم ،حيث من املمكن أنه تؤدي هذه العالقات إلى الرفع من مستوى
تحصيلهم الدراس ي ألن الطلبة يستفيدون ويتعلمون من بعضهم البعض ،إذا كان توجههم في ألاساس ايجابيا
ومن املمكن أن يحدث العكس إذا كان توجههم سلبيا وتكون املنافسة بينهم ّ
()24
هدامة.
فعلى ألاسرة أن تغرس في الطالب ألاخالق السامية و القيم الاجتماعية حتى ينسجم مع أقرانه في املجتمع
التربوي و كذلك على املدرسة أن تعزز السلوكات الحسنة و تكبح السلوكات املنافية لألخالق الحسنة و هذا ما
ينعكس باإليجاب على الصحة النفسية للتالميذ .
 0-4وسائل قياس التحصيل ال راس ي:
هناك عدة أساليب نقيس بها التحصيل الدراس ي وتتجلى في الاختبارات وهي تنقسم إلى أنواع عديدة لكل منها
مميزاتها وعيوبها ،إال أن هذه الاختبارات جميعا تشترك بكونها أدوات تستخدم لقياس مدى الفهم والتحصيل
الدراس ي للتالميذ ،ومن بين هذه الاختبارات نجد:
 9-0-4العالمات ال راسية اليومية :
أثناء إلقاء ألاستاذ الجامعي للدرس على طلبته داخل القاعة فإنه يسجل العالمات اليومية التي يتحصل عليها
كل طالب في كل درس إذا جرى سؤاله فيه ،فهو يعتبرها أحد ألاسس التي تبنى عليها تقويم أعمال الطلبة .و
تعتبر من وسائل القياس ذات الاستخدام الواسع في املؤسسات التعليمية.
 -0-0-4الاختبارات املقالية :هي أقدم أنواع وسائل التقييم املكتوبة وتكون في العادة بنوعين  :طويلة تمتد
إجابتها أحيانا لعشرات الصفحات أو تتعدى في مجملها نصف صفحة كما في التربية املدرسية ،وقصيرة ذات
إجابة محدودة تتراوح بين جملة ونصف صفحة ،تستخدم الاختبارات املقالية في التربية لكشف قدرة الطلبة
على تشكيل ألافكار وربطها وتنسيقها املنطقي معا بأسلوب لغوي واضح ومفيد ،باإلضافة إلى ذلك فهي تنمي
قدرة الطلبة على إلابداع الفكري ونقد وتقييم املعلومات ومفاضلتها.
وبصفة عامة عند قيام ألاستاذ الجامعي بتطوير أسئلة الاختبارات املقالية يجب عليه مراعاة تحديد الوقت
الالزم وعدد ألاسطر أو الصفحات القصوى لإلجابة عليها وأن يتيح لهم الوقت الكافي لإلجابة فهذه ألاسئلة
تتطلب الكثير من الجهد و الوقت.
 3-0-4الاختبارات املوضوعية :املوضوعية تعني إلاتقان التام في ألاحكام ،وقد سميت باالختبارات املوضوعية
ألننا لو أعطينا أوراق إلاجابة عددا من املصححين فإن الاتفاق على الدرجة املعطاة لكل ورقة منها سيكون
اتفاقا ال اختالف فيه ،ولهذه الاختبارات أنواع عديدة أهمها
 أسئلة الاختيار من متع د أسئلة التكملة وملء الفراغات147

دور ال افعية لإلنجاز في إثراء وترقية التحصيل ال راس ي في مادة اللغة العربية املرحلة الجامعية أنموذجا
 أسئلة الصواب والخطأ أسئلة املزاوجة 4-0-4الاختبارات الشفوية :هي إحدى وسائل التقويم املستخدمة على نطاق واسع في املؤسسات التعليمية من
قبل ألاستاذ الجامعي  ،وهي تتمثل في قيام ألاستاذ بتوجيه أسئلة معينة إلى الطلبة خالل الحصة الدراسية
تتعلق بموضوعات املادة التي تم دراستها سابقا أو في نفس موضوع الحصة يجيب عليها الطلبة شفويا ،وتهدف
إلى قياس ما تم تحصيله من معلومات أو معارف ويتم إعطاء درجة للتلميذ ً
بناء على إجابته.
 1-0-4اختبارات ألاداء :هي الاختبارات التي يقوم فيها الطلبة بأداء مجموعة عمليات آلية أو جسمية يمكن
للمعلم تقويمه على أساسها ،ويستخدم هذا النوع عادة في املواد التطبيقية والفنية والرياضية ،ألن التحصيل
الدراس ي للتلميذ في هذه املواد ال يتوقف عند حدود تذكر املعلومات والحقائق أو تكوين اتجاهات معينة بل
يمتد كذلك إلى الجوانب ألاخرى كالجوانب الجسمية أو الحركية ،وذلك للتأكد من استعاب الطالب ملا درسه
()25
نظريا وقدرته على نقله إلى حيز التطبيق.
 0-0-4الاختبارات املقننة أو املعيرة :ونعني بها تلك الاختبارات التي يتم بناؤها بطرق معيارية ومبلورة ،يقوم
ببنائها مختصون في الاختبارات ومواد التخصص املختلفة ،من أجل توزيعها وتطبيقها على نطاق واسع في
املدارس ملناطق تعليمية مختلفة ،وهناك عدة أنواع لهذه الاختبارات منها :أ -اختبارات التحصيل الشخصية:
مثل اختبارات الفهم والاستعاب في القراءة .ب ـ اختبارات التحصيل على مستوى الدراسة في املرحلة ألاساسية،
()26
الثانوية والجامعة.
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 الجانب التطبيقية :دراسة مي انية  -لعينة من طالبة اللغة العربية -قسم اللغة العربية وآدابهاجامعة عمار ثليجي ألاغواط.
 -1نموذج الاستبيان:
أجب عن أسئلة الاستبيان بوضع عالمة(  )Xأمام الاقتراحات التي تراها مناسبة.
 -0أبعاد وضع الاستبيان:
 البعد ألاول (النجاح و املثابرة) من العبارة  11إلى 10
 البعد الثاني (الثقة بالنفس) من العبارة  10إلى 11
 البعد الثالث (تحمل املسؤولية) من العبارة  12إلى 11
 البعد الرابع ( ألاداء املتميز) من العبارة  10إلى .21
دائما

االقتراحات
10

أقضي فترات أطول فـي األعم ــال التي أعتقد أن بإمكــاني تحقيقها

10

نادرا مــا أطلب مساعدة األاساتةة والمختصين عندما أعمل على حل تمرين في اللغة العربية

10

ااستمر في حل التمارين في اللغة العربية حتى لو ااستغرق اتمامها وقتا طويال.

10

المكافآت المادية تشجعني على بةل جهدي في التعلم أكثر من غيرها .

10

عندمــا تقدم لي نشاطات جديدة في اللغة العربية تزداد لدي احتماالت الفشل فأضاعف جهودي.

10

ال أاستطيع اتخاذ أي قرار إال بعد ااستشارة األاستاذ أو الزمالء

10

أبةل مجهودا أكثر مما ينبغي فــي أي عمل أقوم به خوفا من الفشل .

10

عند مناقشة نشاطات اللغة العربية أغير رأيي إذا أختلف مع رأي األغلبية .

10

أشعر أن بإمكاني أن أكون متفوقا في اللغة العربية إذا حاولت ذلك

01

أاسأل أصدقائي عن آرائهم قبل أن أقرر م ــا اسأفعله.

00

أم ــيل ألن أفعل ما يفعله أغلب الناس

00

تتجه اهتماماتي و نشاطاتي التعليمية نحو أهداف أود أن تتحقق في المستقبل .

00

كثيرا ما أجد نفسي منشغال بالمستقبل دون االاستمتاع بالحاضر.

00

أميل إلى حل التمارين الصعبة في اللغة العربية أكثر من التمارين السهلة.

00

أقضي وقتا طويال في التفكير و التنظيم قبل أن أبدأ في ح ــل نشاطات اللغة العربية .

00

يهمني أن أفهم ك ــل دروس اللغة العربية .

00

أحب أن أنافس زمالئي و أصدقائي و أن أحصل على نتائج أفضل منهم في اللغة العربية

00

العمل الجماعي يؤدي إلى نتائج أفضل من العمل الفردي في اللغة العربية .

00

ال أرتاح حتى أتم مـا بين ي ــدي من واجبات منزلية .

01

أشعر بالراحة بوجودي مع زمالء مستواهم أضعف منــي في اللغة العربية

أحيانا

نادرا

أبدا

 -3أدوات املعالجة إلاحصائية :
اعتمدنا في بحثنا على أداة النسبة املئوية و هي طريقة للتعبير عن نسبة معينة من)  (111و عادة ما يرمز لها بـ )( %
فاإلحصاء بها يساعد على تفسير املعطيات تفسيرا سليما و استخالص النتائج .
 طريقة الحسـاب :149
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.100 %
الع د إلاجمالي
.X %
الع د املراد إيجاد نسبته املئوية
الع د املراد إيجاد نسبته املئوية × . X % = 966
العـ د إلاجمــالي
 38طالبا مع استبعاد  0طلبة لوقوعهم في الخلط و الخطأ في الاستبيان املعط
الع د إلاجمالي
لهم ،ليصبح ع د طلبة العينة املي انية  36طالبا أجابوا على ألاسئلة ومن خاللها وضعنا الفرضيات
 -4حساب النسبة املئوية للعينة امل روسة:

الاقتراحات

دائما

أقض ي فترات أطول فـي ألاعم ــال التي أعتق أن
بإمكــاني تحقيقها
نادرا مــا أطلب مساع ة ألاساتذة واملختصين
عن ما أعمل على حل تمرين في اللغة العربية
استمر في حل التمارين في اللغة العربية حتى لو
استغرق اتمامها وقتا طويال.
املكافآت املادية تشجعني على بذل جه ي في
التعلم أكثر من غيرها .
عن مــا تق م لي نشاطات ج ي ة في اللغة العربية
تزداد ل ي احتمالت الفشل فأضاعف جهودي.
ل أستطيع اتخاذ أي قرار إل بع استشارة ألاستاذ
أو الزمالء
أبذل مجهودا أكثر مما ينبغي فــي أي عمل أقوم به
خوفا من الفشل .
عن مناقشة نشاطات اللغة العربية أغير رأيي إذا
أختلف مع رأي ألاغلبية .
ن
أشعر أن بإمكاني أن أكو متفوقا في اللغة العربية
إذا حاولت ذلك
أسأل أص قائي عن آرائهم قبل أن أقرر م ــا
سأفعله.
أمــيل ألن أفعل ما يفعله أغلب الناس
تتجه اهتماماتي و نشاطاتي التعليمية نحو أه اف
أود أن تتحقق في املستقبل .
كثيرا ما أج نفس ي منشغال باملستقبل دون
الاستمتاع بالحاضر.
أميل إلى حل التمارين الصعبة في اللغة العربية
أكثر من التمارين السهلة.
أقض ي وقتا طويال في التفكير و التنظيم قبل أن
أب أ في ح ــل نشاطات اللغة العربية .
يهمني أن أفهم ك ــل دروس اللغة العربية .
أحب أن أنافس زمالئي و أص قائي و أن أحصل

أحيانا

أب ا

نادرا

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

90

%13.33

68

%00.02

64

%93.33

60

%0.02

61

%90.02

90

%46

60

%06

62

%03.33

68

%00.02

90

%13.33

63

%96

63

%96

99

%30.02

61

%36

60

%0.02

68

%30.02

63

%96

61

%36

68

%00.02

96

%33.33

61

%36

61

%36

68

%00.02

64

%93.33

98

%06

64

%93.33

60

%0.02

60

%06

61

%90.00

99

%30.00

61

%90.00

61

%36

98

%06

62

%03.33

64

%93.33

69

%3.33

62
60

%03.34
%06

99
90

%30.00
%46

61
68

%90.00
%00.02

62
64

%03.34
%93.33

00

%80.02

63

%96

66

%66

63

%96

99

%30.02

90

%46

63

%96

63

%96

60

%06

90

%46

68

%00.02

64

%93.33

93
91

%43.33
%03.33

94
61

%40.02
%36

60
69

%0.02
%3.33

69
69

%3.33
%3.33
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على نتائج أفضل منهم في اللغة العربية
العمل الجماعي يؤدي إلى نتائج أفضل من العمل
الفردي في اللغة العربية .
ل أرتاح حتى أتم مـا بين ي ـ ي من واجبات منزلية .
أشعر بالراحة بوجودي مع زمالء مستواهم أضعف
منــي في اللغة العربية

91

%16

62

%03.33

64

%93.33

64

%93.33

90
93

%13.33
%43.33

99
96

%30.02
%33.33

69
60

%3.33
%0.02

60
61

%0.02
%90.00

90

%06

63

%96

60

%0.02

91

%03.33

 - 4حساب الفرضيات بالنسب املئوية.
دافعية متوسطة
دافعية عالية
نوع ال ّ افعية
نوع الطلبة

املجتهدون
ّ
الضعفاء

دافعية منخفضة

دافعية ضعيفة ّ
جدا

%30

34%

12%

18%

%01

28.5%

12.5%

19%

نالحظ من خالل الجدول رقم ( )21أن نسبة الطلبة املجتهدين ذوي الدافعية العالية ( )% 30و نسبة ذوي
الدافعية املتوسطة ( )%30أما نسبة ذوي الدافعية املنخفضة يقدر بـ (  )% 12بينما ذوي الدافعية الضعيفة
جدا تقدر نسبتهم بـ ( .)% 11
كــما نالحظ أن نسبة الطلبة ضعيفي املستوى في اللغة العربية ذوي الدافعية العالية ( )%01و نسبة ذوي
الدافعية املتوسطة ( )%21.1أما نسبة ذوي الدافعية املنخفضة يقدر بـ (  )% 12.1بينما ذوي الدافعية
الضعيفة جدا تقدر نسبتهم بـ ( .)% 11
مناقشة النتائج:
تنص الفرضية العامة على وجود عالقة بين الدافعية الانجاز و التحصيل الدراس ي في اللغة العربية عند طلبة
التعليم الجامعي  ،تبين النتائج املتوصل إليها أن نسبة ّ
الدافعية لإلنجاز املحسوبة تتقارب عند ّ
كل من ذوي
التحصيل املنخفض واملرتفع ،أي عدم وجود عالقة بين املتغيرين ،ومنه تم رفض هذه الفرضية وقبول بديلتها
ّ
ّ
السلبية والتي تنص على أنه ال توجد عالقة بين الدافعية لإلنجاز والتحصيل الدراس ي في اللغة
الفرضية
العربية عند طلبة التعليم الجامعي.
ّ
فالدافعية املرتفعة أو املنخفضة تتأثر بالعوامل الذاتية مثل العمليات العقلية (الذاكرة و الذكاء و التفكير) و
امليوالت و الطموحات و تتأثر بالعوامل املحيطة للطال مثل البيئة الاجتماعية (ألاسرة و املدرسة) و املستوى
الثقافي و الاقتصادي لألسرة و املجتمع و أساليب التنشئة ألاسرية ،ومن َّ
ثم تؤثر على تحصيله الدراس ي إما
باإليجاب أو السلب ،وتؤكد الكثير من الدراسات أن الدرجات املتطرفة من الدافعية (قوة أو ضعف) تؤدي إلى
نوع من التدهور في الانجاز والتعلم ،حيث أن الدافعية لإلنجاز استعداد ثابت نسبيا لدى الفرد ،أي أن الدافع
فطري يقود ال نجاز ما يرغب فيه الفرد ،فقد يرجع اختالف مستوى الدافعية بين الطلبة لذواتهم فقد ال تثير
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الدروس اهتماماتهم وميولهم وطموحاتهم بينما تثيرهم أشياء أخرى مثل الحياة العملية أو الرياضة ّأما البعض
من تالميذ العينة يمتلكون مستوى مرتفع من الدافعية لإلنجاز إال أن تحصيلهم متدني وهذا يرجع إلى ضعف
عملياتهم العقلية في الذكاء و التفكير و الانتباه و إلادراك و التخيل و التذكر ،فهناك عالقة هامة بين القدرة
على التحصيل والقدرات العقلية للطالب ،وأن هناك ارتباطا موجبا بين اختبارات الذكاء والتحصيل الدراس ي
باإلضافة إلى تأثير عامل القدرات الخاصة كالقدرة اللغوية والعددية وعامل ضعف وقوة الذاكرة .ويرجع ذلك
أيضا إلى نقص الخبرة فاإلنجاز يحتاج لهذه العوامل أي القدرات العقلية والخبرة لتحقيق نتائج مرتفعة،
وتتوافق دراستنا مع بعض البحوث التي لم تظهر الرابط بين دافع الانجاز والتحصيل املدرس ي فقد وجد أن
ألافراد ذوي التحصيل املدرس الضعيف لم يختلفوا في دافع الانجاز عن ألافراد ذوي التحصيل املدرس ي العالي.
 -0مناقشة نتائج الفرضية الجزئية:
من خالل النتائج املحصل عليها يظهر لنا تباين الدافعية عند الطلبة سواء عند ذوي التحصيل املرتفع في
اللغة العربية أو عند ذوي التحصيل املنخفض والضعيف فيها ،و بالتالي يظهر لنا عدم عمل أستاذ التعليم
الجامعي في اللغة العربية بالشكل الجيد على إثراء الدافعية لإلنجاز عند الطلبة ،و هذا ما يفسر تقارب مستوى
دافعية إلانجاز عند كل من الصنفين حيث يقدر عدد الطلبة ذوي الدافعية الضعيفة جدا أو املنخفضة بـ
 31.5%عند ذوي التحصيل املنخفض في اللغة العربية ّأما عدد الطلبة ذوي الدافعية الضعيفة جدا أو
املنخفضة ّ
فيقدر بـ  30%عند ذوي التحصيل املرتفع من مجموع العينة ،و هذا راجع للكثير من ألاسباب فقد
يعتمد ألاستاذ الجامعي في توظيف الدافعية في عملية التعلم مع بعض الطلبة ويهمل ذلك مع بقية الطلبة ،أو
أنه يعمل مع مجموعة محددة في القاعة وال يهتم بباقي الطلبة  ،فحين يتلقى الطالب تعزيزا سلبيا من ألاستاذ
كالنقد وعدم الاهتمام أو عدم تعزيزه ،إضافة إلى عامل الخبرة فأغلبية ألاساتذة ليس لديهم خبرة كافية في
املجال التربوي والنفس ي للتعامل مع طلبتهم ،و إن دور ألاستاذ في تعزيز دافعية الطلبة يرتبط بصورة أو بأخرى
بمدى الكفاية الذاتية له والتي لها عالقة بمؤهالته الدراسية وألاكاديمية وسنوات الخبرة والتكوين وما تلقى
فيها من أدوات وبرامج تدريبية تحسن من مستوى أدائه ،إضافة إلى هذا فعدم وجود أنشطة الصفية في
الجامعة وعدم وجود أساليب ردع تربوية يجعل الجامعة مملة مما يؤدي إلى العزوف عنها ،فالعالقة السلبية
بين ألاستاذ و الطالب كلها تؤدي إلى عدم وجود تجنيد و توظيف للدافعية لإلنجاز من أجل ترقية التحصيل
الدراس ي في اللغة العربية وغيرها.
الخـ ـ ـ ـ ـ ــاتمة ومقترحات
إن الهدف من هذه الدراسة هو معرفة العالقة بين الدافعية لإلنجاز والتحصيل الدراس ي لطلبة الجامعة
وقد دلت النتائج املتوصل إليها إلى عدم وجود عالقة ارتباطية بين الدافعية لإلنجاز والتحصيل الدراس ي في
اللغة العربية في الطور الجامعي بمعنى أن لبيئة الطلبة تأثيرا على الانجاز وألاداء الدراس ي من جميع الجوانب
سواء أكانت اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية.
ومن خالل نتائج هذا البحث يجب على كل طرف في املجتمع تحمل املسؤولية في تنمية الدافعية للطلبة
لتحسين مستوى التحصيل الدراس ي العتبار أن العلم هو املنطلق لتقدم ألامم ،وأن اللغة العربية لغة علم
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وعاملية فهي بحاجة إلى الاهتمام من املعنيين قصد ترقيتها والسير بها إلى مكانتها املرموقة املنوطة بها ،و من
خالل دراستنا نقترح ما يلي:
 القيام بحملة توعية املجتمع توضح أهمية التعليم ،و ذلك بتجنيد ألائمة في املنابر ،وعمل التكتالت النقابيةوالطالبية ،و هذه الحملة تهدف إلى دفع الطلبة على بذل أقص ى جهد للتحصيل الدراس ي مع عدم تكليفهم أكثر
من طاقتهم.
 تخصيص الرعاية النفسية للطلبة برفع الروح املعنوية للطلبة الجامعيين عن طريق تغيير نظرتهم لذواتهم وقدراتهم و إظهار أهمية اللغة العربية لهم و لوطنهم.
 تحسين الوضع الدراس ي في املؤسسة التعليمية الجامعية و الجو التعليمي مع إعطاء دور أكثر للنشاطاتالالصفية :امسيات شعرية ،دورات مسرحية :في الاعراب والنحو والصرف .والعروض وفق تمثيلية طالبية فنية .
 تكوين ألاساتذة في الجانب النفس ي ليدركوا املميزات النفسية للمرحلة التي يدرسونها و إكسابهم طرائق تدريسجديدة و حيوية و مناسبة تشد انتباه الطالب الجامعي و تثير اهتمامه بعيدا عن الطرح الجامد واململ أحيانا.
 إجراء دراسة على املؤس سات الجامعية وطنيا وعربيا وحتى عامليا التي تحتل املراتب ألاولى في مجال اللغوياتواللغات ملعرفة سر تفوقها و إجراء مقارنة مع املؤسسات ذات املستوى املتدني.
 تدريس اللغة العربية بشكل فعال يتماش ى مع روح العصر باستعمال التكنولوجيات الحديثة. تحسيس ألاساتذة الجامعيين بالدور الفعال الذي تقوم به الدافعية لإلنجاز.الهوامش:
1
 أحمد عبد الخالق ،علم النفس العام ،دار املعرفة الجامعية 2006 ،ص362
 مروان أبوحويج ،املدخل إلى علم النفس ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع عمان ،ألاردن ،2004 ،ص14 -3أميمة محمد ضاهر ،التحصيل الدراس ي و عالقته بمفهوم الذات لدى طالب الثانوي الفني ،دراسة ميدانية مبنية على عينة تالميذ ألاول
ثانوي الفني في مدارس دمشق ،بحث نيل درجة إلاجازة في إلارشاد النفس ي ،2111 ،ص .11
4
 أديب محمد الخالدي ،سيكولوجية الفروق الفردية و التفوق العقلي ،دار وائل للنشر ألاردن.2113 ،5
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