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  : مهيدت

 أو للمشـكلة حـل إىل الوصـول قصـد منظمـة وإجـراءات خطـوات إتبـاع يتطلـب ميـداين ببحـث القيـام إن    

 .املتغريات بني عالقات إجياد أو ظاهرة تفسري

 امليدانيـة الدراسـة منهجيـة عـرض الفصـل هـذا يف سـيتم البحـث ملوضـوع النظـري اجلانـب إىل تطرقنـا بعـدما    

 وأخريا البيانات مجع ووسائل الدراسة، عينة الدراسة، حدود الدراسة، منهج االستطالعية، الدراسة :يف واملتمثلة

  .اإلحصائية التقنيات
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  :الدراسة االستطالعية/.1

 :ماهية الدراسة االستطالعية . أ

نتائج مضبوطة ودقيقة  إىلعية من الطرق و املناهج العلمية املتبعة من أجل الوصول الدراسة االستطال إن     

من خالل هذه الدراسة  إليهاالوصول  أردناانطالقا من مبادئ منهجية لدراسة علمية و األهداف اليت 

  .االستطالعية 

 :أهداف الدراسة االستطالعية . ب

تخدامه و تطبيقه على عينة الدراسة قبل اس من صدق و ثبات االستبيان و صالحيتهالتحقق  •

 .األساسية

 .الستبيانلالتعرف على مدى تقبل املبحوث  •

 .التدريب على تطبيق االستبيان جلمع البيانات و ضبط املدى الزمين •

  :ئد الدراسة االستطالعيةافو  . ج

 .أداة الدراسةالتأكد من ثبات  .

 .الفرضياتمعرفة مدى حتقيق و اجناز  .

 . املوضوعمعرفة مدى وضوح  .

 .معرفة املشاكل و الصعوبات اليت قد تواجهنا خالل الدراسة  .

 إجراء إثناءاملستعملة للحساب و هذا ما يسهل علينا التعامل معها  اإلحصائيةمعرفة خمتلف العمليات  .

  .األساسيةالدراسة 

 :أدوات الدراسة االستطالعية . أ

ام بدراسة استطالعية ملعرفة مدى مالئمة ضمان السري احلسن ألي حبث ميداين ال بد على الباحث القيل     

  .ميدان الدراسة إلجراءات البحث امليدانية والتأكد من صالحية األداة املستخدمة والصعوبات

 :عرض نتائج الدراسة االستطالعية . ب

  .ضمان السري احلسن لعملية البحث األساسية - 

  .إىل احلصول على نتائج صادقةالوصول إىل أفضل الطرق لتطبيق أدوات البحث اليت تؤدي بدورها  - 

  .معرفة الصعوبات و املشاكل اليت قد تواجهنا خالل إجراء البحث  - 

 .اختيار العمليات اإلحصائية املناسبة للدراسة  - 

  .مدى فهم عبارات االستبيان و قد أمجعت اآلراء على وضوح و فهم مجيع العبارات - 
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احلقائق واحلصول على معلومات كافية عن اتمع األصلي  طرح جمموعة من األسئلة لغرض تقصيبقمنا        

  علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضيةمعهد الطلبة الدعم الكبري والتفهم من كل  ناللدراسة ، ولقد وجد

 .مما سهل من مهمتنا كثريا عند القيام باجلانب التطبيقي

   :منهج البحث /.2

هو عبارة عن "االجتماعية باختالف مشكلة البحث وأهدافها ، فاملنهـج  إن مناهج البحث ختتلف يف البحوث

               1." جمموعة من العمليات واخلطوات اليت يتبعها الباحث بغيـة حتقيق حبثـه

باألساس على  ففي جمال البحث العلمي يعتمد اختيار املنهج السليم والصحيح ، لكل مشكلة حبث   

الذي يعتمد على مجع   المنهج الوصفيذا املنطق فموضوع حبثنا ميلي علينا اختيار طبيعـة املشكلة ومن ه

  .البيانات امليدانية ومن أحسن طـرق البحث 

  :مجتمع الدراسة/.3

نقصد باتمع مجيع األفراد أو األشياء أو العناصر الذين هلم خصائص واحدة ميكن :و مواصفتها العينة

  2.مالحظتها و قياسها

تمع األصلي للدراسة احلالية ،جمموع الطلبة املتمدرسني يف اجلامعة زيان عاشور باجللفة ،من اجلنسني و يف ميثل ا

  .خمتلف التخصصات 

إن عملية املعاينة هي اختيار جزء من جمموعة من املادة حبيث ميثل هذا اجلزء اموعة كلها، و لكي حنكم على 

يتكون . ريقة اليت خنتار ا هذا اجلزء حىت حنصل على أدق النتائجالكل باستخدام اجلزء وجب أن تم بالط

 من اتمع األصلي للدراسة من طالب جامعة اجللفة  مت اختيار منهم  كعينة للدراسة  وكانت العينة عشوائية

 مبا هذا مكان الدراسة ، وطبيعة حيث املعاهد من قصدية و.التحصيل العلمي و اجلنس و املستوى السن حيث

تقدر حوايل طالب و اليت 80 عددها بلغ الدراسة االعينة اليت اجرين عليه و أما موضوع الدراسة  ، مع يتالءم

  .من جمتمع الدراسة %10ب

 :الدراسة مجاالت/.4

  :بالنسبة ملكان الذي مت توزيع فيه االستبيان: المجال المكاني

  .جامعة زيان عاشور باجللفةالرياضية البدنية و علوم و تقنيات النشاطات   طلبة معهد          

                                                 
 2002 ،1ط ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية: رشيد زرواتي  -  1

 .119ص.
 .145،ص2006،القاھرة دار النشر للجامعات ،5،طمناھج البحث في العلوم النفسية و التربوية:مود أبو ع�م رجاء مح-  2
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،و بعد ذلك تطرقنا إىل اجلانب النظري للعنوان املطلوب اإلدارةقبول  مت  حنيبدأت الدراسة  لقد:المجال الزماني

التطبيقي انطلق العمل فيه  بو الذي كان العمل فيه من اية شهر جانفي إىل غاية اية شهر مارس،وأما اجلان

 .النظري ومت توزيع استمارات االستبيان على الطلبة بعد اية اجلانب

 :  جمع البياناتأدوات /.5

استعملنا االستبيان كأداة جلمع املعلومات و البيانات املختلفة حول املتغريات اليت تشكل موضوع :االستبيان

أنه ):" رشوان أصول البحث العلمي حلسني عبد احلميد(البحث،كون أن االستبيان ،كما جاء تعريفه يف كتاب 

وسيلة من وسائل مجع البيانات انتشرت يف كثري من البحوث النفسية و االجتماعية، و يأيت ذلك عن طريق 

استمارة أو كشف يضم جمموعة من األسئلة املكتوبة حول موضوع البحث و اليت توجه لألفراد بغية احلصول على 

و يقوم ايب املبحوث باإلجابة  جم و ذات كثافة عاليةمجاعات كبرية احل نبيانات موضوعية و كمية و كيفية، م

االستبيان انطالقا من أهداف  ، مت حتضري"اإلجابة على اختيار واحد من عدد االختيارات معليها،و غالبا ما تقو 

   1                                                                  .و فرضيات البحث

وضع  ةوضع عنوان لالستبانة، مراعا: مثل(و قد تقيد الباحث بالشروط الواجب إتباعها عند وضع االستبانة    

 .اخل...تعليمات حتوي على اهلدف من إجراء االستبانة 

يف هذا البحث تناولنا تقنية االستبيان الذي يعترب من أجنع الطرق للتحقيق حول الرأي العام ومن أنسب      

من اإلشكالية اليت قمنا بطرحها ، كما يسهل علينا مجع املعلومات املراد الوصول إليها انطالقا من  الطرق لتحقق

  .الفرضيات السابقة 

أداة من أدوات احلصول على احلقـائق والبيانات واملعلومات فيتم مجع هذه : " ويعرف االستبيان على أنه      

ارة األسئلة ، ومن بني مزايا هذه الطـريقة أا اقتصاد يف اجلهد البيانات عن طريق االستبيان من خالل وضع استم

والوقت كما أا تسهم يف احلصول على بيانـات من العينات يف أقـل وقت بتـوفري شروط التقنني من صدق وثبـات 

              2.وموضوعية  

خل اخلانة املختارة، وهي موجه إىل دا)  ×(سؤاال ، جياب عليها بعالمة ) 21(وتضمن االستبيان قائمة تضم     

أفراد العينة من أجل احلصول على معلومات حول املوضوع أو املشكلة املراد دراستها ،وقد مت تنفيذ االستمارة عن 

  .طريق املقـابلة الشخصية 

  () 3.صدق االستبيان يعين التأكد من انه سوف يقيس ما اعد لقياسه: صدق األداة   

                                                 
 .167ص.2003،مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،،سنة أصول البحث العلمي: حسين عبد الحميد رشوان -  1

، منشئة المعارف ، التربية البدنية والرياضية مبادئ البحث العلمي فيحسين أحمد الشافعي ، سوزان أحمد علي مرسي ،  -  2

 205- 203ص  .اإلسكندرية
 .167ص .2002،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية،1،اإلسكندرية، طأسس البحث العلمي.فاطمة عوض صابر، ميرفت على خفاجة-  3
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ول االستبيان لكل العناصر اليت جيب أن تدخل يف التحليل من ناحية،ووضوح فقراا مش"كما يقصد بالصدق 

  .  ومفرداا من ناحية أخرى حبيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها

التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها على ( يعين  ةإن ثبات أداة الدراس:ثبات األداة 

  )  1 ).أوقات خمتلفة األشخاص ذام  يف 

  :متغير الدراسة/ 6

  :هو ذلك العامل الذي حيصل فيه تعديل أي تغري لعالقته مبتغري آخر وهو نوعان 

  :المتغير المستقل  -أ 

  .هو عبارة عن تلك العوامل اليت تؤثر على متغري تابع 

  :المتغير التابع -ب

  .هي تتأثر ملتغري مستقلهي تلك العوامل أو الظواهر اليت يسعى الباحث لقياسها،و 

  :تتمثل متغريات حبثنا فيما يلي 

   العزوف عن احملاضرات :املتغري املستقل يتمثل يف - 

  التحصيل الدراسي  :املتغري التابع يتمثل يف - 

  .طلبة  معهد ع ت ن ب ر مستوى ليسانس يتمثل يف: املتغري الوسيط - 

  :المعالجة اإلحصائية/.7

التعليـق والتحليل عن نتائج االستمارة بصورة واضحة وسهلة قمنا باالستعـانة بأسلوب  لكي يتسىن لـنا         

التحلـيل اإلحصـائي وهـذا عـن طـريق حتويـل الـنتائج اليت حتصلنا عليها من خـالل االستمارة إىل أرقـام على شكـل 

  :نسب مئـوية وهذا عـن طـريق إتباع القاعدة الثالثية املعـروفة بـ 

x                             100  %           

y                        X                     فإنX  =  

X  :   النسبة املئوية.  

y  :   عدد التكرارات (عدد اإلجابات.(  

x :   2.عدد أفراد العينة  

  

  

  

                                                 
 .81ص.2001،دار الفكر العربي،1،طأسس البحث العلمي الحديث:هاني بن ناصر بن حمد ألراجحي -  1
 .34ص.1998، دار العلوم للنشر والتوزيع ، القبة ،  المعين في اإلحصاء :معين أمين السيد -  2

y ×100 

x 
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 من عليها احملصل النتائج لفخمت بني مقارنة بإجراء االختبار هذا لنا حيسم 2:" كا" تربيع كاف اختبار

  :يلي كما وهي االستبيان خالل

                         )fo  ــfe(2  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مج =   2كا �

Fe                      

 .االختبار خالل من احملسوبة القيمة :2 كا

fo = املشاهد(التكرارات احلقيقية(  

fe =املتوقعة( التكرارات النظرية(  

   "0.5" درجة الخطأ المعياري

  متثل عدد الفئات "هـ"حيث  1- هـ=درجة احلرية ن

  .اإلحصائي ) SPSS(بنظام   باالستعانةمتت املعاجلة اإلحصائية  : مالحظة
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  :خالصة

 متاشيا الطالب أجنزها اليت انيةامليد اإلجراءات و البحث منهجية حول الفصل اذه مضمون متحور لقد        

 و البحث منهجية إىل الفصل بداية يف انتطرق حيث ، العملية و العلمية متطلباته و العلمي البحث طبيعة مع

 يف املسـتخدم املـنهج توضـيح يف متثلـت علميـة خطـوات عـدةل اإلشـارة مت حيث الرئيسية للتجربة متهيدا إجراءاته

 الوسـائل إىل مث البحـث عينـة مـع التعليميـة الوحـدات تطبيق كيفية إىل و  )دوات،األ ،ااالت العينة( البحث

  .البحث صعوبات أهم إىل وأخريا ، املستخدمة اإلحصائية

 

  


