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بالنسبة  : تمهيد األهمية  درجة كبيرة  من  العلمي على  البحث  هو  إن  في ذلك  ،والسبب  العلمية  لألبحاث 

حاجة أي بحث علمي للدقة والتنظيم،فالبحث العلمي ليس كغيره من املقاالت الصحفية أو املوضوعات  

البشر   بحياة  املرتبطة  النتائج  من  الكثير  عليه  وينطوي  مهم  جد  ،فاألمر  النصية  األخبار  أو  اإلنشائية 

ون نحو إيجاد منهجية للبحث العلمي يسير على دربها الباحثون  أنفسهم ،لذا شرع العلماء والخبراء العلمي

،ولكن ينبغي هنا أن ننوه بأن املنهجية تكون في الخطوط الرئيسية لخطة البحث ،وليس في مجمل البحث 

، فال ينبغي أن يكون هناك بحث مشابه آلخر فهذا أمر مناف تماما للمقاييس واملعايير العلمية ،فالبحث 

ن يتميز باالنفرادية والجديد في املتن،بينما املنهجية هي عبارة عن ترتيب لعمل الباحث ،ومن  العلمي يجب أ

البحث   بمنهجية  الخاصة  األساسية  العناصر  أهم  على  املحتوية  املطبوعة  هذه  انجاز  تم  املنطلق  هذا 

م خطة  وفق  الالزمة  املعايير  بكل  بحثه  انجاز  في  الباحث  الطالب  مساعدة  ثمة  ومن  دروسة  العلمي 

 ومضبوطة.........
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 املحاضرة األولى 

 أوال //مفاهيم عامة)لكل من العلم ، والبحث العلمي( 

 مفهوم العلم : .1

 تعددت تعاريف العلم وسنورد ثالث تعريفات هي : 

العلم : سلسلة مترابطة من املفاهيم والقوانين واألطر النظرية التي نشأت نتيجة للتجريب او املالحظة    *

 املنظمة . 

 العلم : نشاط إنساني هدفه زيادة قدرة اإلنسان في السيطرة على الطبيعة .  *

 العلم : كل منظم من املعرفة التي تم الحصول عليها عن طريق البحث والتفكير .  *

 من التعريف االول والثالث يشيران الى جانبين رئيسين هما : وكل  

 مضمون العلم او املكون املادي للعلم . -أ

 املنهج العلمي في اساليب العلماء للتوصل الى مادة العلم .  -ب

 -:  للعلم اربعة أهداف رئيسة هي أهداف العلم :  .2

  Descriptionالوصف :   •

املختلفة وغيرها معتمدا في ذلك على املالحظة واستخدام ادواته او اجهزته ان هدف العلم وصف الظواهر  

 العلمية الخاصة . 

 Explanationالتفسير  •

اليقف العلم عند وصف وفهم الظاهرة بل يتقص ى معرفة اسبابها ويعتمد التفسير على دراسة املتغيرات  

 التي تالزم الظاهرة وتسبب حدوثها . 

 .    Predictionالتنبوء   •

عندما يصل العلم الى تعميمات تفسر الظواهر املختلفة يحاول االستفادة من هذه التعميمات في التنبور  

 مستقبال والتنبوء يعني : استخدام معلومات سابقة لتوقع حدوث نتائج أو ظواهر مستقبلية . 
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تتم    Control:    الضبط والتحكم • على   : ويعني ضبط العوامل والظروف التي تجعل ظاهرة معينة 

مدى صحة   على  الظاهرة  ضبط  ويعتمد   , االنسان  وصالح  يتفق  بما  حدوثها  منع  او  معينة  صورة 

 تفسيرها والتنبوء بها . 

ـــي : ثانيا//   البحــث العلمـ

عن تساؤالت معينة باستخدام  إجابة أومشكالت محددة  إلىالتوصل لحلول  إلىهو عملية منظمة تهدف  

 معرفة علمية جديدة .  إلىتؤدي  أنمعينة يمكن  أساليب

 ومن هذا التعريف يمكن استنتاج ما يلي : 

 هناك مشكلة ما تحتاج الى حل والبحث العلمي يكفل حلها .  -

 متعارف عليها في حل املشكلة .  وإجراءات أساليب ثمة  إن  -

  إن  -
ً
 تفسيرا لظاهرة ما .   أوالبحث العلمي يولد معرفة جديدة قد تشمل وصفا

 :  اآلتيةيتميز البحث العلمي بالخصائص  خصائص البحث العلمي :  .1

 عملية منظمة تسعى الوصول الى الحقيقة .   -

عملية منطقية يسعى الباحث من خاللها للوصول الى حلول مشكالته بخطوات غير متناقضة تدعم    -

 . 
ً
 بعضها بعضا

 عملية تجريبية تنبع من الواقع وتنتهي به .  -

 نفس النتائج .   إلىعملية موثوقة قابلة للتكرار والوصول  -

 .  اإلنسانيةزيادة املعرفة  أوتعديل  أوعملية موجهة لتحديث  -

 يأتي :  أهمها ماأهداف البحث العلمي :  .2

 الكشف عن الحقائق واملبادئ والقوانين التي تفيد اإلنسان في حل مشكالته.  -

 واألفكار واملذاهب الفكرية .التحليل النقدي لآلراء  -

 حل املشكالت االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والبيئية والصحية والزراعية والتعليمية وغيرها .  -
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 بها وضبطها .  بوءنوالتتفسير الظواهر الطبيعية  -

 تعديل وتغيير املعلومات غير الدقيقة عن الظواهر املحيطة باإلنسان .  -

 التخطيط للتغلب على الصعوبات التي تواجه اإلنسان والتنبوء بمستقبل الحياة اإلنسانية .   -

 عناصر البحث العلمي :  .3

 عناصر هي :   أربعة ويشمل البحث العلمي 

 : مدخالت البحث العلمي : 
ً
 وتتكون من عنصرين هما :  أوال

 الباحث : وما يتميز به من كفايات علمية ، منطقية وغيرها .  -

 البحث : ببعديه مشكلة البحث والخلفية النظرية .   -

 : وتتكون من منهجية البحث وإجراءات البحث .   : عمليات البحث العلمي أ

 وتتكون من نتائج البحث واالستنتاجات والتوصيات .   : مخرجات البحث العلمي :  ب

 وتشمل املؤشرات ومعايير تقييم البحث في فعاليته .  : الضوابط التقييمية للبحث العلمي :  ج
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 ملعالجة املشكلة واملخطط اآلتي يوضع هذه العناصر األربعة : 

  

       املخرجات                                                         العمليات                                                                املدخالت   

 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

 

 

 

 

 : مدخالت البحث العلمي :  أ

 حل مشكلة البحث  إلىعملية البحث العلمي وصوال  بإجراءهو الشخص الذي يقوم تعريف الباحث :  •

 يتميز بمجموعة من الصفات والخصائص ومنها :  أنالباحث ينبغي  إن: كفايات الباحث  •

يتحلى    إن وهذه تتعلق بالباحث نفسه وشخصيته والفضائل التي يجب    الكفايات الشخصية للباحث :   -

مع    وأهمهابها   تعامله  للغات    اآلخرينطريقة  بالصبر واالستمرارية ومعرفته  في   األجنبية والتحلي  ورغبته 

مهاجمة   وتجنب  مغرورا  ال   
ً
متواضعا يكون  وان  الحقيقة  يتحلى    اآلخريناكتشاف  وان  شخص ي  بشكل 

 بحثه .   إزاءتحمل املسؤولية بالسمعة الطيبة و 

 الباحث

 الكفايات

 االتجاهات

 االخالقيات

البحث 

 ويشمل :

مشكلة  -

 البحث

االهداف -  

الفروض -  

الخلفية  -

 النظرية

منهجية البحث -  

االجراءات -  

اختيار العينة -  

ادوات البحث -  

المعالجة االحصائية -  

نتائج البحث  -  

تفسير النتائج  -  

االستنتاجات  -  

التوصيات  -  

المقترحات  -  

 الضوابط التقييمية وتشمل المعايير والمؤشرات
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: ويقصد بها األطر النظرية والتطبيقية للبحث العلمي التي هي مبعث بصيرة    الكفايات العلمية للباحث  -

الباحث بمشكلة بحثه وقدرته في تحري املعلومة الدقيقة فيما يقرأ ويكتب وفيما يعرض من معلومات مع 

   الشخصية .  األهواءدرجة عالية من التجرد من 

منطقية   أسس:وهي توازي شعور الباحث باملشكلة وتقرير معالجتها بناء على  الكفايات املنطقية للباحث

 ال .  أممقنعة وتبدو لدى الباحث بشكل قدرات فردية في تقييم طبيعة املشكلة وكونها تستحق الدراسة 

  هناك عدد من السمات املميزة التي ينبغي ان  االتجاهات العلمية للباحث :  *
ً
  إلى يتحلى بها الباحث استنادا

 مجموعة من االتجاهات العلمية التالية :  

العلمي  -1 والبحث  بالعلم  الباحث    الثقة  على  اجل    بأهميةيثق    أن:  من  مناسبة   إيجادالعلم  حلول 

 للمشكالت التي تواجهه . 

املستمر -2 التعلم  بقيمة  عليه    اإليمان  ينبغي  لذا  بطبيعتها  باستمرار  ومتغيرة  معقدة  الحياة  ان  :الشك 

 الدراسة واملتابعة املستمرة حتى تكون تفسيراته متماشية مع تطور الحياة . 

العقلي  - بحث    التفتح  هناك  وليس  والتعصب  والتحيز  والجمود  التزمت  مع  العلمي  البحث  يلتقي  ال   :

 ى الباحث التحرر من األفكار املسبقة .  موضوعي يلتقي مع التزمت والتعصب وعل

: يتميز الباحث العلمي بأنه يبحث عن الحقيقة لذا فهو مستعد لقبولها وان كانت مخالفة    تقبل الحقائق  -

 لراية وال يؤثر ذلك في عالقته مع أصحاب الرأي املعارض .  

امه وال يدعي معرفة لم يتوصل  : ال يتسرع الباحث العلمي في إصدار أحك  التأني واالبتعاد عن التسرع    -

 عليها .  
ً
 واضحا

ً
 اليها بالبحث او انه ال يتملك برهانا

 وان يبتعد عن التفسيرات امليتافيزيائية وان ال  يان    :   االعتقاد بقانون السببية  -
ً
عتقد بان لكل نتيجة سببا

 يؤمن مطلقا بالصدفة وال يعتمد عليها في تفسير الظواهر . 

عند الباحث ، يالحظ ويصف ويسجل ويعلن نتائجه كما هي عند    أمانة: البحث العلمي    العلميةاالمانه    -

 .   أخرقياسها ، فالحقيقة ش يء وما يرغب فيه ش يء 
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 املحاضرة الثانية: 

 الطريقة العلمية في البحث : أوال//   -

البحث ، وان أول مالمح هذه كان ظهور الطريقة العلمية نتيجة لجهود علماء كثيرين وقرون طويلة من  

( حين  1561-1626)           Francis Baconيس بيكون   سالطريقة ظهرت على يد الفيلسوف االنكليزي فران

املعرفة   وان  جمعها  يمكن  التي  واملالحظات  الوقائع  من  كبيرة  مجموعة  أساس  على  النتائج  بناء  اقترح 

 املكتسبة يجب ان تمحص وتنظم ثم تطبق .  

(  هذه الطريقة على يد مجموعة من العلماء ، إلى ان استطاع الفيلسوف األمريكي )جون ديوي  ثم تطورت

عام    How are we thinking  ( ان يحددها في خطوات نشرها في كتابة )كيف نفكر(  1952   – 1859(

 وقد كانت الخطوات هي :   1910

 الشعور باملشكلة .  -1

 تحديد املشكلة . -2

 وضع الفروض .  -3

 جمع البيانات واملعلومات .  -4

 اختبار الفروض. -5

 الوصول الى النتائج واالستنتاجات .  -5

 ويحدد باحثون آخرون هذه الخطوات بما يأتي : 

 اختيار مشكلة البحث   -1

 تحديد مشكلة البحث .  -2

 تنفيذ إجراءات البحث .  -3

 تحليل البيانات .  -4

 استخالص االستنتاجات وصياغتها .  -5
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  إذا هي تحديد املشكلة الن مشكلة البحث    أهميةأكثر خطوات الطريقة العلمية    أن جدير بالذكر  ومن ال

ستصرف من الباحث    فإنهاكانت غامضة    إذا  أماستوجه البحث بدقة نحو الحلول ،    فإنهاكانت محددة  

 الوقت الطويل دون فائدة .  

 كتابة عناوين البحوث: ثانيا //

  الدراسة قليال، يجب تضمينها في العنوانإذا كان عدد متغيرات  -1

  مثال: العالقة بين تقدير الذات والعدوانية. 

  إذا كان عدد متغيرات الدراسة كثيرا، يجب تضمين عنوان الدراسة أنماط هذه املتغيرات.   -2

يريد باحث ما دراسة كيف تتغير اتجاهات التالميذ نحو املدرسة بمرور الوقت مع االنتباه للفروق    مثال: 

بين سكان الحضر واألرياف، واملستويات االقتصادية واالجتماعية ...الخ، فهنا يوجد متغيرات عديدة لذا  

تجاهات التالميذ نحو  فيصبح العنوان: التغيرات في ايجب تضمين العنوان أنماط هذه املتغيرات فقط، 

افية.    املدرسة وعالقتها بمجموعة من املتغيرات الديموغر

تحقق البنات عالمات أفضل    مثال:  يجب أن يوضع في العنوان ما سيتم دراسته وليس ما تمت دراسته.  -3

خطأ هذا  القدم،  كرة  مقياس  ماعدا  املقاييس  كل  في  الذكور  الذكور  من  بين  الفروق  الصواب:   ،

  طارية اختبارات تحصيل دراس ي.واإلناث في ب

  ذكر املجتمع أو املجتمعات التي سوف تجرى عليها الدراسة.  -4

يجب إدراج العناوين الفرعية لتوضيح أغراض الدراسة، كان نقول: دراسة مقارنة أو دراسة وصفية   -5

  ...الخ. 

  يجب أن يكون عنوان البحث متسقا مع الفروض والغرض وتساؤالت الدراسة.  -6     
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 املحاضرة الثالثة: 

 أوال//محتويات الجانب النظري للمذكرة

 .مقدمة  1

عنوان البحث    تعطي نظرة عامة  للقارئ للدخول تدريجيا في موضوع البحث، فهي حلقة الوصل بين 

أو  يحس    وصلبه  التعريف  محتوياته،   من  انطالقا  األساسية،  البحث  جوانب  بأهم  خاللها  من  القارئ 

تحديد   مع  واملشابهة  السابقة  الدراسات  نتائج  بعض  خالل  من  للدراسة  املفهومي  والتحليل  بالبحث، 

تقسيمات البحث عامة ) اإلطار النظري للدراسة وما يتضمنه من فصول ومباحث ذات الصلة(، واملنهج  

واملالئم للبحث وخصائص املجتمع األصلي وكيفية اختياره، وكيفية بناء أدوات البحث  العلمي املستخدم  

نتائج الدراسة وكيفية   إلى أهمية  النهائية،  إلى املنهج اإلحصائي املستخدم في معالجة النتائج  األساسية، 

 
 
  . االستفادة منها نظريا وتطبيقيا

 إشكالية البحث:   .2    

أّول خطوات   بحّب  إّن  الباحث  نتيجة الّتصاف  مشكلة  بوجود  عور 
ّ
بالش تبدأ  الفرد  لدى  العلمي  املنهج 

إلى تفسير  االستطالع  للّتعّرف على مختلف الظواهر، فيميل  واالستكشاف والسعي لالّتصال بمن حوله 

واهر، فالباحث ال يأخذ
ّ
تها بل ُيناقشها ويُقارنها ليقبلها أو يرفض الحوادث والظ

ّ
ها، وبالتالي  األمور على عل

 يتوّجب عليه وضع التساؤالت عن أسباب حدوثها؟

ومن أين ينطلق ليصل لخطوات جديدة توصله للمعرفة العلمية؟ وما هي التفسيرات العلمية التي تؤّدي  

كما أّن تحديد املشكلة هو أساس البحث العلمي، فهي ظاهرة تحتاج إلى التفسير أو   إلى تفسير الظاهرة؟

ُيحيط بها، وذلك من   غموض، وتبدأقضّية يشوبها ال بعد ذلك عملّية البحث إلزالة هذا الغموض الذي 

ق بالظاهرة موضوع الّدراسة.  أجل الوصول إلى تفسيرات علمّية لإلجابة على
ّ
 التساؤالت التي تتعل

عترضه  
 
ت يعتبر من أهّم الصعوبات التي تقف أمام الباحث، حيث  إّن الحصول على مشكلة ما لدراستها 

قبات واملشكالت التي تحتاج إلى دراسة، بحيث يجب عليه أن يختار منها ما يتماش ى مع ميوالته   لة منجم الع 

 وتصّوراته.  ومعتقداته ويتناسب

والباحث الجّيد والّناجح في بحثه العلمي هو الذي يختار مشكلة من خالل إملامه باملوضوع الذي يرغب في 

 ر يستمّد منها مشكالته وهي: فيعتمد في ذلك على عّدة مصاد دراسته،
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 مجال التخّصص.   •

 املراجع العلمّية.  •

 الخبرة الشخصّية.   •

 الّدراسات السابقة واملشابهة.  •

 املؤتمرات العلمّية.   •

 الزيارات امليدانية )االستطالعّية(. •

التي   والعوامل  االعتبارات  بعض  يجب علية مراعاة  بحثه،  اختيار مشكلة  في  الباحث  يبدأ  أن  وقبل 

 
ّ
 بشكل مناسب، ومن هذه االعتبارات ما يلي:  نه من اختيارهاتمك

 حداثة املوضوع.  •

 األهمّية العلمّية للموضوع املختار) املشكلة(. •

 الخبرة الشخصّية للباحث.   •

 توافر املصادر واملراجع لجمع املعلومات.   •

 توافر األستاذ املشرف على البحث من أهل االختصاص.   •

 ارتباط املوضوع ومناسبته للوقت )املجال املكاني والزماني املناسبين(.  •

 توفير التكاليف املادّية الكافية إلتمام مختلف مجريات الّدراسة.  •

ال   بحثه  تحديد  يستطيع  ال  الذي  الباحث  إّن  حيث   ، جّدا  هاّمة  طوة 
ُ
خ يعتبر  البحث  مشكلة  وتحديد 

ة الالزمة واألدوات  وبالتالي ال يستطيع تحديد    يستطيع فهمه، 
ّ
الخطوات البحث واملنهج املناسب أو الخط

فتحديد املشكلة يجب أن يكون دقيقا بشكل ال يترك أّي هفوة أو تأويل    والبيانات الّتي ينبغي العمل ألجلها،

كن أن يُوقع الباحث في تضارب أو تناقض أو حيرة ُُ  من أمره. ُي
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 املحاضرة الرابعة:

 صياغة إشكالّية البحث: كيفّية    أوال//

لعنا عليه من مراجع علمّية في مجال منهجّية 
ّ
إّن صياغة املشكلة البحثّية (إشكالّية الّدراسة) حسب ما اط

 في العلوم اإلنسانية واالجتماعية تتبنى اّتجاهين اثنين:  البحث العلمي

جاه األّول: 
ّ
 وهو االّتجاه الغالب واملعمول به في نظرّية ومنهجية التربية البدنية والرياضية.  * االت

وهو أن ُتصاغ املشكلة في صورة سؤال أو أكثر، ويكون البحث بمختلف مراحله لإلجابة على هذه األسئلة  

 املطروحة.

جاه الثاني: 
ّ
 والذي يحّبذ أن تطرح اإلشكالّية أو ُتصاغ في عبارة تقريرّية.   االت

 شروط صياغة اإلشكالّية:  .1

ر في صياغة املشكلة البحثّية، والتي يجب على الباحث أخذها 
ّ
هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوف

 بعين االعتبار والجدّية حّتى ُيمكنه معالجة إشكالية بحثه بشكل جّيد وصحيح وهي كما يلي: 

زنة بهدف الوصول إلى نتائج علمّية •
ّ
 بسهولة وبدون تكاليف كثيرة.  أن تكون املشكلة مناسبة ومت

 أن تكون املشكلة مّدتها معقولة ومحسوبة )قّوة التنّبؤ( من بدايتها إلى نهايتها.  •

 أن تكون تكاليف حّل املشكلة في حدود إمكانيات البحث.   •

أن تكون املشكلة هادفة إلى كشف اآلفاق املجهولة )إضافة نظريات جديدة للمعرفة اإلنسانية وآفاقا  •

 جديد ة للبحث العلمي. 

 أن تكون املشكلة تتناسب وميول الباحث ومست وى قدرته في معالجتها.  •

فه مشّق ة وعناء في معالجتها. 
ّ
 أن تكون بيانات املشكلة )جمع بياناتها( في متناول أيدي الباحث حّتى ال تكل

املشكلة   تحديد  تتضمن  نظرية،  خلفية  إلى  تستند  الباحث،  وتخصص  اهتمامات  ضمن  تكون 

وصف مجال املشكلة )املتغير التابع واملستقل( ثم انتقل تدريجيا إلى  وتساؤالتها أخذين بعين االعتبار 

  ؤل عام وأسئلة فرعية له، مع أهدافها ومبرراتها. استركيزها )من العام إلى الخاص( تنتهي بت
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 فرضيات البحث: ثانيا//

تة للبحث، وهو عبارة عن اإلجابة املحتملة ملشكلة 
ّ
ع أو التنّبؤ أو احتمال إجابة مؤق

ّ
يعّرف بأّنه التوق

عطي للباحث نظرة حول العمل امليداني لدراسته، أي أّنها بمثابة نقطة  
ُ
البحث املطروحة والتي بدورها ت

 مرور من العمل الّنظري إلى العمل امليداني.

والفرض أو الفرضّية هي الفكرة املبدئّية، أو التفسيرات املقترحة أو التخمينات املعقولة كحّل ممكن 

للظاهرة )املشكلة( قيد الّدراسة، وفي األساس تعتمد فروض البحث على: الخبرة الشخصّية للباحث،  

العه، وقدرته على الرؤية والتنّبؤ ألبعد
ّ
سات السابقة واملشابهة الحدود، وكذا مطالعة الدرا وسعة اط

 بجوانبها املختلفة.  ملوضوع الدراسة.. كّل هذا يسمح للباحث بالتعّمق في الظاهرة نتيجة إملامه

تخضع   الباحث، وهي  يدرسها  التي  )املشكلة(  للظاهرة  ت 
ّ
املؤق الحّل  بأنه  الفرض  تعريف  ُيمكن  إذن 

د من صّحتها، فهي ليست حلوال نهائّية بل هي  
ّ
ت للظاهرة املدروسة، للتجريب للتأك

ّ
تفسير أو تعليل مؤق

 تتصف أبدا  
ّ
لّيا ، بحيث يجب أال لذا يجب أن تكون واقعّية وقابلة للّتجسيد والّتحّقق من صّحتها عم 

بالخيال الذي يستحيل تطبيقه ميدانّيا .وتكمن أهمّية الفرض البحثي في أّنه يساعد الباحث على أن 

ت جهوده دون غرض محّدد، كما  يتوّجه مباشرة إلى الحقائق العلميّ 
ّ
ة التي يبحث عنها بدال من تشت

كن أن يستخدمها، كما يساعده على تنظيم النتائج  ُُ تساعده على تحديد اإلجراءات واألدوات التي ُي

وتقدُيها، كما يحّدد كذلك الوسائل والعمليات اإلحصائّية املناسبة للدراسة.وللفروض أهمّية كبيرة في  

، وخاّص ة في مجال التربية البدنية والرياضّية، فهي توّجه الباحث إلى نوع الحقائق  البحوث العلمّية

التي يجب أن يبحث عنها بدال من تشتيت جهوده دون غرض محّدد، فالغرض هو الحّل املحتمل القابل  

ت جهوده ويضيع  
ّ
تتشت ال  حّتى  متأنّية ومتسلسلة مضبوطة  إلى دراسة  يحتاج  فهو  وبالتالي  لإلثبات، 

 جهده هدر ا دون الوصول إلى نتائج عملّية. 

ر  
ّ
ف  ُ كما أّن للفروض أهمّية بالغة في تحديد اإلجراءات املناسبة ومختلف األساليب التي يجب أن تُو

لتحقيق الغرض املطلوب كما أنّها تقّدم تفسيرا علمّيا محتمال للعالقة القائمة بين متغّيرات الّدراسة،  

بين املتغّير املستقّل واملتغّير الّتابع في البحث، وهي بذلك تساعد الباحث أي أنّها تفّسر نوع العالقة  

 على تنظيم وتقديم النتائج ذات الّداللة في بحثه. 

 يضع الباحث فروض بحثه مرتكز ا على االعتبارات التالية:  مصادر الفروض:  .1

 مجال تخّصصه.  •
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 خيال الباحث.  •

 الخبرة الشخصّية.   •

 الخبراء وأهل االختصاص.   •

 املصادر واملراجع العلمّية.   •

 البحوث والدراسات السابقة واملشابهة.  •

 ثقافة املجتمع والعلوم األخرّى.  •

الفرضيات: .  2 البدنّية    أنواع  النشاطات  وتقنيات  علوم  في  العلمّية  البحوث  في  الفروض  صياغة  إّن 

 والرياضّية تّتخذ ثالثة أشكال أساسّية وهي: 

لفرض البحثي.ّ . 1
ّ
 ا

لفرض اإلحصائي.ّ 2
ّ
 . ا

لفرض على هيئة سؤال.3
ّ
 . ا

 . أوال: الفرض البحثي: 

عة أو الفرق بين متغّيرين، أي أّنه تحديد العالقة التي يتوقعها  
ّ
وهو الفرض الذي ُيشير إلى العالقة املتوق

كن طرحه بص  الباحث من خالل  ُُ ورة مباشرة أو غير  جمع وتحليل البيانات، وهذا الّنوع من الفروض ُي

فالفرض غير املوّجه )الفرضّية املباشرة(: ُيشير إلى وجود عالقة أو فرق بين املتغّيرات، في حين أّن   مباشرة. 

 )الفرضية املباشرة( أو البديلة: فُيشير إلى طبيعة هذه العالقة أو هذا الفرق بين املتغّيرين.  الفرض املوّجه

 ثانيا: الفرض اإلحصائي: 

الّصفري، ُيشير إلى عدم وجود عالقة أو عدم وجود فروق بين املتغّيرات، وأّن أّي عالقة حادثة    وهو الفرض

 ترجع إلى عوامل الّصدفة وليست عالقة حقيقّية. 

 

 كيفية صياغة الفروض:  .2

  ُتصاغ الفرضية العامة على شكل إجابة أولية للمشكلة املطروحة.   –

  ُتصاغ الفرضيات بحيث تكون إجابة واحدة للسؤال املطروح غير قابلة للتأويل.   –
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يجب   أن   يقوم   ا لفرض  البسيط  على متغيرين مع توضيح العالقة املتوقعة بينهما مثل: توجد عالقة   –

 فس حركي وتقدير الذات موجبة بين مستوى التناسق الن

عندما تكون العالقة املحددة تحدث في مجتمع معين فقط فيجب تضمين الفرض هذا املجتمع املثال  –

 السابق يصبح عند األطفال الصغار.

 يجب أن تخلو الفروض من العبارات التي ال تضيف شيئا للمعنى  –

 الرياضة أمر جيد.يجب أن ال يتضمن الفرض أحكاما قيمية مثل الدين أمر جامع أو  –
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 املحاضرة الخامسة: 

 أهمّية وأهداف البحث: / /أوال

يجب على الباحث في هذا العنصر أن يقّدم وبإيجاز بعض العناصر التي ُتضفي أهمّية ا على موضوع بحثه 

ملجال   بحثه  يقّدمه  أن  كن  ُُ ُي ُيوّضح ما  بأن  وذلك  النظري والتطبيقي،  جانبيه  يخّص  النشاطات  فيما 

أهمّية   لتبيين  ذكرها  يجب  التي  األساسّية  الّنقاط  بين  ومن  تخصصاتها،  بمختلف  والرياضية  البدنية 

 الّدراسة ما يلي: 
 موضوع الباحث قيد 

تبيين أهمّية املوضوع في إطاره العام : فمثال إذا كان موضوع الدراسة في املجال التربوي ُيحاول الباحث  ▪

أهمّية موضوع بحثه على املنظومة التربوّية أو على البرامج التربوية والتدريسّية الحديثة  أن يبّين مدى 

...الخ، وإذا كان املوضوع في مجال التدريب الرياض ي على الباحث أن ُيبّين مدى أهمّية موضوع بحثه في 

على أو  املتوّسط  املستوى  على  الرياضية  النوادي  بمختلف  التدريب  استراتيجيات  املستوى    مجال 

 الّنخبوي أو املحترف ...الخ.

يوّضح   ▪ ألن  ويجتهد  الباحث  يسعى  متغّيراته: حيث  بين  العالقة  بشرح  الّدراسة  أهمّية موضوع  تبيين 

هذه   قّوة  تبّين  علمّية  نتائج  إلى  الوصول  وكيفّية  البحث،  متغّيرات  بين  العالقة  وعلمّية  بموضوعّية 

رات  العالقة، فُيبّين مثال أهمّية الّصلة ا
ّ
لقائمة بين املتغّير املستقل في موضوع دراسته وبعض املؤش

 الّنظرّية أو التطبيقية التي يسعى للوصول إليها في نهاية بحثه. 

محاولة توضيح العالقة بين موضوع الدراسة ومجال تخّصص الباحث: فيجب على الباحث أن يبّين   ▪

باشرة والوطيدة بمجال تخّصصه، فيسعى  أهمّية التطّرق لدراسة موضوع بحثه املختار وعالقته امل

مجال   في  امليدانّية  خبرته  وكذا  خصّية 
ّ

الش ومعارفه  يتناقض  ال  املوضوع  أّن  وضوح  وبكّل  ليبّين 

د أهمّية موضوع بحثه في اإلجابات  
ّ
تخّصصه، بل سيّسهل العمل للوصول إلى نتائج علمّية تبّين وتؤك

 على بعض اإلشكاليات املقترحة في الدراسة. 

يين تموقع موضوع البحث بالنسبة ملواضيع أخرى مشابهة: بعد التحديد الّدقيق ملتغّيرات البحث  تب ▪

ووضوح موضوع الّدراسة، ُيحاول الباحث أن يبّين مدى أهمّية بحثه وعالقته الوطيدة بمواضيع أخرى  

تأكيد نظريات ونتائج ع إلى  ى بحثه وتسعى  نح  لمّية، وذلك )نتائج بحوث ميدانّية أخرى( تسير على م 

 بهدف زيادة نسبة تعميم النتائج ومصداقيتها. 

محاولة تبيين أهمّية موضوع الّدراسة بالنسبة لبيئة الباحث واملجال املكاني للبحث: أي على الباحث   ▪

أن ُيبرز بمهارة مدى أهمّية موضوع بحثه وتماشيه مع ظروف البيئة املحيطة به ومختلف والظروف 
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اني الذي سيجري فيه كّل مراحل بحثه الّنظرّية والتطبيقّية، كما يبّين أيضا أّن  املتاحة في اإلطار املك

بكّل مصداقّية  سُتعّمم  إليها  يتوّصل  التي سوف  الّنتائج  وأن  البيئة  هاته  كثيرا  يخدم  بحثه  موضوع 

 وموضوعّية على مجتمع الّدراسة. 

ل  ▪ م  والع  األكاديمّية  الّناحية  من  الّدراسة  موضوع  أهمّية  أو   بيان  بحثه  أّن  الباحث  يبّين  حيث  ّية: 

وأهمّية   جهة،  من  الديتاكتيكّية  التعليمّية  الّناحية  من  كبيرة  أهمّية  تكتس ي  هاته  دراسته  موضوع 

تطبيقّية في املجاالت التربوّية والتدريبّية بمختلف أطوار التعليم أو التدريب الرياض ي )حسب مجال  

 التخّصص طبعا (. 

ّما عن أهداف البحث،  
ّ
فعلى الباحث أن ُيبرزها كذلك وبشكل واضح ومختصر، حيث يتوّجب عليه تبيين  أ

عاته املستقبلّية التي تعتمد على القدرة على التنّبؤ واستقراء النتائج ومستوى معّين من  
ّ
أهداف بحثه وتطل

تطبي خالل  من  لتحقيقها  يسعى  لبحثه  واضحة  أهدافا  ُيحّدد  الباحث  يجعل  مما  االستنتاجي  كاء 
ّ
ق  الذ

رة في البحث.
ّ
 منهجّية علمّية صحيحة يصل بها في آخر بحثه إلى تحقيق مختلف األهداف املسط

ز على النقاط التالية كي ُيبرز بوضوح أهداف بحثه، وهي كما يلي: 
ّ
 إذن يجب على الباحث أن يرك

الوصول إلى  تخص موضوع الّدراسة في حّد ذاته، حيث يبرز الباحث فيها غايته في  أهداف موضوعّية:    *

تبيين عالقة بين متغيرات أو تفسير ظاهرة اجتماعية أو نفسّية أو مشكالت تربوّية معينة في املجال التربوي 

مثال   -، أو التحقق نتائج تطبيق اختبارات بدنّية أو مقاييس بيوميكانيكّية أو اختبارات بلي ومترّية -مثال  –

 في التدريب الرياض ي ...الخ. -

: أهداف ذاتيّ *  
ّ
تخّص شخصية الباحث، حيث يحاول إبراز بعض األهداف املرجّوة من حيث    ة ومعنوية

تم وقعه العلمي )مجال تخصصه( وكذا من حيث ميوله واّتجاهاته الشخصّية ملوضوع من املواضيع أو 

وتقنيات   علوم  طبعا  تخّص  التي  املختلفة  املجاالت  من  مجال  في  أو  مستوى  في  الظواهر  من  لظاهرة 

 ات البدنية والرياضّية. النشاط

افّية:  * استشر يبرز  أهداف  أن  ُيكن  املتواصل  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  في مجال  الباحث  ولكون 

أهدافا سامية تشتمل في تطلعاته املستقبلّية وآماله االستشرافّية بهدف إيجاد نظريات جديدة أو تعديل  

 قّيتها إلتمام البحث العلمي الذي يكّمل بعضه بعضا . بعض النتائج العلمّية أو نفيها أو الحكم على مصدا
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أكاديمّية:   * (مكتبة معهد علوم   أهداف  الجامعية  املكتبة  إغناء رصيد  على  العمل  تشتمل أساسا على 

علمي   كمرجع  تكون  التي  الجاّدة  العلمّية  والبحوث  رات 
ّ
باملذك والرياضية)  البدنية  النشاطات  وتقنيات 

 ي مستوى التدرّج تحظيرا إلتمام العمل املنهجي العلمي املتواصل فيما بعد التدرّج.(نظري وتطبيقي) للطلبة ف

ل في الفائدة العاّمة للجمهورّية الجزائرّية واملصلحة العاّمة كون الجامعة    أهداف شاملة وعاّمة:   *
ّ
تتمث

قى إلى الوصول إلى  تحت ظّل الوزارة الوصّية لذا من الواجب أن تكون هناك أهدافا عاّمة وغايات شاملة تر

 التأثير في التغّير االجتماعي والّتنشئة االجتماعية الصحيحة للمجتمع الجزائري بصفة عاّمة. 

 شرح املصطلحات واملفاهيم األساسّية في البحث:  ثانيا//

ة في موضوع البحث والتي تعرف في منهجّية البحث  
ّ
رح الّتفصيلي لكّل املصطلحات الدال

ّ
نقصد بذلك الش

)عنوان   العلمي الّدراسة  موضوع  في  املهّمة  واملصطلحات  الكلمات  وهي  للبحث،  املفتاحّية  بالكلمات 

البحث(.لذا يجب التعريف باملصطلحات وشرح مفاهيمها (الكلمات الدالة ) بمنهجّية علمية متسلسلة،  

 تشمل االقتباس العلمي الصحيح واألمانة العلمّية في عملّية االقتباس، كما يلي:

من املصادر األساسية أي: القواميس واملناجد املعروفة واملتواجدة بكثرة في املكتبة  ريف اللغوي:  أ. التع

 الجامعّية.

عريف االصطالحي: 
ّ
من املراجع املعروفة واملعتمدة، والتي يحّبذ أن تكون حسب مجال التخّصص ب . الت

 )متماشية مع موضوع البحث(. 

الّتعريف الخاّص بموضوع البحث بالّتحديد، أي هو التعريف الذي يسري مع  وهو  ج. التعريف اإلجرائي:  

البحث الّنظرّية والتطبيقّية، ويعتمد أساسا على التعريفات االصطالحية    مفهوم املصطلح في كامل مجريات

ث  االصطالحّية على التعريف اإلجرائي والخاّص بالباح  السابقة، أي أّنه عملّية إسقاط مجموع التعريفات

 وموضوعه. 
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 املحاضرة السادسة

 الدراسات املشابهة واملرتبطة بموضوع البحث )الدراسات السابقة(: أوال//      

لع عليها خاّصة التي  
ّ
وهي الدراسات والبحوث التي يجدها الباحث في املكتبة الجامعية، والتي يجب أن يط

أّنها   الدراسة  ونقول عن  معّين،  حّد  إلى  بحثه  شبه 
ُ
في إحدى  ت معه  إذا اشتركت  البحث  مشابهة ملوضوع 

 املتغيرات.والهدف من سرد بعض الدراسات املشابهة واملرتبطة ّبموضوع البحث هو أّنها:ّ 

بعض   ▪ في  املّتبعة  املنهجّية  أساس  على  صحيحة  علمّية  بمنهجّية  االستعانة  على  الباحث  تساعد 

 الدراسات املشابهة. 

الجديدة التي أهملتها الدراسات املشابهة والعمل بها على أساس بحث    معرفة واكتشاف بعض املتغّيرات  ▪

 جديد.  

املشابهة  ▪ الدراسات  الجوانب الجديدة على أساس  بعض  في  التخصّص  أو  البحث  في مجال  التوّسع 

 للبحث. 

راسة االستعانة بنتائج الدراسات املشابهة في نهاية البحث لتبيين مصداقية النتائج املتوّصل إليها في الد ▪

 امليدانّية. 

بنتائج أكثر مصداقية   ▪ إمكانّية عمل دراسات مقارنة بين مختلف الدراسات املشابهة بهدف الخروج 

 وموضوعّية. 

 التالية :  املنهجّية للخطواتوعملّية سرد الدراسات املشابهة واملرتبطة بموضوع البحث تكون وفقا 

ص الدراسة: 1
ّ
ف أو صاحب الّدر   .ملخ

ّ
اسة (سواء كتاب أو رسالة أو أطروحة أو بحث  ويكون بذكر املؤل

..الخ)،  البلد  (السنة،  األخرى  واملعلومات  شولتين)،  (بين  واضح  بشكل  الّدراسة  عنوان  منشور..الخ)ثّم 

ثّم املنهج املتّبع في الدراسة وعينة البحث   بعدها يذكر الباحث وباختصار إشكالية الدراسة وفرضياتها 

 هذه الدراسة املشابهة.  والنتائج املتوّصل إليها في

وذلك بتحليل علمّي ناقد للدراسة املشابهة، حيث يذكر الباحث أساسا ما إذا  . نقد وتحليل الدراسة:  2

ز مناسبة أو عدم مناسبة  
ّ
كانت هذه الدراسة لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع بحثه، كما يرك

العّينة  وكذا  البحث  ملوضوع  للدراسة  املتّبع  في    املنهج  الباحث  ق 
ّ
توف عدم  أو  ق 

ّ
توف عن  وكذا  املختارة، 

التسلسل املنهجي ملجريات البحث خاّصة امليدانّية منها، وفي األخير لتأكيد على اإلجابة عن إشكالية البحث 

 املطروحة.
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هذه الخطوة ال بأس أن تأتي في نهاية سرد ونقد وتحليل مختلف   . ما ُيستفاد من الدراسات املشابهة: 3

ص الباحث كّل ما استفاد منه من الدراسات  الدرا
ّ
سات املشابهة واملرتبطة بموضوع الّدراسة، حيث يلخ

املشابهة السابقة الذكر فيذكر مختلف أوجه االستفادة من هاته الدراسات املشابهة، مع تبيان الفكرة 

 الرئيسية التي سينطلق منها في بحثه الجديد.

 الخلفية النظرية للبحث وفصوله األساسية   ثانيا// 

 لجمع أكبر كّم معرفي   
ً
بعد استكمال الجزء التمهيدي من الجانب الّنظري للدراسة يسعى الباحث جاهدا

 إّياها فيما يسّمى بالفصول الّنظرّية للدراسة. 
ً
ما

ّ
 ونظري من املعلومات منظ

ما - حسب  الدراسة  ومباحث  فصول  وصياغة  متغيرا  وضع  األخيرة:  تقتضيه  هذه  ،  األول   فصل"ت 

  .... الثالث،  الثاني

  مراعاة املوازنة بين الفصول من ناحية الكم، واحترام منهجية التهميش وكيفية نقل املعلومات.   -

  تجنب الحشو واإلطناب والتكرار، والنقل الحرفي للمعلومات ومراعاة األمانة العلمية واملوضوعية.  -

  أو مبحث تكون من وضع وترتيب الباحث. إدراج تمهيد وخالصة لكل فصل  -

   تقتضيه الدراسة.  محاولة املوازنة بين الجانب النظري والتطبيقي للبحث، حسب ما -

االستطالعية    ثالثا// بداية   : الدراسة  خاللها  من  الباحث  ُيبين  اإلشكالية،  لتثمين  استطالعية  دراسة 

األصلي، من خالل االطالع امليداني على الظاهرة، اإلحساس والشعور باملشكلة، والتعرف على عينة املجتمع  

متغيراته   البحث ومحاولة ضبط  أكثر على عناصر  التعرف  ميدانية قصد  أو مالحظات  وإجراء مقابالت 

   األساسية وحدوده، ومن ثم وضع خطة منهجية ملعالجة املشكلة املطروحة بطريقة علمية. 

قصد تجربة وسائل بحثه ملعرفة صالحيتها، وصدقها،   الدراسة االستطالعية هي عملية يقوم بها الباحث

العمل  االستطالعية  الدراسة  هذه  وتسبق  النهاية،  في  عليها  املحصل  النتائج  وموضوعية  دقة  لضمان 

،  امليداني، تهدف لقياس مستوى الصدق والثبات الذي تتمتع به األداة املستخدمة في الدراسة امليدانية

  مختلف الظروف املحيطة بعملية التطبيق . كما تساعد الباحث على معرفة 

  وبناء على هذا قمنا قبل املباشرة بإجراء الدراسة امليدانية بدراسة استطالعية، كان الغرض منها ما يلي: 

  معرفة حجم املجتمع األصلي ومميزاته وخصائصه.  -

  للجوانب التالية: ( وذلك من خالل التعرض االستبيانالتأكد من صالحية أداة البحث ) -
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 وضوح عبارات األسئلة ومالئمتها ملستوى العينة وخصائصها .  -

   التأكد من وضوح التعليمات.  -

املعرفة املسبقة لظروف إجراء الدراسة امليدانية األساسية، وبالتالي تفادي الصعوبات والعراقيل التي   -

  .  من شأنها أن تواجهنا

  ة على النحو األتي: وقد قمت بالدراسة االستطالعي  -

بعد االطالع على الكتب واملراجع العلمية، البحوث والدراسات السابقة التي لها عالقة بموضع الدراسة،    -

قصدت البعض من الصحف الرياضية محل الدراسة للحصول على املعلومات الكافية حول ظروف  

لصحفي الذي يتم به تقديم املادة  العمل على مستوى الجريدة، إضافة إلى نوعية املعلومات والقالب ا

ميدان   يعتبر  الذي  املسيلة  بجامعة  البدنية  التربية  معهد  إلى  التوجه  تم  مباشرة  ذلك  بعد  الرياضية، 

الدراسة، وتم توزيع بعض األسئلة املقننة تدور في مجملها عن البرامج الرياضية املقدمة ومدى تأثيرها في  

ضمنها هذه البرامج، على مجموعة من الطلبة خارج عيينة الدراسة، املستمع، ورأيه في املعلومات التي تت

 طالبا، تم االستعانة بإجاباتهم في سياق بحثنا العام.  30قوامها 
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 املحاضرة السابعة:

بع في الدراسة:   أوال//
ّ
 املنهج املت

الّدراسة الفكرّية الواعية للمناهج املنهج العلمي هو مجموعة الطرق املوصلة إلى معرفة الحقيقة، وهو  

الخطوات   من  مجموعة  وهو  موضوعاتها،  الختالف  تبعا  وذلك  العلوم  مختلف  في  تطّبق  التي  املختلفة 

لتفّهم   الباحث  يستخدمها  التي  الفعلّية  رق 
ّ
والط العاّمة  واملبادئ  الواعية  العقلّية  والعملّيات  املنظّمة 

 الظاهرة موضوع الّدراسة.

لبحث امليداني على الباحث أن يختار أو يحّدد املنهج املستخدم واملناسب لدراسة مشكلة  ففي منهجية ا

بحثه فهناك عّدة مناهج (املنهج الوصف، التجريبي، التاريخي، االرتباطي، الّسببي املقارن، الّتاريخي ...الخ) 

يبي مثال يجب عليه أن  طبيعة مشكلة البحث. فإذا استخدم الباحث املنهج التجر   التي يجب أن تتماش ى مع

ة، والطريقة املنهجّية الستخدامه في العمل
ّ
امليداني للبحث، وكيفّية استخدام أدواته    يحّدد متغّيراته بدق

 ومعالجاته اإلحصائّية، كذلك إذا استخدم املنهج الوصفي أو املنهج التاريخي ..الخ.

 "ّ  و يعلّل مناسبته ملوضوع البحثإذن: "ّيحّدد الباحث املنهج العلمي بعد تعريفه، ثّم يبّين أ

 عّينة البحث وكيفّية اختيارها:  ثانيا// 

تعتبر العينة من أهّم املحاور التي يستخدمها الباحث خالل بحثه، فاختيار العّينة بشكل جّيد ومناسب  

عتبر بمثابة  التوّصل إلى نتائج ذات مصداقّية عالية وكفاءة موثوق بها، فإذا كانت فكرة البحث    ُيساعد على
ُ
ت

ربة، كما تعتبر العّينة بمثابة الّسماد، لذلك إذا أحسن الباحث اختيار    البذرة، فإّن املنهج يُعتبر بمثابة
ّ
الت

ربة والّسماد املالئمين للبذرة، فسوف ينمو
ّ
 البحث نمّوا سليما وُيخرج ثمارا وفير ة لها وزنها وقيمتها.  الت

حث، فيصف املجتمع الذي يريد دراسته وتطبيق األدوات البحثية  يقوم الباحث بتحديد مجتمع وعّينة الب

يحّدد حجمه، ثّم يقوم بتحديد عّينة البحث وحجمها، وطريقة اختيارها (نوعها)، ونسبتها من    عليه، حيث

شروط اختيار العّينة،يقوم الباحث بتحديد املتغّيرات التي يرغب في دراستها،    املجتمع األصلي، وبعد مراعاة

إلىوتسّم  وتنقسم  رات 
ّ
املؤش األحيان  بعض  في  املتغّيرات   ى  الّتابع، وهناك  واملتغّير  املستقّل  املتغّير  ثالث: 

ر على التجربة أو البحث. 
ّ
 العشوائّية أو املشّوشة أو الّدخيلة التي تؤث

خص ليفحصه، في
ّ

كن أن يأخذ عّينة من دم الش ُُ عتبر تمثيال للمجتمع األصلي، فالطبيب ُي
ُ
حكم  فالعّينة ت

ه، فالعّينة هي الجزء من الكّل، لكن في البحوث الّنفسّية واالجتماعّية وبصفة عاّمة في   على تركيبة
ّ
الدّم كل



 قرماش وهيبة  األستاذ:املشروع التمهيدي للمذكرة                                      محاضرات مقياس  

 

ــة   الجزائر-دالي إبراهيم  16047شارع احمد واكـــد  2-معهد التربيــة البدنيــة و الرياضيـ

 /www.univ-alger3.dz/ieps املوقع االلكتروني    :  ieps@univ-alger3.dz      االلكترونيالبريد 
 

 

23 

ها بل يأخذ جزءا منها، ويبقى اختيار هذا الجزء من   البحوث اإلنسانّية، ال يستطيع
ّ
الباحث اخذ عّينة كل

 
ّ
كل املجتمع  فاستعمال  املناسبة(،  العّينة  )نوع  إلى    ه اختياره  البحث  يعّرض  مّما  ال  طوي  وقتا  يستغرق 

سبة 
ّ
املعّينة عن أفراد    األخطاء، فالبحث بطريقة العّينة هو البحث الذي يدرس حالة الجزء املعّين أو الن

 املجتمع األصلي، ثّم ينتهي بتعميم نتائجه على هذا املجتمع األصلي ككل . 

القيام به بالّضبط وتحديد هذه املتغّيرات التي    كما يجب على الباحث القيام بشرح مفّصل عن ما يرغب

ر على نتائج عمله، وحّتى يستطيع القول أّن سبب    يدرسها وكيف
ّ
م في املتغّيرات املشتركة حّتى ال تؤث

ّ
يتحك

م فيه الباحث، حيث يجب أن تكون واضحة ال إبهام فيها وال    الّنتيجة راجع إلى املتغّير املستقّل 
ّ
الذي يتحك

 غموض.

 تعريف العّينة:.1

اهرة في هذا الكّل  
ّ
هي الجزء من الكّل، نقوم باختيارها بطريقة معّينة لدراستها من أجل التحّقق من الظ

الدراسة( لدراسة    )مجتمع  كبير  مجتمع  من  مختلفة  بطرق  ُتختار  األفراد  من  مجموعة  بأنّها  عرف 
ُ
ت كما 

إّن العّينة ُيكن أن
ّ
بأّنها مجموعة األفراد ُتؤخذ من املجتمع األصل، بحيث  نعّرفها "  ظاهرة فيه، وبشكل عاّم ف

لة ا له تمثيال صادقا . 
ّ
 تكون ممث

 أسباب اختيار العّينات في البحث العلمي: .2

تستخدم العّينات في البحوث العلمّية من اجل توفير الوقت والجهد واملال، كما أنّها تسمح لنا بالحصول  

ستخدم العّينات في الحاالت التي يكون فيها إجراء  سريعة ومحّددة في فترة    على بيانات
ُ
زمنّية معلومة، كما ت

امل مستحيال من
ّ
صر الش ستخدم في الحاالت التي تطّبق فيها املعاينة )إجراء   الح 

ُ
الّناحية العلمّية، كما ت

عتبر
ُ
ُُ   بعض الفحوصات والّتجارب ..الخ(، كما ت كن تعميم  كذلك إحدى الوسائل العلمّية الحقيقّية ألّنه ُي

له هذه الّدراسات. 
ّ
سبة للكّل (املجتمع الكلّي ) الذي ُتمث

ّ
 نتائجها بالن

ص فكرة دراسة العّينات في أّنه إذا كان هدفنا الوصول إلى تعميمات حول   قواعد اختيار العّينة: .3
ّ
تتلخ

بع ال بّد لنا من دراسة
ّ
اهرة،فإّننا بالط

ّ
اختيار عدد محدود من بعض الحاالت، لهذا يلجأ الباحث إلى    الظ

هذا الجزء املختار "العّينة"، فالهدف هو ليس    هذا الكّل (املجتمع) يكون موضوع الّدراسة والبحث وُيسّمى

يستطيع الباحث تعميم نتائج    دراسة الحالة والوصول إلى نتائج حولها، ولكّن الهدف هو الّتعميم، بمعّن أن 

إلى عّدة قواعد تعتمد على وصف    الجزء )العّينة( على الكّل )املجتمع(.وعلى هذا فاختيار العّينة يستند 

 املجتمع وأهداف البحث، وذلك على الّنحو التالي:  دقيق للمجتمع موضوع البحث، وعلى تحديد
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 أّوال: تحديد أهداف البحث: 

 املوضوع، فإذا أراد الباحث دراسة الخصائص البدنّية ل
 
ف العبي  إّن اختيار عّينة البحث يتبع مباشرة هد 

ائرة
ّ
على مستوى والية أّم البواقي، فإّنه يختار الالعبين على مستوى هذه الوالية وتكون النتائج   الكرة الط

إذا أّما  الوالية فقط،  الجمهورّية    تتبع هذه  في  الطائرة  الكرة  لالعبي  البدنّية  الخصائص  دراسة  الباحث 

ة والي
ّ
ل كاف

ّ
حّتى يستطيع أن يعّمم نتائجه على جميع    ات الجزائرالجزائرّية، فإّنه يجب أن يختار عّينة تمث

 العبي الكرة الطائرة بالجمهورّية الجزائرّية. 

 ثانيا: تحديد املجتمع األصلي الذي نختار منه العّينة: 

إّن تحديد املجتمع األصل يعتبر من النقاط األساسّية التي ينبغي أن يراعيها الباحث ويُوليها اهتماما كبيرا ، 

تح ة    ديدفبدون 
ّ
كاف في  م 

ّ
التحك الباحث  يستطيع  ال  فيه  الداخلّية  العناصر  ومعرفة  األصلي  املجتمع 

 املتغّيرات املرتبطة ببحثه. 

 ثالثا: تحديد املجتمع: 

أعضاء  ة 
ّ
كاف عند  مضبوطة  تكون  الباحث  وُيبّينها  ُيبرزها  من خالل خصائص  الّتحديد  يكون  أن  بّد  ال 

ة مثال ، فال بّد أن يعرف هل أّن الباحث أن يدرس   العّينة، فإذا أراد
ّ
اّتجاه التالميذ نحو ممارسة كرة السل

كور واإلناث؟
ّ
 هذا البحث يشمل الذ

إلى غير ذكر من   وهل يدخل متغّير السّن واملستوى االجتماعي واالقتصادي في تحديد املجتمع األصلي؟، 

 صلي للبحث بمجتمع آخر. بالبحث، كما ال ينبغي عليه أن يستبدل املجتمع األ  الجوانب املرتبطة

 رابعا: إعداد قائمة للمجتمع األصلي: 

بعد أن يقوم الباحث بتحديد املتغّيرات املرتبطة باملجتمع األصلي، يبدأ في إعداد قائمة كاملة وصحيحة  

جميع وحدات املجتمع، ويتّم ذلك عن طريق الباحث نفسه، ألّنه رّبما قد تكون هناك بيانات    تشتمل على

 ويحتاجها الباحث، فالبّد إذن أن يسهر على كتابتها.  ُتذكر في القوائم الّرسمّيةلم 

لة: 
ّ
 خامسا: انتقاء عّينة ممث

عندما ينتهي الباحث من وضع القائمة الّنهائّية للمجتمع األصل، يبقى عليه انتقاء العّينة املناسبة، وهو  

ختار بها العّينة. وبسيط باملقارنة مع تحديد املجتمع األصلي، وهنا ش يء سهل
 
رق عديدة ُيمكن أن ن

ُ
 ك ط
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 أنواع العّينة: .4

ل املجتمع األصلي  
ّ
ن الباحث من تحديد مجتمع بحثه والحصول على عّينة جّيدة وكافية تمث

ّ
بعد أن يتمك

 للباحث أن يختار الّنوع الذي يراه مناسبا لدراسته، وذلك على الّنحو التالي:  تمثيال صادقا ، ُيمكن

 العشوائّية:  . العّينة1

يتّم اختيار العّينة العشوائّية بإعطاء فرص متكافئة لكّل فرد من أفراد املجتمع األصلي، كما يُعّبر عنها بأّنها  

له تمثيال صادقا     "مجموعة من لة 
ّ
ُتؤخذ من املجتمع األصل بطريقة عشوائّية، بحيث تكون ممث األفراد 

صاصاتفإذا قمنا بترقيم أفراد العيّنة على  
ُ
من الورق، فانتقاء األرقام يتّم بطريقة عشوائّية إلى أن يتّم    ق

الغالب   )في  املطلوب  العدد  عملّية    10انتقاء  في  ة  عاد  األسلوب  هذا  األصلي(ويستعمل  املجتمع  من   %

 القرعة.

بقّية: 2
ّ
 . العّينة الط

ريقة يتّم تقسيم املجتمع األصلي إلى طبقات أو أقسام يحّددها
ّ
الباحث سواء حسب السّن أو   في هذه الط

املهنة أو الّسنة الّدراسّية، فإذا الباحث مثال أراد القيام بدراسة مسحّية على عدد من طلبة    الجنس، أو

وتقنيات علوم  بمعهد  وعددهم    الليسانس  البواقي،  بأّم  والرياضّية  البدنّية  أي    600النشاطات  طالب، 

يأخذ    200بمعّدل   لكّل سنة، وقّرر أن  بتوزيع    طالبا  60طالب  يعني أّنه سوف يقوم  من كّل سنة، فهذا 

طالبا    60كّل طبقة )سنة(    طالب، وذلك بأخذه من  600طالبا من مجموع    180استمارة االستبيان على  

 لألخذ برتبهم في االستمارة الّتي سوف يوّزعها في املرحلة الّتطبيقّية من البحث. 

ناسبّية: 3
ّ
بقّية الت

ّ
 .العّينة الط

ّنوع يختلف عن السابق من حيث نسبة الّتمثيل في املجتمع األصلي، فإذا كانت نسبة طلبة الّسنة  هذا ال

% من مجموع املجتمع   35% من مجموع طلبة املجتمع األصلي، وطلبة السنة الثانية  40هي  أولى ليسانس

هي الثالثة  السنة  وطلبة  يُ   25األصلي،  االختيار  فإّن  األصلي،  املجتمع  مجموع  من  نسبة  %  حسب  ؤخذ 

 الّتمثيل لكّل عّينة في املجتمع األصلي. 

مة: 4
ّ
نظ

ُ
 .العّينة امل

تكون   بحيث  املجتمع األصل،  في  الّتمثيل  نسبة  الفترات من حيث  بانتظام  العّينات  الّنوع من  يتمّيز هذا 

لى عّينة من  اختيار وآخر واحدة في جميع الحاالت، فإذا فرضنا أّن باحثا أراد القيام بدراسة ع املسافة بين 
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لبة تقّدر ب: 
ّ
ر إجراء دراسته على   طالب،   200الط   20على  200طالب فقط، فيقوم بتقسيم  20بحيث قدَّ

  5، فإذا قّدر أن يبدأ برقم 9إلى  1اختيار عدد أو رقم من  ، وفي هذه الحالة يقّدر 10، ويحصل على العدد 

 لّنهاية أّي : مثال ويأخذ األرقام املتسلسلة العدد، من البداية حّتى ا

هو الفاصل بين أرقام العّينة، وفي الّنهاية يحصل على العدد    10.. الخ، وهذا يعني أّن العدد  35، .  5،  15،  25

 20املطلوب وهو ، العدد 

 .العّينة العرضّية: 5

ل  
ّ
ة ال تمث رضيَّ املجتمع األصلي في هذا الّنوع من العّينات يختلف عن األنواع الّسابقة، حيث إّن العّينة الع 

ل العّينة نفسها فقط، فالباحث في هذه الحالة يأخذ العينات بطريق الّصفة،   تمثيال صحيحا ،
ّ
وإّنما تمث

اللذين ُيصادفهم، وطبعا فإّن النتيجة في مثل هذه العّينات ال تعكس    أي يحصل على املعلومات من األفراد

عطي فكر ة عن مجم
ُ
 األفراد الذين أخذ منهم الباحث املعلومات.  وعالواقع للمجتمع األصلي، وإّنما ت

 .العّينة املقصودة: 6

بعد    
ّ
إال نتائجها  تعميم  يتّم  وال  مقصودة،  بطريقة  األصلي  املجتمع  من  ُتؤخذ  األفراد  من  مجموعة  وهي 

ستعمل العّينة املقصودة عندما يكون املجتمع األصلي قليل    املقارنة وإجراء
ُ
ت كن أن  ُُ دراسة أخرى، وُي

الرياض ي   البدني  النشاط  مجال  أو  الرياض ي  الّتدريب  الفردّية)مجال  الرياضات  في  وخاّصة  العدد، 

أو املالكمة ...الخ ، وُيمكن كذلك    التنافس ي( مثل: رياضة الجمباز، أو رياضات ألعاب القوى أو الّسباحة

قصد دراسة الحالة البدنّية
 
صد دراسة بعينها، كأن ن

 
ريد ق

ُ
أو دراسة    ل رياض ي معّين  استخدامها عندما ن

التي   املواقف  ذلك من  إلى غير  ..الخ،  معّين  بة 
 
نخ لالعب  الفسيولوجية  أو  البيوكيميائّية  التغّيرات  وتتّبع 

صد  في الّدراسة والبحث.  تدفعنا إلى الق 

 : ثامنةاملحاضرة ال

 األدوات املستعملة في البحث:   أوال//

فه الباحث في  
ّ
بحثه، سواء أدوات مختلفة أو أجهزة أو اختبارات مستخدمة، فيقوم األداة هي كّل ما يوظ

    بوصفها وصفا 
ٌ
بنا األعّزاء، أّن هناك خلط

ّ
دقيقا ، ومن املالحظ في معظم البحوث العلمّية التي يقوم بها طال

أداة    فاملراجع واملصادر تعتبر أدوات بحث، واملالحظة تعتبر أداة ، واملقابلة  كبيٌر في تحديد أدوات البحث 

عتبر أداة بحث   بحث كذلك، واالختبارات بمختلف أنواعها سواء
ُ
كانت بدنّية أو نفسّية أو اجتماعّية ..الخ ت
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قة
ّ
باالختبار فقط وليس أداة من أدوات    كذلك، أّما الوسائل التي تستعمل في االختبار فهي وسائل متعل

شبكة املالحظة، املقابلة، االختبارات  بعد أن ينتهي الباحث من عرض أدوات بحثه )اإلستبيان،    البحث. 

).. وتبيين الهدف من استخدامها وطريقة تطبيقها على عّينة البحث، يقوم بحساب األسس    واملقايييس 

لّصدق والثّبات  العلمّية لالختبارات املستعملة، وهنا
ّ
واملوضوعّية    يكون من الواجب على الباحث دراسة " ا

 لالختبارات وهناك طرق إحصائّية عديدة لحساب هذه األسس.  "ّ وذلك ما يبّين األسس العلمّية

وتصميمها.1 بنائها  ومراحل  وكيفية  البحث  جمع    :  أدوات  في  استخدمها  التي  األداة  الباحث  يبين 

 بالتفصيل إلى الخطوات الرئيسية لذلك، مبينا  
ً
الصدق    –البيانات، وكيف تم بنائها وتصميمها متطرقا

  دى مالئمتها للبيئة املدروسةوم –والثبات واملوضوعية 
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 :
ً
 شكل توضيحي لكيفية تصميم أسئلة االستبيان مثال

سؤال                   4سؤال فرعي                       3سؤال فرعي                   2سؤال فرعي                  1سؤال فرعي 

  5فرعي

 

  : املعالجات اإلحصائية ثانيا// 

ملاذا         النهائية،  الدراسة  نتائج  تحليل  في  يستعملها  التي  اإلحصائية  االختبارات  بوصف  الباحث  يقوم 

 اختيارها دون غيرها من باقي االختبارات األخرى؟  

نفي  مالحظة      أو  إلثبات  فقط،  املئوية  النسب  على  النهائية  الدراسة  نتائج  تحليل  في  االعتماد  تجنب   :

،  الفرضيات، بل على أدوات  
ً
وأن يتم االعتماد على اإلحصاء االستداللي بدل الوصفي إذا  وطرق أكثر عمقا

 .الدراسة ذلك  اقتضت

 

                        3سؤال فرعي                    2سؤال فرعي                  1سؤال فرعي 
 5سؤال فرعي                 4سؤال فرعي
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  عرض وتحليل نتائج الدراسة النهائية  ثالثا// 

  عرض نتائج الدراسة النهائية: .1  

ومعنونة فوق  يقوم الباحث بعرض النتائج املتوصل إليها، كل فرضية على حدا من خالل جداول مرقمة       

الجدول، أما تحته فيقوم الباحث بكتابة التعليق املناسب واملالئم للنتائج التي توصل إليها، كما يمكن له  

  عرض النتائج في أشكال بيانية، مع إعطاء استنتاجاته الخاصة بالفرضية املعالجة. 

 استنتاجات ومناقشة الفرضيات  رابعا//

  نتائج في نقاط مختصرة ودالة. في هذا الفصل يقوم الباحث بعرض ال -

النتائج على    بعدها يناقش كل فرضية على حدى  بمناقشة النتائج وتفسيرها، حيث يتساءل ملاذا كانت  -

هذا املنوال، أي يقوم بترجمة اللغة اإلحصائية إلى لغة علمية تفسيرية تبين وتفسر هذه النتائج والتحقق  

  من صحة الفرضية من عدمها . 

  ة الفرضيات الجزئية يناقش الفرض العام. بعد مناقش -

في االستنتاج وبعد عرض النتائج النهائية يمكن للباحث أن يثبت أو ينفي صحة فرضياته، كما يمكن له    -

االستمرارية   لضمان  للدراسة،  طريق  خارطة  ورسم  جديدة  آفاق  وفتح  املستقبل،  واستشراف  التوقع 

للب يبين الجهات الوصية التي يمكن أن تستفيد من  ومواصلة البحث عن الحقيقة، كما يمكن  احث أن 

 نتائج بحثه، والكيفية التي تتم بها االستفادة من بحثه، بشكل قابل للتطبيق امليداني. 

  إدراج الخاتمة العامة للبحث.  -
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 : التاسعة املحاضرة 

  )االقتباس والتوثيق( املصادر واملراجع  //أوال

  العربي واألجنبي حسب البحث، وكذلك الحداثة واألصالة. أن تمتاز بالتنوع بين  –

الحرفي    – النقل  وتجنب  واملوضوعية  الدقة  وكذلك  املراجع  مع  التعامل  في  العلمية  األمانة  مراعاة 

  للمعلومات. 

  . االعتماد في البحث على طريقة واحد في التوثيق واالقتباس –

وتجنب تفسير  الرقم و السورة،األحاديث النبوية، يجب شكل اآلية،عند االستدالل بالقرآن الكريم أو  –

القرآن الكريم حسب األهواء وبدون دليل واالعتماد على ما قاله العلماء واملفسرون، وذكر سند الحديث  

 ).. . حديث صحيح، حسن، ضعيف(ودرجته، 

  مراعاة تصنيف قائمة املراجع للمؤلفين حسب الترتيب الهجائي.  –

 راجع كاآلتي:  ُترتب امل

 الكتب: قائمة املراجع باللغة العربية/ قائمة املراجع باللغات األجنبية   –

   املجالت والدوريات والقواميس/ البحوث والدراسات الغير منشورة  –

  املواقع االلكترونية.  /املقابالت الشخصية /  املنشورات الرسمية والوثائق –

   املالحق واملرفقات ثانيا// 

  ي معلومات يتم إلحاقها وإرفاقها بالبحث تحوي بيانات ومعلومات تفصيلية ووثائق ومنها: ه       

دراسات     عن  معلومات  تفصيلية/  حسابات  بيانية/  ورسوم  إحصائية  بيانات  النفسية/  االختبارات 

  سابقة/ صور وأشكال/ بيانات تاريخية/ قوانين ومراسيم تشريعية/ووثائق إدارية... 

   والتهميش وكيفية كتابة قائمة املراجع واملصادر طريقة اإلحالة

هي قائمة ُتدرج في نهاية البحث أو في نهاية كل فصل من فصول البحث، وهي تحتوي على   قائمة املراجع       

  
ً
كافة املراجع التي اعتمد عليها الباحث سواء اقتبس منها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. حيث تعتبر توثيقا



 قرماش وهيبة  األستاذ:املشروع التمهيدي للمذكرة                                      محاضرات مقياس  

 

ــة   الجزائر-دالي إبراهيم  16047شارع احمد واكـــد  2-معهد التربيــة البدنيــة و الرياضيـ

 /www.univ-alger3.dz/ieps املوقع االلكتروني    :  ieps@univ-alger3.dz      االلكترونيالبريد 
 

 

31 

علمية وعدم وجود تلك القائمة يعني انتحال جهود اآلخرين، وهي مؤشر هام على اطالع الباحث  لألمانة ال

  وسعة خبراته وقراءاته. 

 أوال: قائمة املراجع العربية         

تب
ُ
  عند اإلشارة إلى هذا املرجع يكون التهميش بصفة عامة على النحو التالي:  -: الك

  رقم الصفحة.  -البلد   -تاريخ النشر  -دار النشر  -عنوان الكتاب -اسم ولقب املؤلف 

   حيث يجب مراعاة اآلتي: 

  : اسم ولقب املؤلف أ/

رطة    -
 
 (-)يوضع االسم األول للمؤلف في البداية ثم االسم األوسط إن وجد ثم اسم العائلة، توضع ش

 )أي دكتور، مهندس.. (، وعدم ذكر األلقاب العلمية للمؤلف 

إذا كان للكتاب مؤلفين اثنين، فإننا نكتب اسم املؤلف األصلي ويكون اسمه موجود على يمين الكتاب    -

  ني معطوفا على االسم األول أي: بينهما واو العطف. ثم اسم املؤلف الثا

محمدمثال:   السايح  مصطفى  و  خفاجة  علي  التربية   -ميرفت  في  التدريس  طرائق  الى  املدخل 

  :.... الرياضية

بكلمة   ويتبع  فقط  األول  االسم  نكتب  فاننا  ستة،  من  وأقل  مؤلفين  ثالث  من  أكثر  للكتاب  كان  إذا 

  ....- الثقافة بين القانون والرياضة  -األحمد و آخرون محمد سليمان  . مثال: وآخرون

يكتب املرجع على هذا النحو السابق في حواش ي البحث، أما في نهاية البحث أو في نهاية كل فصل  

أي حذف كلمة آخرون وذكر  (فيجب وضع أسماء جميع املؤلفين وبحسب الترتيب الوارد في الكتاب،  

  . )كل املؤلفين

حوي على مقاالت ملؤلفين مختلفين، فاننا نبدأ بذكر االسم الكامل لكاتب املقال، ثم  إذا كان الكتاب ي

 بكلمة 
ً
  ثم يذكر باقي البيانات.  )في(عنوان الكتاب الذي وردت فيه مسبوقا

ورقم   الكتاب  يكتب اسم  بل  التهميش  في  اليعاد ذكره  البحث،  متن  في  املؤلف  ماذكر اسم  في حالة 

  ص ؟  -1ج  -إدارة األفواج -لتالي: الصفحة فقط على النحو ا
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في حالة ماذكر اسم املؤلف وعنوان الكتاب في متن البحث، اليعاد ذكره في التهميش بل يكتب رقم  

  ص ؟  -الصفحة فقط على النحو التالي: 

  : عنوان الكتاب ب/

داكن، وإذا كان يحتوي    اجعل لونه أسودأو    تحته خطأكتب العنوان كما يظهر في الصفحة، واجعل  

 ): (العنوان على جزء رئيس ي وآخر فرعي فافصل بينهما بنقطتين  

: القوانين واللوائح التنظيمية التشريعات في التربية البدنية والرياضة  -مثال: حسن أحمد الشافعي  

  ص؟ -2003 - االسكندرية -دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر -واإلدارية للنقابة واملؤسسات الرياضية

كان   مترجمإذا  اسم  الكتاب  بعد  يظهر  الذي  املترجم  اسم  إضافة  مع  السابق  الترتيب  نفس  يتبع   ،

  الكتاب مباشرة. 

 -البليدة  –دار قصر الكتاب    -ترجمة محمد بوعالق  -النظريات التربوية املعاصرة  -مثال: بيرتران يافاس

  ص ؟ -2001

الترتيب السابق مع إضافة رقم الطبعة الذي يظهر بعد  يتبع نفس الكتاب له أكثر من طبعة، إذا كان 

  . )ط(اسم الكتاب مباشرة، والذي ُيرمز له بالرمز 

يتبع نفس الترتيب السابق مع إضافة رقم الجزء الذي يظهر بعد  الكتاب له أكثر من جزء،  إذا كان  

  . )ج(اسم الكتاب مباشرة، والذي ُيرمز له بالرمز 

يتبع نفس الترتيب السابق مع إضافة رقم السلسلة والجزء الذي لة،  الكتاب جزء من سلسإذا كان  

  . )س/ج(يظهر بعد اسم الكتاب مباشرة، والذي ُيرمز له بالرمز 

  - سلسلة املصادر التعليمية  -: أسسها النفسية والتربويةوسائل االتصال   -مثال: عبد الحفيظ سالمة

 ص ؟ -عمان -1992 -دار الفكر للنشر والتوزيع -2/3

  : دار النشر /ج

  ينقل على نفس الحالة التي ورد بها في املرجع املقتبس منه. 

بدال من اسم   )د.ن(إذا كان الكتاب غير موضح فيه الناشر، يتبع فيه الترتيب السابق مع كتابة الرمز 

  الناشر. 
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 -د.ن- ية: في العلوم االجتماعية واملالية واإلدار أساسيات البحث العلمي  -مثال: أحمد حلمي وآخرون

  ص؟-عمان -1999

  د/ تاريخ النشر: 

صفحة    - على  التاريخ  هذا  وجود  عدم  حالة  وفي  مباشرة،  الناشر  اسم  بعد  النشر  تاريخ  ذكر  يتم 

  . )د.ت(أو اختصاره بالرمز  -دون تاريخ -العنوان، أكتب مصطلح  

شريف أحمد  شريف  والتطبيقالتسويق   -مثال:  النظرية  الشروق  -:  والنشردار   - د.ت  -للطباعة 

  ص؟ -القاهرة

  هـ/ بلد النشر: 

بلد النشر أي املدينة التي نشر فيها الكتاب، فاذا كانت املدينة معروفة ُيكتفى بذكر اسمها، أما إذا    -

  كانت غير ذلك فيكتب اسم الدولة التي تنتمي إليها تلك املدينة. 

  و/ رقم الصفحة: 

  . )02ص -(التي تم منها االقتباس، فإذا كانت صفحة واحدة نشير إليها  -

  . )20-05ص ص  -(إذا رجعنا إلى أكثر من صفحة، نشير إليها  -

في حواش ي البحث فقط و يستخدم عند كتابة قائمة املصادر    )ص ص  -(و) ص  -   (يستخدم الرمز    -

 واملراجع. 

  مصدر سابق –صدر متى نستخدم املصطلحات التالية: نفس امل  -

اإلشارة في التهميش إلى مصدر ما عدة مرات متتابعة دون أن يكون هناك إشارة إلى    : نفس املصدر  -

  -مصدر آخر بين هذه اإلشارات، وذلك على النحو التالي: 

العلمية  -ثريا عبد الفتاح ملحس         - دار الكتاب اللبناني-4ط   -: للطالب الجامعيينمنهج البحوث 

  ص؟ -يروتب -1982

نكون قد استخدمنا أي مصدر آخر فإننا نستخدم    وعند اإلشارة لنفس املصدر مرة ثانية شريطة أن ال

  نفس املصدر: ص؟. -التعبير اآلتي: 
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تستخدم في حالة اإلشارة مرة ثانية إلى مصدر كان قد أشير إليه للمرة األولى شريطة    : مصدر سابق  -

بينهما مصادر أخرى، فنذكر   النحو أن يفصل  هنا أسم املؤلف، ثم لفظ مصدر سابق، وهذا على 

  -التالي: 

الشافعي    -1 أحمد  والرياضة  -حسن  البدنية  التربية  في  التنظيمية  التشريعات  واللوائح  القوانين   :

  ص؟ -2003 - اإلسكندرية -دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر -واإلدارية للنقابة واملؤسسات الرياضية

وآخرون  -2 حلمي  العلمي  -أحمد  البحث  واإلداريةأساسيات  واملالية  االجتماعية  العلوم  في    - د.ن-: 

  ص؟-عمان -1999

  ص ؟ – مصدر سابق –حسن أحمد الشافعي  -3

  -الدوريات:  -2         

  -أ/ املجالت العلمية: 

  إذا كان صاحب املقالة موجود ومدون تتبع الترتيب التالي: 

بالشهر (تاريخ النشر     -رقم العدد  -رقم املجلد  -اسم املجلة العلمية  -عنوان املقال   -ال اسم صاحب املق

  الصفحة في التهميش فقط، بالطريقة التالية:  -) والسنة

تأثير برنامج مقترح باستخدام بعض املتغيرات البيوميكانيكية في حركات صالة    -مها صالح األنصاري 

املصابين   تأهيل  إلعادة  تجريبيةاملسلمين،  دراسة  التاجية:  القلب  شرايين  علوم    -بانسداد  مجلة 

  - 2010أفريل    - 01العدد رقم    -وتقنيات النشاط البدني والرياض ي لجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف

 ص ؟ 

في هذه الحالة نكتفي بذكر اسم الجريدة وتاريخ صدورها باليوم والشهر والسنة، ثم  ب/ الجرائد:  

في الصفحة  الصفحة،  التالية:    رقم  بالطريقة  الرياض يالتهميش فقط،  الخبر    - نوفمبر    10  -جريدة 

  ص؟ -2010

الطبعة    -القاموس العصري يكتفي هنا بكتابة اسم القاموس ورقم الطبعة، مثل:  القواميس:    -3

  الثالثة. 

  املراجع الغير منشورة:  -4
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ير أنه نقوم باستبدال اسم نتبع في هذه الحالة نفس الترتيب في تهميش الكتب، غ:  أ/ املخطوطات

. على النحو  مخطوطة  الناشر باسم الناسخ، ومكان تواجد املخطوط كما يكتب في نهاية التهميش كلمة

  التالي: 

األشبيهي  - محمد  متظرف  -شهاب  فن  كل  في  أبو -املتطرف  الخليلي  نسخ  الجامعة    - بكر  مكتبة 

  .)مخطوطة(ص؟  -عمان - هـ   1030 -21سلسلة رقم  -األردنية

الجهة التي   -عنوان البحث - يلي: اسم الباحث يكتب هنا ماب/ بحوث املؤتمرات وامللتقيات العلمية: 

دم إليها البحث
ُ
   . )في الحواش ي فقط  (رقم الصفحة  -املدينة -التاريخ -ق

نوعية الرسالة    -سالةعنوان الر    -يلي: اسم الباحث  يكتب هنا ماج/ رسائل املاجستير والدكتوراه:  

دكتوراه( أو  العلمية  -  )ماجستير  الدرجة  منحت  التي  الجامعة  في   (  الصفحة    -التاريخ  -اسم 

  .)الحواش ي فقط 

  املستندات الحكومية الرسمية:  -5

 أ/ املواد القانونية: 

 -الجريدة الرسميةبيانات    -نوعية القانون ورقم وسنة إصداره  -يكون التهميش كما يلي: اسم الدولة

   رقم الفقرة.  -رقم املادة -رقم الفصل املقتبس منه

  ب/ املطبوعات الحكومية: 

 –رقم املجلد    -اسم املطبوعات  –يكون التهميش كما يلي: اسم الجهة التي أصدرت تلك املطبوعات  

    .)في الحواش ي فقط  (رقم الصفحة،   -التاريخ –رقم العدد 

  الشخصية: املقابالت    -6

نذكر هنا اسم الشخص الذي تمت مقابلته، ووظيفته وتاريخ املقابلة باليوم  :  أ/ املقابالت الشخصية

  .)في الحواش ي فقط  (والشهر والسنة. وذلك على النحو التالي: 

  م 2010ماي    05الجزائر في    -وزير التعليم العالي والبحث العلمي  رشيد حراوبيةمقابلة شخصية مع    - 

ال الشخصيةب/  ورد    : رسائل  تاريخ  ثم  ووظيفته،  الرسالة  منه  الواردة  الشخص  اسم  ُيكتب  ُهنا 

  .)في الحواش ي فقط  (الرسالة واملكان الصادرة منه. وذلك على النحو التالي: 
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  م. 2010ماي  05 -الجزائر  -وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبيةرسالة من  -

لق باملقابالت والرسائل الشخصية، فانها ُتذكر في هوامش وإحاالت البحث  فيما يتعمالحظة هامة:  

  فقط، وال ُيعاد ذكرها في قائمة املراجع واملصادر. 

االلكترونية:    -7  اقع  املختلفة،  املو البحث  االلكترونية ومحركات  املواقع  للباحث استخدام  ُيمكن 

  املعلومات وبشكل عقالني ومقبول. وتسهيل عملية الوصول الى مختلف  قصد إثراء بحثه

 مثل:  اسم املقال والتهميش يكون في هذه الحالة كمايلي: اسم ولقب صاحب املقال ـ 
ً
 ـ املوقع كامال

 physique.com-http://www.education - اليوم والشهر والسنة-  

  -التقارير:  -7

  : هنا نكتفي بـير لم يظهر عليها اسم الشخص القائم بإعدادهاتقار  أ/

  .)في الحواش ي فقط  ( الصفحة.  -تاريخ إصداره -املؤسسة التي أصدرت التقرير -

  . )في الحواش ي فقط ( : هنا نذكر مايلي       تقارير يظهر عليها اسم صاحبهاب/  

قدم إليهاالجهة  -عنوان التقرير -اسم صاحب التقرير -
ُ
قديمه -امل

 
  الصفحة.  -البلد -تاريخ ت

/ قائمة املراجع باللغات األجنبية:  
ً
  -ثانيا

عند تعاملك مع املراجع األجنبية سوف تجد أن أغلب هذا التعامل، سوف ينحصر في غالبية األحيان  

إليه باللغة الفرنسية  ضمن نوعين من املراجع هي: الكتب والدوريات، لذلك اذا كان املرجع الذي لجأت  

أو االنجليزية، فاتبع نفس الطريقة واألسلوب في االحالة والتهميش املتبع في كتابة املراجع باللغة العربية  

  والتي سبق التفصيل فيها، عدى بعض االختالفات البسيطة. 

  : ويكون الترتيب بصفة عامة على النحو التالي: أ/ الكتب 

سم املؤلف. الحرف األول لإلسم الثاني للمؤلف. سنة النشر بين  لقب املؤلف، الحرف األول إل   -

  الصفحة.  قوسين.

  مثال: 

http://www.education-physique.com/
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 – Ferris, K.R. (1988), Behavioral Accounting Research : Acritical Analysis, columbs, 

oh : century,vii publishing .page§ 

  - النحو التالي:  في حالة وجود مؤلفين أو أكثر لكتاب، يوضع التهميش على  

 – Balsley, H.L, and Clover, V.T. (1988),-----  

  يكون الترتيب كما يلي:  ب/ الدوريات واملجالت العلمية: 

يفضل كتابتها بخط  (، تاريخ نشر املقال، اسم املقال، اسم املجلة    )كما في الكتب(اسم املؤلف    - 

  ، رقم العدد، رقم الصفحات.)مائل

  مثال: 

 - Bending, A.W. (1935), Transmittel information and the length of Rating scales, 

Journal of Experimental Psychology, 57,303-308.  

 قائمة بعض املصطلحات املستخدمة في اللغة األجنبية 

 
  املعنى املقابل  املصطلح

 
Ibid., P   نفس املصدر، ويظهر بعدها رقم الصفحة مباشرة) 

ً
  )سبق شرحه سلفا

 
Op.cit., P   املصدر السابق، ويظهر بعدها رقم الصفحة مباشرة) 

ً
  )سبق شرحه سلفا

 
Idem.,= Id نفس املصدر قد ذكر من قبل ، لكن اقتباس من نفس الصفحة  

 
Loc.cit  الصفحة، أو إشارة الى اقتباس غير مباشراملصدر السابق، لكن اقتباس من نفس  

 
P. / PP. رقم صفحة/ رقم صفحات في حالة االقتباس  

 
VOL  وتعني العدد تستخدم في ذكر رقم الكتاب أو املجلة املقتبس منها  
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And all تعني زمالؤه وتستخدم في حالة إذا كان للكتاب أكثر من ثالث مؤلفين  

 
in  وتستخدم اذا كان الكتاب يحتوي على أكثر من مقال ملؤلفين، )في(تعني لفظ  

 
Citing=quoting  عن -وهما لفظان يستخدمان بمعنى 

ً
  -نقال
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 :عاشرةاملحاضرة ال

  طــباعة البــحث: أوال//

للقارئ           للبحث، حتى توفر  طباعتك  يجب مراعاتها عند  االعتبارات  بعض  أن هناك  فيه  مما الشك 

  الوضوح وُتظهر البحث في شكل ُمتناسق وأسلوب ُموحد وُمرتب، وُنؤكد هنا على مايلي: 

  سم x 27سم  21استخدام ورق أبيض غير شفاف حجم 

  بالنسبة لُدفتي البحث. استخدام ورق كارتون قوي ذو لون هادئ وجذاب 

وهي كاآلتي:    APA Styleيلتزم الباحث في كتابته بالطريقة التي اقترحتها جمعية علم النفس األمريكية   •

  بصفة عامة.     (space 1,5)تكون الكتابة على مسافة ونصف

  . 14أن تكون الكتابة بالبنط  •

  .   (Simplified Arabic)أن يكون خط الكتابة من النوع العربي املبسط  •

  . 18والعناوين الرئيسية بنط  16أن تكون العناوين الفرعية مكتوبة بخط من بنط   •

  سم.  x 13سم   20أن يكون نظام الكتابة  •

  سم. 5,2أن يترك هامش من جوانب الصفحة األربعة مقداره  •

•   
ً
 أبجديا

ً
 )أبجد هوز حطي كلمن (ُترقم مقدمة البحث ترقيما

  أغلفة الفصول مع احتسابها في الترقيم. عدم كتابة رقم الصفحة على  •

  ترقيم الصفحات يكون أسفل الورقة في منتصف الصفحة.  •

  كتابة الجداول واألشكال:  •

  ُيوضع العنوان أعلى الجدول.  •

  ُيكتب رقم الجدول بين قوسين في العنوان.  •

  ُيوضع للشكل رقم وعنوان أسفله.  •

  كيفية كتابة ملخص البحث

فرغ الطالب من إتمام وإنجاز دراسته، عليه أن يقوم بإعداد ُملخصين لدراسته، أحدهما باللغة    بعد أن ي 

العربية و اآلخر باللغة األجنبية. وهو عبارة عن تقرير ُمختصر عن الدراسة التي قام بها خالل هذه املرحلة  



 قرماش وهيبة  األستاذ:املشروع التمهيدي للمذكرة                                      محاضرات مقياس  

 

ــة   الجزائر-دالي إبراهيم  16047شارع احمد واكـــد  2-معهد التربيــة البدنيــة و الرياضيـ

 /www.univ-alger3.dz/ieps املوقع االلكتروني    :  ieps@univ-alger3.dz      االلكترونيالبريد 
 

 

40 

كلمة(، يتضمن    200دود صفحة واحدة )من التكوين، يكون بشكل مترابط في الطرح وُمرتب في املعاني، في ح

  أهم املراحل األساسية لبحثه ويمكن إيجازها في النقاط التالية: 

  .تحديد أهمية وأهداف البحث مع إبراز املشكلة التي تناولها البحث  

  .التطرق إلى كيفية اختيار عينة البحث، وكذا األدوات املستخدمة في جمع املعلومات  

 على نتائج الدراسات السابقة املتصلة بالبحث. إبراز نقطة انطالق الب 
ً
  حث، اعتمادا

  .التطرق وباختصار إلى نتائج البحث، وكذا أهم استنتاجات وتوصيات الباحث  

 االلتزام بطريقةAPA Style    من النوع العربي املبسط12، لكن بنط الخط يكون ،  . 

 Abstract  مثال عن ملخص  

وبذلك )تقوم بتحديد األفكار األساسية من حيث املسمى واألبعاد(،   مشكلةتتناول الدراسة الحالية  

)يتم وصف العينة    وذلك لدى عينة قوامها )يتم وصف أهداف البحث باختصار(،    فهي تهدف إلى

منا بوضع الفرضيات التاليةوكيف تم اختيارها(، 
ُ
واعتمدنا  )يتم عرض الفروض باختصار(،  وقد ق

البحث على األدو  التاليةفي هذا  يتم وصف األدوات(.    ات  املنهج)  الدراسة  )يتم وصف    وقد تبنت 

لخص األساليب االحصائية فيما يلياملنهج(،  
ُ
وقد أسفرت  )يتم وصف املعالجات اإلحصائية(،    وت

النهائية عن باختصار(،    النتائج  إليها  املتوصل  النتائج  أهم  تحقق  )يتم عرض  نسبة  تكون  وبذلك 

البحث ن  فروض  عرض  باختصار(،  )يتم  اإلجمالية  والنسبة  فرض  كل  النتائج  سبة  فسرت  وقد 

وقشت في ضوء 
ُ
 عن ُمطابقتها بالدراسات السابقة واملشابهة    ون

ً
)يتم ذكر النظرية أو النموذج فضال

دحضة(.  
ُ
ؤيدة وامل

ُ
 امل
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