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  :اإلشكالية.1

اتمـع  رثـأ التعبـري صـح إن بـل فيـه والتـأثري وإرشـاد اتمـع توجيـه يف دورهـا العـايل التعلـيم ةمؤسسـ تأخـذ مل       
ن أ غيـور مـدرس كـل يلمـس إذ اتمـع وبـني بينهـا كبـرية الفجـوة زالـت ومـا يريـد، مثلمـا يرهااوسـ كبـري بشـكل فيهـا
  .أخرى بدول مقارنته املمكن من وأصبح حتسن املادي و املعنوي  رغم اجلدية بتلك ليس اجلامعي التعليم واقع

ومــن ســلبياا  ، ظــاهرة الغيــاب املتكــرر مــن الظــواهر الــيت هلــا تأثريهــا الســليب علــى الطلبــة يف التحصــيل الدراســي      
بأمهيــة احلــرص علــى الــدوام يف العمــل مســتقبالً يف كــذلك أــا تــؤدي إىل ختــرج الطالــب مــن الكليــة فاقــداً اإلحســاس 

مهامـه الوظيفيـة يف الدولة، فاالنتظام يف الــدوام اجلـامعي يولـد  الوظيفة املكلف ا ومن مث ينعكس ذلك عندما يتوىل
ام الـذات اجلديـة وحب العمل، واالنتماء والوالء الشديد للجامعة ولألسرة وللبيئة احمليطة، ويولـد عشـــق النظـام واحـرت 

عـدم منهـا والشــك أن ظاهرة الغياب هذه هلا أسباـا العديدة،  ,واآلخرين والطاعة الواعية وااللتزام بالقيم واألخالق
  .يف الدراسة هي أحد األسباب الرئيسية وراء غياب الطالب عن حماضرام األولياء ألبنائهممتابعة 
 دور مـن لـه ملـا اجلـامعي اتمـع مـن يتجزأ ال جزءا الرياضية و دنيةالب وتقنيات النشاطات علوم ميدان ويعترب       

 بناء اتمـع يف تساهم إطارات تكوين وكذلك اإلنتاج، على قادرة علمية كفاءات ذوي اإلطارات تكوين يف فعال
  .وأرقى أحسن هو ما إىل وتطويره

الرياضـية ظـاهرة  و البدنيـة وتقنيات النشـاطات معهد علوم يف حضور احملاضرات عن الطلبة عزوف ظاهرة تعترب     
 نـربز حيثعن العزوف   ةمتناع الطلبإىل ا تؤدي اليت األسبابدراسة هذه الظاهرة و  إىلهذا ما دفعنا و نالحظها 

  .منها  احلد أجل من هلا املقرتحة احللول و املشاكل هذه مذكرتنا يف
ومما الشك فيه أن ألي دراسة من الدراسات أمهية وقيمة حبيـث ختتلـف هـذه األمهيـة مـن دراسـة ألخـرى حسـب     

علـى التحصـيل الدراسـي عنـد طلبـة  عـن احملاضـرات وأثـره  العزوفما تقتضيه كل واحدة منها ويستمد موضوعنا هذا 
  معهد ع ت ن ب ر مستوى ليسانس ،

  : التايل التساؤل على الوقوف تواضعةامل الدراسة هذه خالل من أردنا لذلك 
  :التساؤل العام

عنــد طلبــة  معهــد ع ت ن ب ر مســتوى  مــا دور العــزوف عــن احملاضــرات وأثــره علــى التحصــيل الدراســي -
  ليسانس؟

  :التساؤالت الجزئية

 ؟هل عزوف الطلبة مستوى ليسانس على احملاضرات بسبب عدم أمهيتها .1

 على مستوى حتصيل الدراسي عند الطلبة مستوى ليسانس ؟ هل لكثافة الربنامج  التأثري السليب .2
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  :رضياتـالف.2

  :الفرضية العامة

ــــ للعــــزوف عــــن احملاضــــرات دور  - ــــد طلبــــة  معهــــد ع ت ن ب ر مســــتوى أثري يف ت علــــى التحصــــيل الدراســــي عن
  .ليسانس

  :الفرضيات الجزئية

 .اعزوف الطلبة مستوى ليسانس على احملاضرات بسبب عدم أمهيته .1

 .لكثافة و حجم الربنامج  تأثري سليب على مستوى حتصيل الدراسي عند الطلبة مستوى ليسانس .2

  :أهداف الدراسة.3

لكل دراسة من الدراسات غاية ترجى من ورائها وأهداف تسعى لتحقيقها مـن أجـل تقـدمي البـديل أو تعـديل        
استيعاب طبيعة البحـث العلمـي واإلملـام مبـا حيملـه  ما هو موجود، وذلك بإسهام هذا البحث يف رفع كفاءته وبالتايل

  :ومن خالل حبثنا هذا نريد حتقيق بعض األهداف اليت ميكن حصرها فيما يلي. هذا البحث
  .العزوف عن احملاضراتولدها يالتعرف على االنعكاسات اليت  - 
  .معرفة مدى تأثري كثافة الربنامج األسبوعي على مستوى حتصيل الدراسي - 
 .التحصيل الدراسييف طلبة مستوى ليسانس احملاضرات لدى تسليط الضوء على أمهية  - 

  :  أهمية الموضوع.4
 .يف احلضور احملاضرات ملستوى ليسانس  نيالتعرف على العالقة بعد اجلنس .1
 .العزوف على احملاضراتمعرفة العوامل األكثر أمهية يف توجه الطلبة حنو  .2
 . احملاضراتيف  التحصيل الدراسيالتخصص و اليت بني التعرف على عالقة  .3
 .ملستوى ليسانسالدى طلبة  التحصيل الدراسيدرجة التعرف على عالقة  .4

  :أسباب اختيار الموضوع

  :ومن بني األسباب اليت دفعتنا إىل اختيار هذا املوضوع هي

 و الرياضـية البدنيـة النشـاطات وتقنيـات علـومميـدان  يف اختيـار موضـوع لدراسـة مبـادرة البحـث هـذا يعتـرب −

ملسـتوى اطلبـة  لـدى االلتحـاق عمليـة يف األسـباب أهـم علـى والتعـرف الكشـف خاللـه مـن حناول ،وسوف
 . ليسانس

 .لعزوف عن احملاضراتا هدفها كان اليت تلك خاصة النوع هذا من الدراسات و األحباث قلة −

 .أخرى التخصصات مع مقارنة ختصصات على للطلبة الكبري اإلقبال مالحظة −

 .التحصيل الدراسيالرغبة يف دراسة أي مشكل يعيق  −
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  :أسباب ذاتية.

 .املوضوع اقدمه هذيامليل الشخصي لكل ما  −

  . العزوف عن احملاضرات إميانا منا بضرورة القضاء أو على األقل احلد من هذه الظاهرة −

  :أسباب موضوعية. ب

واملســببات الرئيســية هلــا  ،تعــود يف جمملهــا إىل قلــة الدراســات األكادمييــة والبحــوث العلميــة حــول هــذه الظــاهرة     
 .خاصة يف اال الرياضي

  :تحديد مفاهيم ومصطلحات البحث.6

  :التحصيل الدراسي

 مـن  الطفـل عليهـا حيصـل الـيت املعرفـة " هـو الدراسـي التحصـيل أن (R.LAFON) الفـون  رويـر فـريى     
 1".املدرسي والعمل الوسط مع تكييفه قصد مدرسي برنامج خالل

 . ووجب ثبت أي كذا وحصل حصوال الشيء حصل :لغة - أ
 الطـائر وحوصـلة واحـد وحمصـوله الشـيء وحاصـل املعدن حجر من الذهب استخراج التحصيل أصل فارس بن قال

 2 .وتثقيلها مآلال بتخفيف
 3. عليه احلصول وبقي ثبت ما اللغة يف التحصيل ويعين .
 االخـتالف بسـبب وواضـح حمـدد معـىن على تستقر مل ،اليت املفاهيم مجلة من الدراسي التحصيل :اصطالح - ب

 :يعرفه من فهناك بينها فيما والتداخل
 بالتايل فانه نرغبها يتضمن التعريف دام وما". نرغبها اليت التعلم عملية حدوث"
 أو املعلمـني قبـل مـن كما يقـام املدرسي العمل يف الكفاءة أو األداء من حمدد مستوى هو" الدراسي التحصيل - 1

 4 . "كليهما أو املقننة االختبارات طريق عن
 الفـرد مـن حتصـيلها، مت املهـارة الـيت أو املعرفـة مقـدار" يعـين التحصـيل أن 1993 العيسـوي الـرمحن عبـد يشـري - 2

 الدراسـي التحصـيل إىل لإلشـارة الغالـب يف كلمـة التحصـيل وتسـتخدم ."سـابقة خبربات واملرور التدريب نتيجة
 . التعليمي أو

  

  

                                                           

 .46،ص1991أالبتكاري التحصيل الدراسي،ديوان مطبوعات اجلامعية،اجلزائر سنة  عالقة القدرة على التفكري: الطاهر سعد اهللا  -  1
  .75،ص1996،املكتبة العصرية ،بريوت لبنان،1املصباح املرتجم،ط:امحد بن حممد القيومي املقري-  2
 .886،ص1996القاموس احمليط،دار الفكر العريب،بريوت لبنان ،:جمد الدين بن يعقوب الفريوزي ابادي-  3
ئر اثر التوجيه املدرسي على التحصيل الدراسي الشعبة االدبية،رسالة ماجستري معهد علم النفس و علوم الرتبية و االرطفونيا بوزريعة اجلزا:حممد برو-  4

  .109،ص 1992/1993
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  اإلجرائي التعريف

 قبـل مـن معـدة معينـة اختبـارات يف عليهـا حصـل ،الـيت الدراسـية املـواد مجيـع يف الطلبـة لـدرجات العـام امـوع" :
 مـدخالت عـدة تـأثري نتيجـة هـذا كـل معـا، كليهمـا أو حتريريـة أو شـفوية االختبـارات هـذه كانـت سـواء األسـتاذ،

  ."التعليمية والوسائل التدريس وطرق املنهاج يف تتمثل
   : الطالب الجامعي

 ميثلون فالطلبة واجلامعي  العايل التعليم مبرحلة الدراسة ملتابعة فرصة له أتيحت الذي اجلامعي بالطالب يقصد     

 مبجموعهم وإمنا ، االقتصادي اإلنتاج يف مستقال وضعا يشغلون ال ألم وذلك خاصة طبقة وليس اجتماعية فئة

  1.واتمع الدولة وإدارة والثقايف والتطبيقي والعلمي املادي اإلنتاج يف سيشغلون الذين االختصاصيون هم
 .من كلمة طلب أي جيمع العلم:لغة  . أ

  .املؤسسة الرتبويةللجامعة أو  البشرية البنية يف الفئات أهم الفئة هذه تعترب :إجرائي  . ب

  :العزوف

 2.انصرف عنه وَزِهَد فيه :لغة  . أ
 االمتناع او اإلمساك عن الشيء:اصطالح  . ب

  :الدراسات السابقة والمرتبطة.7

تعترب الدراسات السابقة هامة يف البحث العلمي نظـرا لكـون العلـم تعـاوين، فكـل حبـث هـو عبـارة عـن تكملـة        
  .وتتمة لبحوث أخرى ومتهيد لبحوث أخرى قادمة

 جنــد بعــضأمــا بالنســبة للدراســات الســابقة واملشــاه حــىت وإن مل جنــد دراســات اهتمــت مبثــل هــذا املوضــوع بالضــبط 
  :ة مل تكن واسعة بقدر ما تتطلبه أمهية املوضوع منهاشارات مشااإل

  :الدراسة األول

  " ة اجلامعيني يف اجلزائربدوافع النشاط الرياضي لدى الطل: "  مذكرة تحت عنوان
و كان هـدفها التعـرف علـى دوافـع ممارسـة النشـاط  1998-1997الطالبة املال شهد ، املوسم اجلامعي  إعدادمن 

الرياضــــي لــــدى الطلبــــة اجلــــامعيني يف اجلزائــــر و معرفــــة الفــــروق الفرديــــة يف املمارســــات بــــني اجلنســــني و كانــــت االداة 
عيني فكانـت عينـة البحـث عشـوائية مشلـت املستعملة يف البحث هي اسـتمارة اسـتبيان موجهـة لعينـة مـن الطلبـة اجلـام

  :النتائج املتحصل عليها  أهمو  اإلناثالذكور و 

                                                           

 609 ص , 1977 , بريوت , الشرق دار : الطالب منجد -  1
 .144ص.معجم عريب عريب -معجم املعاين اجلامع - 2
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ممارسـة  أمهيـة أبـدوالعينـة حيـث تـراهم  أفـرادمن   ℅ 83.81بنسبة  األوىلجاءت الدوافع االجتماعية يف املرتبة  -
 65.84النشـــاط الرياضـــي يف تنميـــة الـــروح االجتماعيـــة و التعـــاون و يف املرتبـــة الثانيـــة دوافـــع حتقيـــق الـــذات بنســـبة 

  العينة  من اختيارات ℅ 07.99و يف املرتبة األخرية دوافع التفوق الرياضي بنسبة .من أفراد العينة ℅
  :دراسة الثانية

  ) 2005:(صادق خالد الحايك ،وليد يوسف الحموري 
درجــة تفضــيل طلبــة الرتبيــة الرياضــية ألســاليب التــدريس املســتخدمة يف تــدريس منــاهج كــرة الســلة والعــاب  :العنــوان 

  املضرب واجتاهام حنوها
  :مشكلة البحث 

،وهــل )لعبــة فرديــة(والعــاب املضــرب )مجاعيــةلعبــة (مــا أســاليب التــدريس املفضــلة لــدى الطلبــة يف تعلــم كــرة الســلة  -
  خيتلف الذكور عن اإلناث يف تفضيالم واجتاهام حنو هذه األساليب ؟

  :أهداف الدراسة 

يف )العـاب املضـرب (وطلبـة األلعـاب الفرديـة ) كرة السـلة(التعرف على الفروق بني طلبة األلعاب اجلماعية  •
 ة بالدراسة درجة تفضيلهم لألساليب التدريسية املتناول

 التعرف على الفروق بني الذكور واإلناث يف درجة تفضيلهم لألساليب التدريسية املتناولة بالدراسة •

يف )العـاب املضـرب (وطلبـة األلعـاب الفرديـة ) كرة السـلة(التعرف على الفروق بني طلبة األلعاب اجلماعية  •
 اجتاهام حنو األسلوب التدريسي املفضل 

  بني الذكور واإلناث يف اجتاهام حنو األسلوب التدريسي املفضلالتعرف على الفروق  •

  :فرضيات البحث 

) كــرة الســلة(بــني طلبــة األلعــاب اجلماعيــة )0،05(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة  •
 بالدراسةيف درجة تفضيلهم لألساليب التدريسية املتناولة )العاب املضرب (وطلبة األلعاب الفردية 

بـــني الـــذكور واإلنـــاث يف درجـــة تفضـــيلهم )0،05(ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة  •
 لألساليب التدريسية املتناولة بالدراسة

) كــرة الســلة(بــني طلبــة األلعــاب اجلماعيــة )0،05(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة  •
 يف اجتاهام حنو األسلوب التدريسي املفضل )اب املضرب الع(وطلبة األلعاب الفردية 

بـــني الـــذكور واإلنـــاث يف اجتاهـــام حنــــو )0،05(ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة  •
  .األسلوب التدريسي املفضل

  ر بعدي اعتمد الباحثان تصميم شبه جترييب باستخدام جمموعتني جتريبيتني واختبار قبلي واختبا:المنهج 
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متـت الدراســة علـى طــالب وطالبـات كليــة الرتبيـة الرياضــية باجلامعـة األردنيــة املســجلني يف  :مجتمـع وعينــة الدراســة 
  م،2004-2003:يف الفصل الدراسي الثاين من املوسم اجلامعي)2و1(والعاب املضرب )1(مساق كرة السلة 

كرة السلة،أما يف مسـاق العـاب املضـرب فـتم اختيـار   طالبا يف مساق)16(طالبة و)21(مت اختيار عينة عمديه فيها 
 طالبا وطالبة)78(طالبا،مبجموع كلي قدره )15(طالبة و)26(

    1990سنة :دراسة جيهان حامد السيد إسماعيل :الدراسة الثالثة

   "مستوى أداء طالبات كلية الرتبية الرياضية يف الرتبية العملية وعالقته بالتوافق النفسي  :"حتت عنوان 

  : تساؤالت الدراسة  –

    هل هناك عالقة بني التوافق الشخصي للطالبات ومستوى األداء ؟ -

   هل هناك عالقة بني التوافق االجتماعي لدى الطالبات ومستوى األداء ؟ -

  هل هناك عالقة بني التوافق النفسي العام ومستوى األداء ؟ -

التوافـق النفســي ببعديـه الشخصــي واالجتمـاعي ومســتوى يهـدف البحــث إىل دراسـة العالقـة بــني  :أهـداف الدراســة
  .األداء للطالبات يف الرتبية البدنية والرياضية للبنات بالقاهرة 

  :الفرضيات 

 .هناك عالقة اجيابية بني التوافق الشخصي بأبعاده الستة ومستوى أداء الطالبات يف الرتبية العملية  -

 هناك عالقة اجيابية بني التوافق االجتماعي بأبعاده الستة ومستوى أداء الطالبات يف الرتبية العملية  -

 هناك عالقة اجيابية بني التوافق النفسي العام ومستوى أداء الطالبات يف الرتبية العملية  -

  .استخدمت الباحثة املنهج الوصفي  :المنهج المستخدم

  .عينة مشلت على طالبات الفرقة الرابعة بكلية الرتبية الرياضية للبنات  طبق البحث على:عينة الدراسة

  :أدوات الدراسة
 " .حممود عطية هنا "مقياس كاليفورنيا للشخصية والذي أعده بالعربية  -
  .بطاقة تقومي الطالبات يف الرتبية العملية  -

   :أهم النتائج
توصلت الباحثة إىل أن هناك عالقة اجيابية بني التوافق الشخصي بأبعاده الستة ومستوى أداء الطالبات  -

 يف الرتبية العملية 
وبالتايل يوجد عالقة اجيابية بني التوافق ، وجود عالقة اجيابية بني التوافق االجتماعي ومستوى األداء  -

 .ة العملية النفسي العام ومستوى األداء للطالبات يف الرتبي
  .كما أوصت الباحثة بتطبيق مقياس كاليفورنيا للتوافق النفسي يف اختبار القبول -

 


