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  :تمهیــد

سنحاول التطرق للجانب التطبیقي قصد دراسة الموضوع دراسة میدانیة حتى نتمكن       

من إعطاء منهجیة علمیة حقها وكذا تطابق المعلومات النظریة التي تناولناها في الفصول 

طلبة السنة والتي وجهت ل االستبیانق تحلیل ومناقشة نتائج السابقة الذكر ویتم ذلك عن طری

  .ثالثة تربیة بدنیة و ریاضیة تخصص جمباز

لقبــول الفرضــیات المقدمــة فــي الجانــب النظــري أو رفضــها ، البــد لنــا مــن دراســة تكــون و      

هج أكثــر دقــة وأكثــر منهجیــة والمتمثلــة فــي الدراســة المیدانیــة التــي مــن خاللهــا تــم اختیــار المــن

ــا  مجاالتــهالمتبــع فــي هــذا البحــث، وكــذا  والعینــة التــي تــم اختیارهــا وكــذا أداة البحــث كمــا قمن

  .بتحلیل النتائج ومناقشتها
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  :الدراسة االستطالعیة/.1

ممــا الشــك فیــه أن ضــمان الســیر الحســن ألي بحــث میــداني ال بــد علــى الباحــث القیــام 

مـدى مالئمـة میـدان الدراسـة إلجـراءات البحـث المیدانیـة والتأكـد ما بدراسة استطالعیة لمعرفة 

  .الباحث  لها تعرضیمن صالحیة األداة المستخدمة والصعوبات التي قد 

  :والتي كان الغرض منها ما یلي بجامعة الجلفة وعلیه فقد قمنا بإجراء دراسة استطالعیة 

  . یاضیة المعهد علوم و تقنیات النشاط البدنیة و الر التعرف على 

ألجــل تصــنیفهم فــي  الطلبــةالتعــرف علــى أفــراد العینــة قیــد الدراســة مــن خــالل اإلطــالع علــى 

 .مجموعات متجانسة 

  قصد إطالعهم على موضوع الدراسة بفرع ریاضة الجمبازن یالمختص باألساتذةاالتصال 

وتـم  ة و الریاضـیةالذین یدرسون السنة الثالثة في معهـد التربیـة البدنیـ التالمیذ ناحیث قابل    

طـــرح مجموعـــة مـــن األســـئلة لغـــرض تقصـــي الحقـــائق والحصـــول علـــى معلومـــات كافیـــة عـــن 

التــي أعطــت  المعهــدتفهــم وتعــاون كبیــرین مــن إدارة  ناالمجتمــع األصــلي للدراســة ، حیــث وجــد

  .في تحقیق األهداف الدراسةتنا عنایة كبیرة واهتمام بالغ لموضوع الدراسة وسهلت مهم

ســـة االســـتطالعیة بمثابـــة األســـاس الجـــوهري لبنـــاء البحـــث كلـــه ، وهـــي خطـــوة أساســـیة تعتبـــر الدرا -

ومهمــة فــي البحــث العلمــي ، اذا مــن خاللهــا یمكــن وســائل بحثــه للتأكــد مــن ســالمتها 

  1.ودقتها ووضوحها 

فالدراسة االستطالعیة إذ هي عملیة یقوم بها الباحث قصد تجربة وسائل بحثه لمعرفة  -

دقــة وموضــوعیة النتــائج المحصــل علیهــا فــي النهایــة  لضــمانصــالحیتها ، وصــدقها 

وتســبق هــذه الدراســة االســتطالعیة العمــل المیــداني ، كمــا تســاعد البحــث علــى معرفــة 

 .مختلف الظروف المحیطة بعملیة التطبیق 

وبنــاءا علــى هــذا قمنــا قبــل المباشــرة بــإجراء الدراســة المیدانیــة بدراســة اســتطالعیة كــان  -

 :لي ی الغرض منها ما

  .معرفة حجم المجتمع األصلي وممیزاته وخصائصه -

 .التأكد من صالحیة أداة البحث االستبیان وذلك من خالل التعرض للجوانب التالیة  -

                                                

   47،ص 1995محي الدین مختار بعض تقنیات البحث وكتابة التقریر في المنهجیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر سنة -1  
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 .وضوح البنود ومالئمتها لمستوى العینة وخصائصها  - أ

 .التأكد من وضوح التعلیمات   - ب

بالتالي تفادي الصعوبات المعرفة المسبقة لظروف إجراء الدراسة المیدانیة األساسیة و  -

  .واجهها یوالعراقیل التي من شأنه أن 

  :في البحث المنهج المتبع/.2

إن إختیــار مــنهج البحــث یعتبــر مــن أهــم المراحــل فــي عملیــة البحــث العلمــي إذ نجــد        

كیفیــة جمــع البیانــات والمعلومــات حــول الموضــوع المــدروس وٕانطالقــا مــن موضــوع البحــث 

التمدیــد و انعكاسـها علــى عملیــة االســترخاء لــدى طلبــة  حركــاتممارســة  والـذي یهــتم بدراســة

  .الجمباز بالجلفة

فــإن المــنهج الــذي إتبعنــاه لدراســة الموضــوع هــو المــنهج الوصــفي الــذي یعتبــر بأنــه دراســة 

ة بظــاهرة أو موقــف معــین أو مجموعــة مــن األفــراد أو مجموعــة مــن طــالوقــائع الســائدة المرتب

   )1(.نة من األوضاعاألحداث أو مجموعة معی

  :ویعرف المنهج الوصفي أیضا بأنه

مجموعة اإلجراءات البحثیة التي تتكامـل لوصـف الظـاهرة أو الموضـوع اعتمـادا علـى "

جمع الحقائق والبیانات وتصنیفها ومعالجتها وتحلیلها تحلیال كافیا ودقیقـا السـتخالص داللتهـا 

       )2(."والوصول إلى النتائج

ى إســتخدام هــذا المــنهج مــن أجــل فــتح مجــاالت جدیــدة للدراســة التــي ینقصــها ویلجــأ الباحــث إلــ

القدر الكافي من المعارف وهـو یریـد بـذلك التوصـل إلـى معرفـة دقیقـة وتفصـیلیة عـن عناصـر 

الظــاهرة موضــوع البحــث التــي تفیــد فــي تحقیــق فهــم لهــا أو وضــع إجــراءات مســتقبلیة خاصــة 

     )3(.بها

ن المناهج التي تتسم بالموضوعیة ذلك أن المسـتجوبین ویعد المنهج الوصفي من أحس

یجدون كل الحریـة فـي التعبیـر عـن أرائهـم ، وزیـادة عـن هـذا فطبیعـة  موضـوعنا تتطلـب مثـل 

  .هذا المنهج مما دفعنا الختیاره

                                                
 ).66(،ص2003:؛مؤسسة شباب الجامعة،اإلسكندریة،مصر"لعلومفي مناهج ا:"حسین عبد الحمید رشوان )1(
 ).59(م، ص 2000: ، كلیة التربیة، جامعة الكویت 1؛ ط" مناهج البحث التربوي:" بشیر صالح الرشدي   )2(
 ).181(،ص1986:مصر,،دار المعارف الجامعیة،اإلسكندریة3؛ط"علم اإلجتماع والمنهج العلمي:"محمد علي محمد )3(
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  :مجاالت البحث/.3

  :أجري البحث المیداني في :المجال المكاني 3-1

علوم و تقنیات النشـاطات البدنیـة (لثة لیسانس جامعة زیان عاشور على طلبة السنة الثا -

 ).و الریاضیة

  :المجال الدراسي الذي قمنا به في هذه الدراسة إلى مرحلتین انقسم :المجال الزماني 3-2

شــرعنا فــي إنجــازه فــي فتــرة  قســم خــاص بالجانــب النظــري والــذي:المرحلــة األولــى -         

  ).2017رسنهایة جانفي إلى غایة منتصف ما(من  امتدت

 اسـتماراتمـن تـاریخ تسـلیم  امتـدتقسـم خـاص بالجانـب التطبیقـي : المرحلة الثانیة  -

   .المعنیة وتم استرجاعها للطلبة االستبیان

  :األدوات المستخدمة في البحث/.4

لكــل دراســة أو بحــث علمــي مجموعــة مــن األدوات والوســائل التــي یســتخدمها الباحــث        

تخدمه ویحـاول أن یلجـأ إلـى األدوات التـي توصـله إلـى الحقـائق التـي ویكّیفها للمنهج الذي یسـ

یسعى إلیها ولیحصل على القـدر الكـافي مـن المعلومـات والمعطیـات التـي تفیـدنا فـي موضـوع 

  :على األدوات التالیة اعتمدنابحثنا 

 یعّرف على أنه أداة من أدوات الحصول على الحقائق والبیانات والمعلومات:االستبیان.4-1

األســئلة ،ومــن بــین   اســتمارةمنــة خــالل وضــع  االســتبیانفیــتم جمــع هــذه البیانــات عــن طریــق 

في الوقت ،الجهد كما أنها تسهم في الحصـول علـى بیانـات مـن  االقتصادمزایا هذه الطریقة ،

  )1(.العینات في أقل وقت بتوفیر شروط التقنین من صدق وثبات وموضوعیة

إلستبیان الذي یعتبر أحد الوسائل العدیدة للحصول  لهذا على إذ اعتمدنا ما یعرف بإستمارة ا

البیانات و هي أداة من أدوات البحث العلمي للحصول على الحقائق و التوصل إلى الواقع و 

  .              التعرف  على الظروف و األحوال و دراسة المواقف و االتجاهات واآلراء 

بـة بطریقـة منهجیـة یـتم وضـعها فـي اسـتمارة لترسـل وهو عبارة عن مجموعـة مـن األسـئلة المرت

أو تسلم إلى األفراد الذین تم إختیارهم لموضوع البحث لیقوموا بتسجیل إجاباتهم علـى األسـئلة 

الواردة وٕاعادتها للباحث التي تخـدم األهـداف التـي یسـعى لتحقیقهـا ویشـترط أن تكـون واضـحة 

                                                
بدون  :؛منشاة المعارف،اإلسكندریة"مبادئ البحث العلمي في التربیة البدنیة والریاضیة:"ن أحمد الشافعي ورضوان أحمد مرسليحسی )1(

 ).205(سنة،ص
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ــــز بعــــدم التحیز،ویجــــب أن تكــــون األلفــــاظ وال ــــي تتضــــمنها األســــئلة بســــیطة  وتتمی كلمــــات الت

  :  وسهلة،ومن بین أنواع األسئلة التي إعتمدنا في اإلستبیان هي

وتكـون  اسـتفهاموهـي أسـئلة فـي أغلـب األحیـان تطـرح علـى شـكل : األسئلة المغلقة.4-1-1

، وقــد یتحــتم فــي بعــض األحیــان علــى المســتجوب أن یختــار اإلجابـــة )ال(أو)نعــم(اإلجابــة ب

كمن خاصـــیتها فـــي تحدیـــد مســـبق لألجوبـــة بـــالنوع موافـــق غیـــر موافـــق وتتضـــمن الصـــحیحة،ت

   )1(.واحد منها اختیارأجوبة محددة وعلى المستجوب 

وهي أسئلة مقیدة ولكـن بإسـتطاعة المجیـب إعطـاء رأي أو :األسئلة نصف المغلقة .4-1-2

  .تقییم إلجابته

مقترحــة مــن البحــث ویختــار  وهــي أســئلة مقیــدة بأجوبــة:األســئلة المحــدودة بأجوبــة.4-1-3

  .المجیب إحداها أو یرتبها حسب تفضیله

 :صدق األداة .2- 4

  صدق المحكمین ( الصدق الظاهري: (  

على عدد من المحكمین ، وقد تم " إستمارة اإلستبیان " لقد قمنا بعرض أداة البحث 

لیة إرفاق اإلستبیان بإستمارة شاملة تحمل موضوع البحث و عنوان البحث و اإلشكا

المراد حلها ، و الفرضیة العامة الموضوعة كمشروع للبحث ، و الفرضیات الجزئیة 

  .كحلول مؤقتة 

و تهدف كل الخطوات السابقة إلبراز و إستطالع أراء المحكمین حول مدى وضوح 

صیاغة كل عبارة من عبارات اإلستبیان ، و مدى أهمیة كل عبارة و مناسبتها للمحور 

درجة مالئمة العبارات للفرضیات الجزئیة الموضوعة ، و مدى ( الذي تنتمي إلیه 

، و بالتالي إثبات بأن اإلستبیان ) مالئمة الفرضیات المصاغة للموضوع المدروس 

  .صالح لدراسة موضوع البحث 

و في ضوء التوجیهات التي أبداها المحكمون فقد تم تصحیح ما ینبغي تصحیحه حتى 

 . ة للفرضیات التي وضعت من أجلها تزداد العبارات وضوحا و مالئم

  :مجتمع البحث/.5

                                                
 ).54(،ص1986:استمارات،استبیان ومقابلة لدراسات في مجال علم االجتماع،معهد اإلنماء العربي؛بیروت:عمر مصطفى التیر   )1(
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یختلف معنـى مجتمـع الدراسـة عـن معنـى عینـة الدراسـة، إذ یشـیر معنـى مجتمـع الدراسـة      

المجموعــة الكلیــة مــن العناصــر التــي یســعى الباحــث إلــى أن یعمــم علیهــا النتــائج ذات "إلــى 

  ".العالقة بالمشكلة المدروسة

تلك العینة التي تتوزع فیها خصائص المجتمع بنفس "ینة الدراسة إلى بینما یشیر معنى ع    

  " .النسب الواردة في المجتمع

مجموعة منتهیة او غیر منتهیة من العناصر المحددة مسـبقا ( على انه "  Grawitz" یعرفه 

   1 )والتي ترتكز علیها المالحظات 

  .طالب86:)المسجلین(لریاضیةمعهد علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و افي  المسجلین

إن العینة هي النمـوذج األولـي الـذي یعتمـد علیـه الباحـث :عینة البحث وكیفیة اختیارها.5-1

لذي تجمع منه البیانات المیدانیة، فهـي ا إلنجاز العمل المیداني فهي جزء من مجتمع الدراسة

تكـــون ممثلـــة  تعتبـــر جـــزء مـــن الكـــل بمعنـــى أنـــه تؤخـــذ مجموعـــة مـــن أفـــراد المجتمـــع علـــى أن

  .لمجتمع البحث

جزء معین أو نسبة معینة من أفراد المجتمع األصلي، ثم تعمـم نتـائج الدراسـة "ذا هي فالعینة إ

ا أو مــدن أو أشخاصــا كمــا تكــون أحیــاءا أو شــوارععلــى المجتمــع كلــه، ووحــدات العینــة تكــون 

   )2(."غیر ذلك

جمیــع وتــتلخص فكــرة دراســة  ینظــر إلــى العینــة علــى أنهــا جــزء مــن كــل أو بعــض مــن       

  )3(.العینات في انه إذا كان هدفنا الوصول إلى تعمیمات حول ظاهرة معینة

و تعتمد هذه الطریقة على منح فرص متكافئة لكل فرد من أفراد المجتمع :العینة العشوائّیة 

ینة على أن یكون ضمن أفراد العینة المختارة فهي تتضمن االختیار العشوائي لعدد أفراد الع

  .من قائمة المجتمع

عتمد علیه إلنجاز العمل المیداني، والعینة هي المجموعة نوهي النموذج األول الذي      

 43  الفرعیة من عناصر مجتمع بحث معین، وكان مجتمع البحث في دراستنا وشملت على 

 .من المجتمع الدراسة%50طالب جامعي  و هي تمثل تقریب 

                                                

 
 .298م، ص2004دار القصبة للنشر، الجزائر،، ترجمة بوزید صحراوي واخرون،" يمنهجیة البحث العلم: "س موریس انجر  -)1(
 ).334(،ص2007:،دار الهدى،عین ملیلة،الجزائر1ط"مناهج البحث العلمي في العلوم اإلجتماعیة:"رشید زرواتي )2(
 ).305(لعلمیة ؛دار الفكر المعاصر،دمشق سوریا بدون تاریخ،صالبحث العلمي أساسیاته النظریة وممارساته ا:رجاء وحید دویدري )3(
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منها ملغاة و منها لم تسترجع و لهذا تم تثبیت  43من أصل استمارة 30ولكن تم استرجع 

   ).استمارة صحیحة(طالب 30العینة على 

  :متغیرات البحث/.6

 إن إشكالیة فرضیات كل دراسة تصاغ على شكل متغیرات یؤثر إحداهما على اآلخر، 

  : باالعتماد على مفاهیم و مصطلحات و أوجب علینا تحدید هذه المتغیرات و هي كاآلتي

هـو األداة التـي یـؤدي التغییـر فـي قیمتهـا إلـى إحـداث التغیـر فـي قـیم :المتغیر المسـتقل 6-1

متغیــرات أخرى،وتكــون ذات صــلة بها،كمــا أنــه الســبب فــي عالقــة الســبب والنتیجــة،إي العامــل 

  )2(.المستقل الذي یزید من خالل قیاس النواتج

  . ذكاء الحركيویظهر المتغیر المستقل في البحث في  

وهــو األداة التــي تــربط بــین المتغیــر المســتقل والمتغیــر التــابع ،ویظهــر :المتغیــر الوســیط 6-2

  .الجمبازفي البحث في 

وهو الذي تتوقف قیمته على مفعول قیم المتغیرات أخرى حیث أنـه كّلمـا :المتغیر التابع 6-3

  2.لتابعأحدثت تعدیالت علم قیم المتغیر المستقل ستظهر النتائج على قین المتغیر ا

  .لدى طلبة الممارسین للجمبازویظهر المتغیر التابع في البحث في 

  :أسلوب التحلیل اإلحصائي/.7

لكــي یتســـنى لنـــا التعلیـــق والتحلیـــل عـــن نتــائج اإلســـتمارة بصـــورة واضـــحة وســـهلة قمنـــا        

التــي تحصــلنا علیهــا مــن خــالل  وهــذا عــن طریــق تحویــل النتــائج اإلحصــائي بأســلوب التحلیــل

  :ستمارة إلى أرقام على شكل نسب مئویة وهذا عن طریق إتباع القاعدة الثالثیة المعروفة بـاإل

       %100س                          

         X                                   ع  

  فإن                                      

                         X =  

X :مئویةالنسبة ال.  

  ).عدد التكرارات(عدد اإلجابات :ع

  .عدد أفراد العینة:س

                                                
)1(
 Delandesheever:”Introduction à La recherché éducation ,EDA: collin bouvillier, paris:1976, p (20).  

    100  ×ع

 س
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  :خالصة

یمكن اعتبار هذا الفصل الذي تناولنا فیه منهجیة البحـث ، مـن بـین أهـم الفصـول التـي      

ضمتها دراستنا هذه ، ألنه یحتـوي علـى أهـم العناصـر األساسـیة التـي قادتنـا إلـى احتـواء أهـم 

إن هذا الفصـل   .ان باإلمكان أن تعیق السیر الحسن لهذه الدراسةالمتغیرات والعوامل التي ك

المرشد الذي ساعدنا على تخطي كـل الصـعوبات ، وبالتـالي الوصـول  أویعتبر بمثابة الدلیل 

  .إلى تحقیق أهداف البحث بسهولة كبیرة 

المـنهج  كما تناولنا فیه أهم العناصر التي تهم دراستنا بشكل كبیر ، منهـا متغیـرات البحـث ، 

ـــخ مـــن العناصـــر التـــي یعتمـــد علیهـــا أي باحـــث  فـــي الجانـــب ...المتبـــع ، أدوات البیانـــات  ال

  .التطبیقي لدراسته

  


