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 تمهيد:

ن البيانات المحصل عمييا من الميدان ال تعطي أي معنى إذا لم يتم تحميميا ا     
ومناقشتيا ثم مقابمتيا بالفرضيات وعمييا تطرقنا في ىذا الفصل إلى المنيج المستخدم 
في ىذه الدراسة كيفية اختيار العينة األدوات ووسائل الدراسة االستطالعية 

اعتمدنا عمي في ىذه الدراسة.ىذه األخيرة تناولت إجراءات  واالستنتاجات اليامة التي
والتدابير اليامة قصد ضبط متغيرات البحث كما سيتم التطرق إلى أىم المصاعب 
التي واجيتنا في الدراسة وكذلك الوسائل اإلحصائية المستعممة لمعالجة البيانات 

 المتجمعة.
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 الدراسة االستطالعية :-1

لدراسة االستطالعية بمثابة األساس الجوىري لبناء البحث لو . وىي تعتبر ا     
خطوة أساسية وميمة في البحث العممي إذ من خالليا يمكن وسائل بحثو لمتأكد من 

 سالمتيا ودقتيا ووضوحيا.

فالدراسة االستطالعية إذ ىي عممية يقوم بيا الباحث قصد التجربة وسائل بحثو  
ضمان دقة وموضوعية النتائج المحصل عمييا في لمعرفة صالحيتيا وصدقيا ل

النياية وتسبق ىذه الدراسة االستطالعية العمل الميداني كما تساعد البحث عمى 
 معرفة مختمف الظروف المحيطة بعممية التطبيق.

وبناءا عمى ىذا قمنا قبل المباشرة بأجراء الدراسة الميدانية بدراسة استطالعية كان -
 :الغرض منيا ما يمي 

 معرفة حجم المجتمع األصمي ومميزاتيا وخصائصو-

 التأكد من صالحية األداء البحث االستبيان وذلك من خالل التعرض لمجوانب التالية

 أ.وضوح البنود وكالئمتيا لمستوى العينة وخصائصيا .

 ب.التأكد من وضوح التعميمات

لتالي تفادي الصعوبات المعرفة المسبقة لظروف إجراء الدراسة الميدانية األساسية وبا
 والعراقيل التي من شانو أن يواجييا.
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 المنهج المتبع :-2

المنيج ىو الطريق المؤدي إلى اليدف المطموب أو ىو الخيط غير المرئي الذي 
)محمد أزىر السماك د الوصول الى النتائج .يشيد البحث من بداياتو حتى نيايتو قص

 (42ص1890وآخرون 

الوصفي التحميمي وىذا المنيج يرتبط بوصف  جنا ىذا عمى المنيوقد اعتمدنا في بحث
تحميمي لمركبات الواقع الذي يقوم الباحث بدراستو ويعمل عمى استقراء أجزاء 
الموضوع المدروسة وقياس االرتباطات القائمة بيذه األجزاء باستعمال أرقام وبيانات 

جتماعية لذوي االحتياجات إحصائية فيو األنسب لمعرفة دوافع ممارسة النشاطات اال
ذ يمكننا من الوقوف عمى الوقائع المختمفة التي يصل بموضوع  الخاصة  صم بكم وا 

 البحث .

 ضبط متغيرات الدراسة:-3

 تعريف المتغير المتصل: -3-1

ىو عبارة عن المتغير الذي يفترض الباحث أنو سبب أو احد األسباب لنتيجة    
 ة تأثيره عمى متغير أخر .معينة ودراسة قد تؤدي إلى معرف

 تحديد المتغير المستقل :وىو "الرياضة الجماعية"-

 تعريف المتغير التابع:-3-2

متغير يؤثر فيو المتغير المستقل ىو الذي تتوقف قيمتو عمى مفعول تأثير قيم 
المتغيرات األخرى حيث انو كمما أحدثت التعديالت عمى قيم المتغير المستقل 

 1999أسامة كامل راتب .-)محمد حسن عالوي التابع. المتغير ستظير عمى
 (213ص
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 تحديد المتغير التابع :وىو"المعاقين".-

 تحديد المتغير الوسيط:وىو"الدمج االجتماعي ".-

 البحث وكيفية اختيارها : ةعين-4

وىم تالميذ مدرسة المكفوفين بالجمفة قد كان اختيار العينة بطريقة عشوائية      
ام العينة فقد كانت تالميذ سنة ثالثة تمميذ وىذا ىو المجتمع  108م الذي بمغ عددى

 الصم البكم. تمميذ وتمميذة00سم الصم البكم وكان عدد العينةمتوسط ق

 خصائص العينة ومميزاتها :-4-1

وقد كان اختيارنا ليؤالء التالميذ بطريقة   ين الصم البكمينة الدراسة معاقتشمل ع   
 ميذ فئة الصم البكم.دد ممكن من تالحاولنا إشراك اكبر ع

 المجال المكاني والزماني لمدراسة:-5

 المجال المكاني:-5-1

بالنسبة لمكان الذي تم توزيع فيو استمارات االستبيان في مركز صغار المكفوفين 
 بحي بن جرمو بمدية الجمفة.

 المجال ألزماني :-5-2

ستمارات من طرف التمميذ الصم فقد بدأت الدراسة منذ اعتماد العنوان وتم ممئ اال
 2013ابريل 03جانفي إلى غاية   05والبكم وقد امتدت الدراسة من
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 اساليب وطرق البحث:-6

 جمع المعمومات وكيفية تطبيقها: 6-1

إن حصولنا عمى المعمومات الكافية والبيانات الميمة المتعمقة بالدراسة تسيل عمينا 
اإللمام بأغمب جوانب الدراسة وتأتي ىذه العممية مباشرة بعد تحديد العينة المراد 
دراستيا وتختمف طرق جمع المعمومات والبيانات حسب اختالف الموضوع كما 

ل الذي تمت فيو الدراسة وبقد لجأنا في تختمف تطبيق ىذه الطرق عمى حسب المجا
 بحثنا ىذا إلى استعمال مجموعة من الطرق والمتمثمة في :

 طريقة التحميل البيبميوغرافي:6-2

تتميز ىذه الطريقة بكونيا تساعد عمى جمع المعمومات من المكتبات والمراجع 
 التاريخية ثم بعد ذلك تحمل ىذه البيانات ونستخمص منيا النتائج.

 :طريقة االستبيان0-3

يعتبر وسيمة لجمع المعمومات يستعمل كثيرا في البحوث العممية وعن طريق  
االستبيان تستمد المعمومات مباشرة من المصدر األصمي ويتمثل في جممة من 

 األسئمة والتي تكون بدورىا إما مغمقة أو نصف مغمقة أ, مفتوحة أو اختيارية.

ة المختارة ثم يقوم بجمعيا فدراستيا وتحميميا ثم ويقوم الباحث بتوزيعيا عمى العين
استخالص النتائج منيا وقد قمنا باختيار االستبيان لكونو يسمح لنا بعممية جمع 

 المعمومات وتحيميا بسيولة ويكون تعريف ىذه األنواع من األسئمة كما يمي:
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 األسئمة المغمقة:-أ

شكل استفيامي تكمن  وىي أسئمة بسيطة في اغمب األحيان تطرح عمى     
خاصيتيا في تحديد مسبق لألجوبة من نوع موافقة أو عدم الموافقة وقد تتضمن 

 األجوبة محددة وعمى المستجوب اختيار واحد منيا.

 األسئمة المفتوحة: -ب

في ىذه األسئمة أعطيت  الحرية الكاممة لممستجوبين في ابداء رأييم والتعبير       
تحديد أراء أستاذة في  من األسئمة لو درجة كبيرة فيعن المشكمة وىذا النوع 

 المجتمع..

 األسئمة االختيارية: -ج

ىذا المبحوث يجد جدوال عريضا لألجوبة المفتوحة وما عميو إال اختيار واحد منيا 
دون أن يتطمب منو جيدا فكريا كما ىو الحال في األسئمة األخرى إال انو في ىذه 

 ضافات أخرى ممكنةاألسئمة يفتح المجال إلى إ

 األسئمة النصف مفتوحة:-د

يحتوي ىذا النوع من األسئمة عمى نصفين النصف االول يكون مغمقا أي      
لممستجوبين إلدالء  اإلجابة عمييا مقيدة "نعم أوال" والنصف الثاني تكون فيو الحرية

 (55ص1997)خير الدين عمة عويس برأييم الخاص

 اإلحصائية: دواتاال -7

ىذه الطريقة عمى تحويل البيانات والنتائج من حالتيا الكمية إلى النسب  تساعد
المئوية وقد اعتمدنا في تحميمنا لممعطيات العددية لالستبيانات عمى القاعدة الثالثية 
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وذلك الستخراج والحصول وذلك الستخراج والحصول عمى نسب مئوية لمعطيات كل 
 سؤال.

 ن: النسبة المئوية.

 ل:س:العدد الفعا

 ت:المجموع التكراري.

 /ت100×ن=س           

واعتمدنا كذلك عمى نفس الطريقة "الطريقة الثالثية" وىذا لتحويل النسب المئوية إلى 
 (286)عبد الرحمان عبس ص     ائر نسبية لمنتائج المحصل عمييا.الدو 

 100 س

  x 100ع =      Xفان        Xع                       

 س                                                    

X. النسبة المئوية : 

 ع : عدد االجابات ) عدد التكرارات ( .

 ( .34، ص  1889) معين امين السيد ، س : عدد افراد  العينة .

اختبار كاف تربيع كا : " يسمع لنا ىذا االختبار باجراء مقارنة بين مختمف النتائج 
 خالل االستبيان وىي كما يمي : المحصل عمييا من 

   2ت ن (  –= مجموع ) ت ح  2كا 

 ت ن                      
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 : القيمة المحسوبة من خالل االختبار . 2*كا

 ت ح = التكرارات الحقيقية ) المشاىد (.

 ت ن = التكرارات النظرية ) المتوقعة( .

 حيث " ه" تمثل عدد الفئات . 1 –درجة الحرية ن = ه 

 


