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 تمهـــــيد 
 ،إذا اتبعت إجراءات منهجية مضبوطةيف أي دراسة علمية ال ديكن الوصول إىل نتائج موثوقة إال           

عينة، وسالمة طرق وخطوات علمية صحيحة؛ فوضوح ادلنهج وما يبٌت يف إطاره من تصميم زلكم، وجتانس ال
، ومالئمة لى الصالحية، ومناسبة أدوات البحث وما تتميز بو من خصائص سيكومًتية تدل عحتديدىا وحصرىا

، كل رضيات اليت سبق للباحث وأن صاغهااألساليب اإلحصائية اليت يستدل هبا على صحة أو عدم صحة الف
 ة.ىذه اإلجراءات تساعد يف الوصول إىل نتائج ذات قيمة علمي

وىذا ما سنحاول مراعاتو من خالل احلرص على إتباع خطوات صحيحة ومنظمة، انطالقا من الدراسة      
 االستطالعية وختاما باألساليب اإلحصائية ادلناسبة ذلذه الدراسة . 
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  االستطالعية الدراسة .1
 صلة ذلا اليت وادلذكرات السابقة والدراسات البحوث على واالطالع ادلعلومات جبمع قمت ادلرحلة ىذه يف        
 لنا يتسٌت حىت النواحي مجيع من بادلوضوع واإلدلام الكافية وادلعطيات ادلعلومات توفَت أجل من البحث، مبوضوع
 ادلتعلقة االستمارات توزيع وقبل ادلوضوع، ذلذا نظرية وخلفية أسس تكوين وبالتايل وكاملة شاملة فكرة تكوين

 من العديد مع والتحدث ادلدربُت ببعض التعرف قصد البحث عينة على استطالعية دراسة بإجراء قمت بالبحث
 ادلطروح، ادلشكل معاجلة خالذلا من ديكن اليت ادلعلومات من ممكن عدد أكرب مجع أجل من وذلك الالعبُت
 .(ببادلدر  اجتماع الالعبُت أوقات تدريبهم، أوقات)  الدراسة رلتمع على أكثر والتعرف

  لالستبيان االستطالعية الدراسة 1-1
 : ىو االستطالعية الدراسة إجراء أىداف من إن : االستطالعية الدراسة أهداف 1-1-1
 . مصطلحاتو و لفقراتو والالعبُت ادلدربُت فهم و االستبيان مالئمة من التحقق -
 .االستبيان تطبيق إجراءات يف القصور جوانب بعض اكتشاف -
 .االستبيان تطبيق عملية يف ادلستغرق الوقت حتديد -
 .االستبيان تطبيق على التمرن -

  الدراسة في المتبع المنهج  - 2
 احلقيقة، إىل الوصول أجل من وضعها يتم اليت واألمثلة القواعد من رلموعة العلمي البحث يف ادلنهج ديثل         
 العلمية ادلالحظة يتضمن الذي االستقراء قوامو ادلنهج وىذا ،ادلعرفة على احلصول يف الطرق أرقى من يعترب حيث
 إحصائي والتحليل الدقيقة القياس أساليب استخدام و التجارب وإجراء صحتها من والتحقق الفروض وفرض

 (.53ص ،0222 ، مصطفى- زلمد إخالص. )للبيانات
 زلددة الظاىرة وصف على وتعتمد ادلتبع ادلنهج نوع حتدد اليت ىي ادلدروس ادلوضوع طبيعة كانت ودلا

 ختدم نراىا اليت االقًتاحات وتقدمي احلقائق إىل والوصول البيانات تلك نتائج وحتليل حوذلا ومعلومات بيانات ومجع
 رلرد عند تقف ال الوضعية الدراسة أن على يعرف" والذي الوصفي ادلنهج إتباع منا ذلك أقتضى فقد ادلوضوع

 داللتها واستخالص وتفسَتىا وحتليلها البيانات وتلك احلقائق ىذه تصنيف إىل تتجو بل واحلقائق البيانات مجع
 ،8991 زلمد،. )تعميمها ديكن هنائية نتائج إىل التوصل يهدف وكيفيا كميا عليها ىي اليت بالصورة وحتديدىا

 (.82ص
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 أو التعليمية الظواىر من ظاىرة على ينصب استقصاء:"  ىو الوصفي ادلنهج أن البهي السيد فؤاد ويرى
 وبُت وبينها عناصرىا بُت العالقات وحتديد جوانبها وكشف تشخيصها قصد احلاضر يف قائمة ىي كما النفسية
 (.81ص ،8999 ، السيد فؤاد" ) أخرى اجتماعية أو نفسية أو تعليمية ظواىر

  الدراســــة . مجاالت3
 إىل باإلضافة أدواتو، فيها يطبق اليت األرضية مبثابة يكون لدراستو مناسباً  مكاناً  الباحث خيتار أن البديهي من

 أهنا نرى وزمنية مكانية حدود اختيار إىل دفعنا ما وىذا األدوات، تلك لتطبيق كافياً  يكون زلدد زمن مراعاة
 : يلي فيما عرضها ديكن واليت مناسبة،
 فريقُت عامر، سيدي بلدية من فريق ادلسيلة،  والية من فرق ثالث على ادليداين البحث أجري:  المكاني المجال

 : التوايل على وىي الوطنية البطولة يف تنشط واليت بوسعادة بلدية من
 .A.B.S بوسعادة أمل -
 M.B.Sمولودية بوسعادة  -
 U.S.Aاحتاد سيدي عامر     -

 ذلك وبعد استطالعية دراسة مبثابة كانت ميدانية زيارة شهدت زمنية مبراحل دراستنا مرت لقد : الزماني المجال
 فيما ذلك توضيح وديكن بالالعبُت، خاص استبيان و بادلدربُت خاص استبيان تطبيق مث ومن العينة أفراد حتديد مت

 : يلي
 . الدراسة أماكن زيارة فيها ومت 0289 جانفي 89و 81 يومُت ودامت:  األوىل ادلرحلة -8
 . العينة  أفراد حتديد فيو ومت 0289 فيفري 29و 21 يومُت ودامت: الثانية ادلرحلة -0
 استبيان و بادلدربُت خاص استبيان تطبيق فيها ومت 0289 مارس 89 واحد يوم ودامت:  الثالثة ادلرحلة -5

 . عامر سيدي لفريق بالالعبُت خاص
 استبيان و بادلدربُت خاص استبيان تطبيق فيها ومت 0289 مارس 02 واحد يوم ودامت:  الرابعة ادلرحلة -4

 .بوسعادة لفرق بالالعبُت خاص
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  الدراسة وعينة مجتمع -4
 أنو مبعٌت الكل من جزءا تعترب وىي ادليدانية البيانات منو جتمع الذي الدراسة رلتمع من جزء ىي العينة"       
 ( 089ص ،8999 عالوي، حسن زلمد. )البحث جملتمع ممثلة تكون أن على اجملتمع أفراد من رلموعة تؤخذ

 البدنية الًتبية وعلوم النفس لعلم وبالنسبة ادليداين العمل إلجناز الباحث عليو يعتمد الذي األول النموذج ىي و
 جزءا مشلت حبثنا ويف معُت حبث رلتمع عناصر من الفرعية اجملموعة ىي والعينة "أشخاص" ىي تكون والرياضية

 البحث ىذا يف واستخدمت النتائج، لتعميم التعيُت على ال أي عشوائيا العينة اختيار مت وقد الدراسة رلتمع من
 سيدي دائرة فرق من القدم كرة يف العبا 52 على واشتملت القدم لكرة الالعبُت من وأخرى ادلدربُت من عينة
 من لكل متكافئة فرص إجياد أجل من وذلك مساعدين 25 إىل باإلضافة مدربُت5 و بوسعادة ودائرة عامر

 .األصلي البحث رلتمع من%  81, 93 بلغت وقد التساؤالت على لإلجابات والالعبُت ادلدربُت

 
 للدراسة الصالح للمجتمع العينة نسبة يمثل( 55)  رقم الشكل

  والمعلومات البيانات جمع أدوات -5
 ادلصدر من مباشرة ادلستمدة اجلديدة ادلعلومات مجع على تساعد بكوهنا الطريقة ىذه دتتاز: االستبيان  

 جبمع اخلاص األسلوب ىذا أن إال الكتب، يف إجيادىا ديكن ال اليت و الباحث عليها يتحصل اليت وادلعلومات
     :                                                                                                                            وىي البداية منذ دقيقة إجراءات يتطلب ادلعلومات

        .                                                                                                 االستبيان من اذلدف حتديد   -
 . لالستبيان ادلخصص الوقت تنظيم و حتديد   -
 . استجواهبا يتم اليت العينة اختبار -
 .سؤال لكل اخليارات من الكايف العدد وضع -

6 

30 
 المدربين

 الالعبين
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 .االستبيان ألىداف موجزة خالصة وضع -
 :الصورة األولية لالستبيان. 1.5

من بعض البحوث والكتب وادلقاييس اليت عاجلت وتطرقت إىل موضوع االجتاىات،  على ضوء ادلعلومات ادلستقاة
 :عبارة، وقد روعي يف صياغة عباراهتا ما يلي 38مت وضع الصورة األولية لألداة "االستبيان"، واليت تكونت من 

  .أن تكون العبارات واضحة ومفهومة
  .أن ال تشمل العبارة أكثر من معٌت

 :على األساتذة المحكمين . عرض القائمة2.5
عرضت الصورة األولية لألداة على عدد من األساتذة يف قسم الًتبية البدنية والرياضية، وذلك إلبداء الرأي         

يف زلاور االستبيان، ومدى صالحية ومناسبة العبارات ادلوضوعة لدى الفئة ادلدروسة، وكذا إضافة بعض العبارات 
وقد أسفرت العملية  ،ثراء االستبيان ، وحذف أو تعديل بعض العبارات والبنود غَت ادلناسبةوالبنود اليت من شأهنا إ

 :على مجلة من ادلالحظات أخذت بعُت االعتبار حيث مت إجراء بعض التعديالت ادلناسبة وادلتمثلة يف
  .تعديل صياغة التعليمة -
  .تعديل وحذف بعض العبارات لتتالءم مع التعليمة -
 بنود تتالءم مع التعليمة .اضافة بعض ال -
 :. الصورة النهائية ألداة الدراسة3.5

(  25)  ثالثعبارة موزعة على  38بناًء على اخلطوات سابقة الذكر تكونت الصورة النهائية لألداة من         
 زلاور، وفيما يلي جدول يشرح ادلقصود من ىذه احملاور، وعلى ما تشملو ىذه احملاور من عبارات.

 واالستبيان البحث تثري اليت وادلالحظات األجوبة ليسجل بنفسو الباحث وجود يف ادلثايل األسلوب ويتجلى
 .دقة أكثر و بوفرة ادلعلومات جلمع كوسيلة نوعُت يتضمن

 .آرائهم مجع خاللو مت و للمدربُت وجو األول االستبيان •
 .ادلدرب إىل الناس أقرب بصفتهم لالعبُت وجهناه فقد الثاين االستبيان أما •

           األصلي، مصدرىا من مباشرة ادلعلومات و البيانات جلمع علمية ووسيلة االستعمال، شائعة تقنية وكونو
 فكل ، للفرضيات استجابة بالتايل و للمحاور استجابة ىي األسئلة و ادلدرب، و لالعب مناسبا باعتباره وكذلك
 .(15ص ،0222 ، مصطفى- إخالص. )بالفرضيات عالقة لو مطروح سؤال

 :التالية األسئلة على االعتماد يتم طبعا: األسئلة نوع •
 ".ال" و" نعم" بـ تكون ما غالبا و مسبقا إجاباتو الباحث فيها حيدد األسئلة ىي: ادلغلقة األسئلة -
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 " ال" أو" نعم" مقيدة فيو اإلجابة أي مغلقا يكون األول نصفُت على النوع ىذا حيتوي: مفتوحة نصف األسئلة -
 .اخلاص برأيو لإلدالء للمستجوب احلرية فيو تكون الثاين النصف و
 .مناسبا يراه الذي اجمليب خيتار  و متعددة بأجوبة  مضبوطة أسئلة وىي: األجوبة متعددة األسئلة -
 .(15ص ،0222 مصطفى،-زلمد إخالص)

 الخصائص السيكومترية لالستبيان: . 6
 :ثبات األداة

ويعٍت أن الدرجات اليت يتم احلصول عليها دقيقة وخالية من اخلطأ، وىذا يعٍت أنو يف حالة تطبيق نفس           
أداة القياس )االختبار أو ادلقياس( على نفس الفرد أو الشيء أي عدد من ادلرات بنفس الطريقة والشروط، فإننا 

 .سوف حنصل على نفس القيمة يف كل مرة
الستبيان جيدا وصاحلا إذا اتصف مبقدار كبَت من الثبات عند احلصول على معامل االرتباط، وديكن او يكون 

 :حساب ثبات االختبار بالطرف التالية
 .إعادة االختبار -
 .طريقة التجزئة النصفية -
 .الثبات عن طريق الصور ادلتكافئة -

 ويف حبثنا ىذا قمنا بتطبيق االختبار و إعادتو.
معامل  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحاور

 االرتباط
مستوى 
 اعادة التطبيق التطبيق اعادة التطبيق التطبيق الداللة

 2.24 2.345 4.208 4.345 82.504 89.50 احملور األول
 2.20 2.250 5.453 5.058 89.053 08.08 احملور الثاين

 2.22 2.934 0.592 5.504 02.238 08.34 احملور الثالث
 2.22 2.305 4.289 5.153 81.834 00.91 أداة القياس ككل
 (.58(: معامل االرتباط بيرسون بين التطبيق االول و الثاني لمحاور اداة القياس )ن = 51الجدول رقم )

 0,523 ** لالستبيان الثبات معامل قيمة بلغت وقد
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 :صدق األداة
يعد صدق األداة أحد أىم الشروط الواجب توفرىا يف أدوات القياس، وىو من أىم معايَت جودة          

الذي يقيسو  على النحو التايل: " إن صدق االختبار يعٍت ما Anastasi 1990االختبار، وتعرفو أنستازي
هبا االختبار  قيسىو الدقة اليت ي  Lindquist 1951االختبار وكيفية صحة ىذا القياس"، ويعرفو ليندكويس

 (.899، ص0222زلمد نصر الدين ،  وِضع من أجلو .) ما
ويقبل الصدق على أساس معامالت االرتباط اليت تشَت إليو، ومن أجل التأكد من صدق األداة مت إتباع أكثر من 

 :وسيلة لتقنُت معامل صدق ادلقياس وىي كالتايل
 :الصدق الذاتي -ج

لالختبار، وىو عبارة عن الدرجات التجريبية لالختبار منسوبة للدراجات، احلقيقة ويقصد بو الصدق الداخلي 
 اخلالية من أخطاء القياس، ويقاس عن طريق حساب اجلذر الًتبيعي دلعامل ثبات األداة.

 الصدق المنطقي معامل االرتباط المحاور
 2,925 2,315*  احملور األول
 2,913 2,289*  احملور الثاين

 2,194 2,122**  الثالثاحملور 
 2,189 2,229**  أداة القياس ككل

 لالستبيان الصدق الذاتي (:52الجدول رقم )
 ، فإن معامل الصدق الذايت يكون كالتايل: 2,229ومبا أن معامل ثبات االستبيان يساوي : 

 .معامل الصدق الذايت = اجلذر الًتبيعي دلعامل الثبات
 .2,189ومنو فالصدق الذايت = 

(، نستطيع  2,229و الثبات=  2,189واستنتاجا من دراسة معاملي الصدق والثبات )الصدق =         
القول أن ىناك داللة إحصائية بُت كل عبارات احملور والدرجة الكلية للمحور الذي ديثلها، كما أن كل زلاور 

رجة مقبولة من الثبات، وبالتايل االستبيان األربعة مرتبطة مع الدرجة الكلية لالستبيان، كما يتميز االستبيان بد
نستطيع احلكم على أن االستبيان يتمتع بدرجة مقبولة من الصدق والثبات، مما يفيد بإمكانية االعتماد عليو 

 .دور ادلدرب على بناء ودتاسك الفريق اثناء مباراة كرة القدملقياس 
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  الدراسة في المستخدمة اإلحصائية األساليب -7
 للنتائج موضوعي بتحليل تسمح اليت الدقيقة ادلعلومات على احلصول قصد العملية أو الطريقة ىذه تستعمل      

 إحصائية لعملية الثالثية الطريقة بواسطة وذلك ادلئوية النسب طريقة على الباحث اعتمد وقد عليها، ادلتحصل
 :التايل النحو على

 :حيث
 . العينة أفراد عدد دتثل: ع
 . التكرارات عدد ديثل: ت
 . ادلئوية النسبة ديثل: س
 (س: )احلسايب ادلتوسط 
 احلسايب ادلتوسط: س 
 التكرارات رلموع(: سن+........+5 س+0 س+8 س) 
 العينات عدد: ن 
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 خالصــــــة 
من خالل كل ما سبق يف ىذا الفصل ديكن لنا أن نستفيد منو يف فهم ، واستيعاب ادلنهج ادلستخدم يف ىذه 

واألدوات والوسائل العلمية اليت مت االستعانة هبا يف مجع ادلعلومات والبيانات،كما تعرفنا على حدود  الدراسة،
 دراستنا ادلكانية والبشرية كل ىذا مبا يكفي حىت نتمكن من إجراء الدراسة بصورة مدققة ومفهومة .

 


