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  - جامعة البویرة –معهد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة " أ"أستاذ محاضر      .بوحاج مزیان: الدكتور
  - جامعة البویرة –معهد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة " أ"أستاذ محاضر  ساسي عبد العزیز: الدكتور
- جامعة البویرة –معهد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة " أ"أستاذ محاضر         مزاري فاتح: الدكتور
  -جامعة البویرة –معهد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة " أ"أستاذ محاضر        بن عبد الرحمان سید علي : الدكتور
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  علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیةمیدان في  ج ضمن متطلبات نیل شهادة الماسترتخر مذكرة 
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 -ة الوالئیةدراسة میدانیة على بعض فرق والیة البویرة الرابط -
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  .....................: السنة الجامعیة

 محتوى الصفحة الرئیسیة

 فعالیة برنامج تدریبي مقترح لتنمیة بعض الصفات البدنیة لدى العبي كرة القدم



 

  
  
ویكون الفصل  )Gras(لكل الفقرات إال العناوین تكون  14وبحجم ) Simplified Arabic(ث على الكمبیوتر، بخط من نوع أن یكتب البح* 

  .)سم2(إال على الجانب األیمن للقارئ یكون  على كل جوانب الورقة )سم1.5( وعلى أن یترك هامش) سم1(بین السطور 
  ).12(من حجم ) Times New Roman(األرقام والكلمات باللغة األجنبیة تكون بخط * 
  .)Justifie( یجب الحرص على أن تكون السطور* 
للمراجع باللغة ) Times New Roman) (09(للمراجع باللغة العربیة و) 10(یكون نفس نوع الخط بالنسبة لالقتباس إال أن حجمه یكون * 

  .األجنبیة
  .تفقد البحث قیمته العلمیة یجب على الطالب أن ال یكثر من الزخارف واألشكال التي* 
صفحة فال یجب تجاوز هذا العدد، كما یجب الموازنة بین الجانبین وكذا الفصول في عدد ) 100 - 80(حددة عدد الصفحات للمذكرة بـ * 

  .الصفحات
  .المذكرة هي اللغة العربیةلغة إخراج * 
  .یجب احترام المسافة عند بدایة كل فقرة* 
، كما على الطالب أن یحسن )الخ/....؛ /: /؟ /. /، (ن بعدها و بعده فراغ، وعالمات الوقف ال یكون قبلها فراغ، بل یكال یكون ) و(حرف الواو* 

  .توظیفها في الفقرات
  ).نیة التربیة البد( ولیس ) التربیة البدنیة: (یكون فراغ في داخلها عند الكتابة مثلالخ، ال " "....والمزدوجتین [ ] والعارضتین() القوسین * 
  .عند ذكر رمز معین على الطالب شرح عباراته مباشرة بعد ذكره* 
  .ن فیها هذه العالماتو یجب الفصل بین الكلمات وعالمات البدایة بفراغ عند كل بدایة تك* 
  .یجب ترقیم الجداول واألشكال بطریقة متسلسلة ومتكاملة من بدایة المذكرة إلى آخرها* 
  )15ص(انظر أیضا : مثلباالحالة تم ذكرها في المذكرة، على الطالب االستعانة في حالة استعمال معلومات * 
ویتم ادراجها في أو تم االتصال بها أثناء إجراء البحث یجب على الطالب الحصول على ختم أو توقیع المؤسسة التي أخذت منها العینة * 

  .المالحق
دراجها في في حالة التو  ةمالطالب الحصول على رخصة تسهیل مهعلى *  جه إلى بعض الهیئات والمؤسسات والحصول على توقیعهم وإ

  .المالحق
خراج المذكرة في صورتها النهائیة، على الطالب الحصول على *  ایداع المذكرة من طرف المصلحة المعنیة وتوقیعها  رخصةعند اتمام البحث وإ

مرفقة برخصة االیداع، وبعد المناقشة على الطالب تعدیل المذكرة وفق  نسخ من المذكرة) 03(من طرف المشرف، حیث على الطالب تقدیم ثالث 
في ) pdf(و) word(قرص مضغوط في صیغتي ) 01( +مذكرة معدلة) 01(المالحظات المقدمة من طرف لجنة المناقشة، ثم یجب علیه ایداع 

من الدیوان الوطني  رخصة تبرأة الذمة+ المكتبةرخصة تبرأة الذمة من + المكتبة  یقدم إلى) pdf( صیغة قرص مضغوط في+ نفس القرص
  .، للحصول على شهادة النجاحللخدمات الجامعیة

  

  
  
  
  
  

 شروط إخراج المذكرة



 

  
  الورقة  الموضوع

  أ  .شكر وتقدیر -
  ب  .إهداء -
  .  .محتوى البحث -
  .  .قائمة الجداول -
  .  .قائمة األشكال -
  .  .ملخص البحث -
  م  .مقدمة -

  .التعریف بالبحث: مدخل عام
  02  .اإلشكالیة - 1
  03  .الفرضیات - 2
  .  .أسباب اختیار الموضوع - 3
  .  .أهمیة البحث - 4
  .  .أهداف البحث - 5
  10  .تحدید المصطلحات والمفاهیم - 6

  .الخلفیة النظریة للدراسة والدراسات المرتبطة بالبحث: الجانب النظري
  .الخلفیة النظریة للدراسة: الفصل األول

  تمهید -
  صفحات 05یحدد كل محور بحوالي :............ ألولالمحور ا

  صفحات 05یحدد كل محور بحوالي  :................الثاني محورال
  صفحات 05یحدد كل محور بحوالي  :................الثالث محورال
  صفحات 05یحدد كل محور بحوالي  :................رابعال محورال

  .خالصة -
  .  لدراسات المرتبطة بالبحثا: الفصل الثاني

  تمهید -
  "توظف في الخلفیة النظریة بعد التعلیق علیها"+ "تذكر كما سیوضح الحقا"

  .خالصة -
  .الدراسة المیدانیة للبحث: الجانب التطبیقي

جراءاته المیدانیة: ثالثالفصل ال   .منهجیة البحث وإ
    .تمهید -
3 -1-.................  .  
3 -2-....................  .  
3 -3-....................  .  
  .  .خالصة -

البحثمحتوى   



 

  .عرض وتحلیل ومناقشة النتائج: رابعالفصل ال
  .  .تمهید -
  .  .عرض وتحلیل النتائج -1- 4
  .  .مناقشة ومقابلة النتائج بالفرضیات -2- 4
  .  .خالصة -
 .  .االستنتاج العام -
 .  .الخاتمة -
 .  .اقتراحات وفروض مستقبلیة -
 .  .البیبلیوغرافیا -
   .المالحق -
 01  ).1(الملحق رقم  -
 .  ).2(الملحق رقم  -

 . فقط....) -1- 1-1(یجب أال یفوق عدد األرقام ثالثة في العناوین : مالحظة
  .للمذكرةرجي الغالف الخافي ) الفرنسیة، االنجلیزیة(باللغة األجنبیة و  ،قبل مقدمة البحث البحث باللغة العربیة یكونملخص  :ملخصال

ة النظریة لعناصر العنوان المدروس، كما یجب فی، نعتمد في المقدمة على الخل، وهي أول ما یقرأ وآخر ما یكتبهي واجهة الموضوع ككل :مقدمة
الموضوع  أهمیة هانعرض فیو . مع المحافظة على عناصر العنوان ومركباته عامالمدارس التي تناولت الموضوع بشكل النظریات و  نشیر إلىأن 

التقسیم  البحث مقدمةكما یجب أن تحمل . بشكل عام دراسةموضوع التمحور حولها التي یوالحاجة له، والهدف العام منه، باإلضافة إلى المشكلة 
لنتیجة ة، تختتم باسة األساسیادر جمع البیانات الخاصة بالتم  االمنهج الذي أعتمد، والعینة واألدوات التي من خاللهو بشكل مختصر،  دراسةالمتبع لل

  .للبحث العامة
معتمدا في ذلك على األسلوب االستداللي االستنباطي أي االنتقال من  هي طرح الموضوع المدروس بشكل علمي منهجي ومیداني :اإلشكالیة -1

قع الریاضي ویستخدم في التأسیس أي أن المشكلة تكون میدانیة من الوا. ، تحمل مواصفات العنوان والتأسیس المتبع في المشكلةالعام إلى الخاص
 تساؤلقة من الثأسئلة فرعیة تكون منبو رئیسي  تساؤلنطرح المشكلة على شكل . لها أداة من أدواة جمع البیانات المتعارف علیها في البحث العلمي

  .هثبحویحدد من خاللها معالم  ،الرئیسي، یتقید بها الطالب
لها في انتظار تحققها أو عدم تحققها بعد إنهاء تكون إجابات مؤقتة و ي المشكلة، ف ةالمطروح تساؤالتلاوهي اإلجابة على  :الفرضیات -2

  .الدراسة
  .في هذا الجزء یقدم الطالب األسباب الحقیقیة التي دفعته إلى اختیار هذا الموضوع: أسباب اختیار الموضوع -3
  :هذا الجزء أهمیة البحث والحاجة له والضرورة  له من ناحیتین یحمل :أهمیة البحث -4
  :يلالجانب العم -                            :الجانب العلمي -

  .والضرورة التي یكتسبها البحث ویساهم في تحقیقها
فقط، وال یتطرق  ح األهداف المباشرةفي هذا الجزء یقوم الطالب بطر . مطابقة لهاوهي تتبع األسئلة المطروحة، وتكون  :البحث أهداف -5
  .هداف غیر مباشرةلأل
البحث،  موضوعلو لمشكلة ي البحث وهي المصطلحات األساسیة ف المصطلحات الواردة فییقوم الطالب بتعر  :والمفاهیممصطلحات تحدید ال -6

   :ویكون التعریف على شكلین
                                .تعریف مصطلحات البحث نظریا -
  .تعریف مصطلحات البحث إجرائیا -
  
  



 

  .الخلفیة النظریة للدراسة والدراسات المرتبطة بالبحث: الجانب النظري* 
  .الخلفیة النظریة للدراسة :الفصل األول* 
  .ساسیةتقسم المحاور حسب المصطلحات األساسیة للبحث وبالتالي یستطیع الباحث تحدید عدد المحاور من خالل تحدید المصطلحات األ -
  .المعارف المتخصصة والتي تخدم الموضوع مباشرة دون اللجوء إلى الحشو العشوائي للمعارفو یتم ذكر المعلومات  -
التي یكون فیهـا اإلقتبـاس ضـمني فـي فقـرات " أكادیمیة علم النفس األمریكیة") APA(أثناء ذكر هذه المعارف یستعین الباحث بطریقة االقتباس  -

  .كما یجب اعتماد هذه الطریقة في كافة المذكرة أین یكون ذكر المراجع. معلومات البیبلیوغرافیة یكون آلیاالبحث، وترتیب ال
صــفحات كحــد أقصــى علــى وجــه التقــدیر، ولــیس بالضــرورة أن تكــون خمــس ) 05(یــتم تحدیــد أقصــى حــد لعــدد صــفحات المحــور الواحــد بخمــس  -
نما یمكن أن تكون أقل حسب توفر ا) 05(   .لمعلومةصفحات وإ

  :تنقسم إلى نوعین حیث یقوم الطالب بالفصل بینهما كل على حدا :المرتبطة بالبحث الدراسات :الفصل الثاني* 
  :الدراسات السابقة* 
  :الدراسات المشابهة* 

ویكون طرح هذه  ،"وتكون من نفس مستوى دراسته أو أكثر" ض ألهم الدراسات التي تناولت موضوع بحثهر في هذا الجزء یقوم الباحث بالتع
  :الخ، وتكون علي النحو التالي...الدراسات إما في جزئیین دراسات عربیة وأخرى أجنبیة، أو حسب التسلسل الزمني

عینة ال، منهج البحث، یاتفرضالمشكلة، هدف البحث، ال ،ها، مستوى الدراسةتاریخ ویحمل واسم ولقب الباحث، عنوان البحث، :عرض الدراسات *
  .االقتراحاتتوصل لها الباحث، وأهم التي ج ائنتالاة البحث، أهم و رها، أدوكیفیة اختیا

تجمع الدراسات التي تناولها الطالب، من حیث المنهج المتبع، العینة وكیفیة اختیارها، التي تحمل أهم النقاط المشتركة  :التعلیق على الدراسات *
  .هاركة المتوصل إلیتاألدوات المستخدمة، وأهم النتائج المش

  
  .الدراسة المیدانیة للبحث :الجانب التطبیقي

  :منهجیة البحث واإلجراءات المیدانیة :الفصل الثالث
  :ویحمل هذا الفصل النقاط التالیة  
في ن یعرضها ي تثمین المشكلة المطروح یمكنه أإذا اعتمد الطالب على دراسة استطالعیة وثمنها بنتائج واعتمد علیه ف :الدراسة االستطالعیة*

  .لذكرها فال داعي هاهذا الفصل، أما إذا لم یعتمد على نتائج
  :یلي وهي تتكون من ما :الدراسة األساسیة*
یفضل أن یتجه " .بالتفصیل واألدلة ثهحیتطرق الطالب إلى المنهج المتبع في البحث مباشرة بدون تعریفه، وعالقة هذا المنهج بموضوع ب :المنهج*

  .وبالتحدید یفضل أن یكون منهج تجریبي". الوصفي للتعرف أكثر على مختلف هذه المناهج وخطوات استعمالها الطلبة إلى مناهج أخرى غیر
  :وهي ویحمل المتغیرات المرتبطة بالبحث :متغیرات البحث *
  :المتغیر المستقل -1 
  :المتغیر التابع - 2
  ".هذه الحالة بجداول توضیحیة وتنظیمیة لمجتمع الدراسة یتم االستعانة في" .بدقة تحدید معالم مجتمع البحث وخصائصه :المجتمع*
عند ذكر طریقة اختیار العینة یتم ذكر حیثیاتها مثل ترقیم األفراد، أو ترتیبهم، " .بالتفصیل عینة البحث كیفیة اختیارها من المجتمع :العینة*
  ".بحث وخصائصهمالخ حتى تتضح الطریقة، كما یجب استعمال جدول یوضح فیه أفراد عینة ال...أو
  :وهي ثالثة :مجاالت البحث*
  . ویحمل عدد أفراد البحث بالتدقیق :شريبمجال  -1
  .ویحمل الحدود الجغرافیة للبحث :مكانيمجال  -2
  .ویحمل الحدود الزمنیة للبحث من بدایته إلى نهایته: زمانيمجال  -3
في هذه الحالة (، خطوات بناءها إلىراسته األساسیة، ویتطرق بشكل مفصل ستعرض الطالب األدوات التي اعتمدها في دیوهنا  :أدوات البحث -

  ).یفضل أن تكون األداة غیر االستبیان لمحاولت معرفة خصائص األدوات األخرى وطرق تطبیقها



 

  :وهنا نركز على ثالثة أمور أساسیة وهي ):سیكومتریة األداة(األسس العلمیة لألداة *
  الموضوعیة -3         الثبات  - 2الصدق          - 1
  .عرض البرامج التدریبیة إن وجدت*

  .عرض االختبارات والمقاییس والبطاریات إن وجدت* 
المعادلة ویقوم  إلىیتطرق الطالب  والماستر ثه، ففي دراسة اللیسانسبحوهنا یتطرق الطالب للمعادالت التي استخدمها في  :اإلحصائیة وسائلال*

  .جع الذي أخذت منهبشكل مفصل والمر بكتابتها 
 في هذا العنصر یفضل اللجوء إلى اختبار الفرضیات خاصة في الدراسات التجریبیة، واستعمال المعامالت اإلحصائیة بدال من النسبة المئویة -

  .  التي تعتبر محدودیة االستدالل
  :وتحلیل ومناقشة النتائجعرض  :الفصل الرابع

ثم یقد الطالب قراءة للمعلومات المقدمة، ویبلورها في ....) جداول، أشكال، منحنیات،(لبیانات تكون على حسب ا: عرض وتحلیل النتائج* 
  .استنتاج لكل بیان من البیانات

یظهر مدى تحكم وفهم الطالب لموضوع البحث والبعد االستقرائي للبیانات المتحصل علیها  في هذا الجزء :مناقشة ومقارنة النتائج بالفرضیات* 
  . ل ما سبق، في حین یجب علیه توظیف نتائج الدراسات المرتبطة بالبحث في تفسیر الفرضیات والنتائجمن خالل ك

  .في هذا الجزء یقوم الطالب بتقدیم حوصلة النتائج المتحصل علیها من خالل المعارف والحقائق المؤكدة في الدراسة :االستنتاج العام* 
  .ى أهم النتائج والتفسیرات األساسیة للبحث، كما یقدم الطالب زبدة العمل والفائدة منههي خالصة البحث ككل والتطرق إل :الخاتمة* 
هنا یقوم الطالب بتقدیم بعض االقتراحات التي یرى أنها مناسبة إلنجاح وتطویر هذه الدراسة، كما یقدم عبارات  :اقتراحات وفروض مستقبلیة* 

  .دراسة مستقبالمن صمیم الموضوع وقابل لل مشتقةعلى شكل فرضیات 
تظهر قائمة لكل المؤلفات المستعملة في البحث، وما ) APA(الحالة وباستخدام األسلوب المذكور سابقا في االقتباس في هذه  :البیبلیوغرافیا* 

  .على الطالب سوى ترتیبها حسب النوع واللغة، وبطبیعة الحال ال ینسى أن تكون مرتبة ترتیب هجائي أو أبجدي
  :باللغة األجنبیة -ب                                                     :عربیةباللغة ال -أ
  نفس التقسیم -                                                        :المصادر - 1
  :المراجع - 2
  :الت العلمیةالمج - 3
  :الدوریات والمنشورات العلمیة - 4
  :الجرائد والقوانین والمراسیم - 5
  :المواقع االلكترونیة - 6

هنا یتم إدراج كل الوثائق التي استفاد منها الطالب في بحثه ویكون لها معنى ووزن في البحث، حیث یخصص لكل وثیقة تختلف عن  :المالحق* 
  .یبتاألخرى ملحق خاص ویرقم حسب التر 

  
  

  


