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  البحث العلمي:  - 1
  العلمي  –یتكون هذا المدلول من كلمتین: البحث  تعریف البحث العلمي: - 2- 1

فهو مصدر الفعل الماضي بحث ومعناه فتش، تقص، تتبع، تحرى، اكتشف، بمعنى تفتیش وتقصي  البحثأما     
  الحقیقة. 

  لمام بالحقائق وكل ما یتعلق بها.فهي كلمة منسوبة إلى العلم والعلم یعني المعرفة واإل العلميأما     
بأنه: "التقصي المنظم بإتباع أسالیب ومناهج علمیة محددة للحقائق العلمیة بقصد  البحث العلميویمكن تعریف     

بأنه: "المحاولة الدقیقة الناقدة للوصول  "فان دالین"التأكد من صحتها أو تحدیدها أو إضافة الجدید لها، وقد عرفه 
  مشكالت التي تؤرق اإلنسان وتحیره". إلى حلول لل

بأنه: "وسیلة للدراسة یمكن بواسطتها الوصول إلى حل مشكلة محددة وذلك عن طریق  "إبراهیم سالمة"وعرفه     
  التقصي الشامل والدقیق".

 مما تقدم یتضح أن البحث العلمي یستلزم وجود مشكلة تدفع الباحث لدراستها من خالل إتباع منهج معین،    
  والحصول على نتائج یمكن تعمیمها بعد التأكد من صالحیتها. 

  مراحل البحث العلمي:  - 3- 1
  وتشمل عدة خطوات من بینها:  أ/ المرحلة األولى: المرحلة االستكشافیة االستطالعیة:

  المشاورة حول اختیار الموضوع.  - 
  تحدید نقطة بحثیة معینة.  - 
  القیام بتجمیع المصادر والمراجع. - 
  مراعاة أسس التوثیق العلمي.  - 

  : وتشمل: ب/ المرحلة الثانیة: مرحلة اإلصدار واإلنتاج
  تحدید فصول البحث وأجزائه في مسودة أولى.  - 
  إعادة تدوینه في صورته النهائیة.  - 
  مراجعة البحث من حیث هذه العناصر: الشكل، المضمون، التنظیم، اإلخراج، السالسة اللغویة.  - 
  اف العامة للبحث العلمي: األهد - 4- 1
  مساعدة الباحث على الدقة في اختیار المشكلة وتحدیدها.  - 
  مساعدة الباحث على وضع خطط واضحة ذات أهداف محددة لمشكالت مدروسة.  - 
  المساعدة على وضع اختبارات ومقاییس تسهل من مهمة الباحثین في العمل.  - 
  وهذا من خالل العمل الجاد المبني على أسس علمیة.  تحسین نوعیة البحوث واالرتقاء بمستواها، - 
  تحقیق االتزان والشمول وعدم االهتمام بموضوعات معینة دون غیرها.  - 
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  خصائص البحث العلمي:  - 5- 1
  وهو أن تكون خطوات البحث العلمي كافة قد تم تنفیذها بشكل موضوعي دون تحیز.  أ / الموضوعیة:

  هو أن تكون الظاهرة قابلة لالختبار والفحص ویمكن إخضاعها للبحث. و  ب/ الدقة وقابلیة االختبار:
وتعني إمكانیة الحصول على نفس النتائج تقریبا بإتباع نفس المنهجیة العلمیة وخطوات  د/ إمكانیة تكرار النتائج:

  البحث مرة أخرى. 
هذه األخیرة قد یضعف من درجة تركیز الباحث على متغیرات محدودة في بحثه ألن تعدد  ه/ التبسیط واالختصار:

  التعمق والتغطیة للظاهرة. 
تحدید هدف البحث بشكل دقیق هو عامل أساسي یساعد في  و/ أن یتناول البحث العلمي تحقیق غایة أو هدف:

  تسهیل خطوات البحث العلمي والحصول على البیانات الالزمة. 
نتائج البحث العلمي ال تقتصر على االستفادة منها فقط بل تمتد إلى التنبؤ بالعدید من الظواهر  ي/ التعمیم والتنبؤ:

  والحاالت قبل وقوعها. 
  أغراض البحث العلمي في التربیة البدنیة والریاضیة (في المجال الریاضي):  - 6- 1
  یاضي. تنمیة اتجاهات الطلبة والعاملین في حل المشكالت المتعلقة بالمیدان الر  - 
  تنمیة المقدرة عند الباحث للتعرف على المشكالت وجمع البیانات الالزمة لحلها.  - 
  تنمیة المقدرة عند الباحث على متابعة وتقویم البحوث العلمیة لالستفادة من نتائجها.  - 
  صفات البحث العلمي الجید:  - 7- 1

  كتابة التقاریر....إلخ. : ضروریة سواءا في جمع البیانات أو تسجیل النتائج أوأ/ الدقة
  : سیرورة البحث بأسلوب منطقي وتقسیم واحد معروف. ب/ التنسیق والتنظیم
  وهو أن تكون أجزاء البحث المختلفة متماسكة ومترابطة.  ج/ التماسك والترابط:

جراءاته   : بمعنى استخدام األسلوب العلمي في جمیع مراحل البحث. د/ أن یكون البحث علمي في منهجه وإ
  : خاصة بالنسبة للفروض والتي ال یجب أن یتحیز الباحث ألجل تحقیقها. ه/ أن یكون البحث غیر متحیز

: أن یعتمد الباحث على االختبارات والمقاییس الموضوعیة التي تقیس الظاهرة بعیدا عن الذاتیة و/ الموضوعیة
  (التقدیر الذاتي).

  التي تدور في المیدان العملي. : یجب أن یتناول المشاكل ي/ أن یكون البحث عملي
  : حیث یكون ذلك على المجتمع الذي أخذت منه العینة. ك/ أن یكون أساس للتعمیم

  بمعنى یحقق المهمة التي أنشئ من أجلها ال غیرها.  ل/ أن یكون صادقا:
  یكون له هدف محدد یسعى إلى تحقیقه.  م/ أن یكون غرضه واضحا:

  یكتب بأسلوب متسلسل وفق الشروط الخاصة بكتابة البحوث. : ر/ أن یكتب بلغة علمیة سلیمة
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  أن یكون قابل للتعمق والتوسع.  ز/ أن یفتح آفاق جدیدة لدراسات أخرى:
  صفات الباحث العلمي الناجح:  - 8- 1
  الباحث الجید یختار موضوعا یهمه ویرغب في دراسته.  - 
  مضني وطویل. الباحث الجید له قدرة الصبر، ألن البحث العلمي عمل    - 
  المهارة في استخدام أدوات البحث.  - 
  أن یكون الباحث صادقا فیما ینشره.  - 
  تقبل النقد الموجه إلیه من اآلخرین.  - 
  أن یتمتع بأخالق عالیة وذكاء.  - 
  األمانة في نقل اآلراء واألدلة.  - 
  أن ال یتسرع في إصدار األحكام.  - 
  ات، المخرجات): البحث العلمي (المدخالت، العملی - 9- 1
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                                               خطة البحث ومكوناتها: - 2
وهي المرحلة التي تمكن الباحث من التوصل إلى بعض القواعد والمؤشرات التي تساعده على تحدید ومعرفة     

إلشكاالت ) وما هي الطرق واألسالیب التي تمهد الطریق له لتجاوز الصعوبات واموضوع البحثطبیعة المشكلة (
التي رافقته عند اختیاره لمشكلة وتحدیدها, بعدها یبدأ الباحث بتحدید خطوات العمل البحثي من خالل وضع  هیكل 
عام  قوي ألجزاء البحث عندها سوف تتضح له أبعاد المشكلة  وتمكنه من  إمكانیة وجدوى القیام بدراستها بشكل 

  نهائي, وتشمل خطة البحث: 
  العنوان: - 1- 2

وهو عنوان مشكلة البحث والذي یتضمن محتوى الموضوع بصورة تجذب انتباه القارئ في اختصار ووضوح      
 .وهو أول شيء یتطلع له القارئ

إن اختیار عنوان البحث یعتبر من أصعب األمور على الطالب الجامعي أن یجتازه ولكي ال یقع في المحظور      
یعود إلى الدلیل وقوائم المطبوعات واألبحاث حتى یتأكد من جدة  والمجهول على حد سواء، لذا یجب علیه أن

  الموضوع وجدة عنوانه، ألن الموضوع یقرأ عادة من عنوانه.
والدراسة العلمیة المنهجیة تقتضي بأن یحمل العنوان الطابع العلمي، الهادئ، الرصین، بعیدا عن العبارات      

 ت التجاریة منها إلى األعمال العلمیة.الدعائیة المثیرة، التي هي أنسب لإلعالنا
 شروط كتابة عنوان البحث: - 1- 1- 2

 .أن یكون مبتكرا دقیقا مختصرا ووضحا ومفصحا عن موضوعه وجدید 
 .یفهم من خالله ما موجود في البحث من معلومات مختصرة 
 .أن ال یتضمن ما لیس داخال في موضوعه 
 .یوضح طریقة المعالجة اإلحصائیة للنتائج 
 منهج البحث المستخدم (وصفي ،تجریبي، تاریخي.....إلخ) یوضح. 
ویفضل أن یعرض الباحث عنوان بحثه على األساتذة من ذوي الكفاءة العالیة وأصحاب خبرة وذوي التخصص     

الدقیق لكي یتعرف على مقترحاتهم ومناقشة مضمونه والتعرف على أبعاده، وهذا یرفع من ثقة الباحث في عنوان 
  شف له بعض الغموض.بحثه ویك

  وسوف نعرض بعض عناوین أطاریح الدكتوراه:    
تأثیر بعض التمرینات ذات البناء الكینماتیكي في منحنى التغیر للقدرة وأهم المتغیرات البیوكینماتیكیة  -     

  المرتبطة بدقة الضرب الهجومي الساحق بالكرة الطائرة.
هم القدرات البدنیة الخاصة بمهارة التصویب من االرتقاء لدى العبي تأثیر برنامج تدریبي مقترح لتطویر أ -     

 .U19كرة الید فئة 
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نعكاساته على إتجاهات األبناء ( -      ) سنة نحو ممارسة ریاضة 17 – 12األصل االجتماعي لألسرة وإ
  .السباحة

  :مقدمة البحث - 2- 2
ة إجراءه باإلضافة إلى تحدید أهمیته ونتائجه، نكتب في المقدمة بصورة مختصره ما هو موضوع البحث وكیفی    

ویتطلب من الباحث أن یكون لدیه القدرة األدبیة والفكریة في كیفیة توضیح هذا البحث للقارئ لذا البد من الدقة 
یجاد العبارات الراقیة وتسلسل األفكار.   وإ

  وتقسم المقدمة وأهمیة البحث إلى ثالث أقسام هي:
 . العامة:1

ابة بعض األسطر یوضح الباحث من خاللها عالقة هذا البحث ومشكلته في الجوانب العامة مثال وهي كت     
 عالقته بالجوانب التربویة أو االجتماعیة أو الریاضیة والتدریبیة.... ومن األمثلة على ذلك:

بدراسة الحركة وقد ) (علم المیكانیكا الحیویة یعد في مقدمة العلوم التي تهتم بعوش خالدفي أطروحة الباحث ( - 
أصبح علما قائما بذاته له قواعده وأسسه الخاصة به، ویتداخل على نحو واسع بالعدید من العلوم التطبیقیة كالفیزیاء 
والریاضیات والتشریح البشري والفیسیولوجیا....إلخ) لكونه استخدم تمرینات ذات طابع كینماتیكي البد من أن یدخل 

 عن المیكانیكا الحیویة ودورها في تقدم العملیة التدریبیة. بصورة عامة في مقدمة البحث
 . الخاصة:2

ونقصد بها أن تكون هناك بعض األسطر تتكلم عن خصوصیة إجراء هذا البحث أي بمعنى أین ظهرت     
ة المشكلة هل في التدریب أم في طرق التدریس أو التعلم الحركي أو المتغیرات المیكانیكیة وفي أي لعبة أو عین

بحثیة، وبالتأكید عندما نرجع لعنوان البحث نجد ماذا نكتب في الخصوصي للمقدمة وفي المثال السابق نجد أن 
  الباحث قد كتب ما یلي:

  ) (عن المتغیرات الكینماتیكیة لمهارة الضرب الهجومي الساحق).بعــوش خالدكتب الباحث ( - 
 مشكلة البحث: - 3- 2

حث بحیث یجد القارئ سهولة في فهم المشكلة ومن أین ظهرت، ویكون ذلك هي عملیة تفسیر وتحلیل مشكلة الب    
باستخدام العرض اللغوي الصحیح مستخدما البراهین واألدلة لظهور هذه المشكلة مع تقدیم البیانات الضروریة 

  لتفسیر هذه المشكلة واألسلوب الصحیح للمعالجة.
یر المشكلة عادة إلى تنقیحات متتابعة ویؤكد العلماء ویرى وجیه محجوب (تحتاج الكتابة األولى عن تقر     

المتمرسون أن تقریر المشكلة بعد كتابته یعیدون صیاغته عشرات المرات أثناء إجراء بحوثهم بحیث یتحركون صعودا 
ونزوال في بحوثهم یحللون المشكلة ویعیدون صیاغة تقریرها وحینما یتوصلون إلى استبصار أعمق بالمشكلة 

  یر راضین عن الوصف األصلي أو األولي).یصبحون غ
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وفي أغلب البحوث یبدأ بكتابة مقدمة بسیطة بعدة اسطر عن مشكلة بحثه أو ما تسمى بالمدخل قبل أن یظهر     
  المشكلة الحقیقیة ومن أین ظهرت، وینتهي عادة بطریقة المعالجة لتلك المشكلة.

ف نذكر فقط الجز الخاص بمشكلة البحث ولیس ومن األمثلة عن مشكلة البحوث في مثالنا السابق سو 
  بالتفصیل كما یلي:

) (ونظرا لندرة الدراسات التي تطرقت للتمرینات الكینماتیكیة وغیابها تماما بعــوش خالدفي أطروحة الباحث (    
لتماسا ألهمیة التمرینات واألدوات والوسائل المساعدة وبرامج الت"على المستوى المحلي "الجزائر حلیل الحركي التي ، وإ

توفر معلومات كثیرة عن مناطق الضعف في مراحل أداء الضرب الهجومي الساحق، ارتأى الباحث للمساهمة في 
وضع الحلول العلمیة ووجه تفكیره إلى إمكانیة التخطیط لبعض التمرینات النوعیة ذات الطابع والتصمیم الكینماتیكي، 

اریة" لالعبین وفق المبادئ والقوانین المیكانیكیة لتحقیق جانب االقتصاد بالجـهد محاوال االرتقاء بمستوى القدرة "االنفج
وأداء المهارة بدقة عالیة وبالشـكل المطلوب تحسبا لالقتراب من المستوى المثالي (أشبال المنتخب الوطني)، 

  والوصول إلى تحقیق النتائج اإلیجابیة خالل المنافسات الرسمیة)
  ة: صیاغة المشكل - 1- 3- 2

بعد تحدید المشكلة یبقى أمامنا سؤال محیر وهو كیف یمكن للباحث صیاغة مشكلة بحثه؟ إن صیاغة المشكلة      
  تتبنى اتجاهین: 

: هو أن تصاغ المشكلة في صورة سؤال أو أكثر ویكون البحث لإلجابة على هذه األسئلة أ/ االتجاه األول
  المطروحة (صیاغة استفهامیة). 

لجانب هناك من یؤید فكرة طرح أسئلة مباشرة وهناك من یؤید فكرة طرح سؤال رئیسي وأسئلة فرعیة وفي هذا ا    
  تنبثق من السؤال الرئیسي وتحدده. 

  هو أن تصاغ في عبارة تقریریة (صیاغة لفظیة).  ب/ االتجاه الثاني:
  شروط صیاغة المشكلة (المعاییر):  - 2- 3- 2
  وضوح الصیاغة ودقتها.  - 
  والشمول.  اإلیجاز - 
  أن یتضح في الصیاغة وجود متغیرات الدراسة.  - 
  الترتیب طبقا للقواعد اللغویة والمنهجیة معا.  - 
 تجنب الغموض من خالل عدم استخدام ألفاظ أدبیة وأخرى لها دالالت متعددة.  - 
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  التساؤالت:  - 3- 3- 2
ة عنها إجابة عن هذه اإلشكالیة، وعادة ما یمثل كل هي أسئلة فرعیة منبثقة عن اإلشكالیة الرئیسیة، تمثل اإلجاب    

تساؤل محورا من محاور الدراسة (البحث) ومن الضروري عند صیاغة التساؤالت، التزام الدقة واإلیجاز والوضوح 
  حتى یسهل حصر الهدف المراد الوصول إلیه من خالل اإلجابة عن هذا التساؤل. 

 فروض البحث: - 4- 2
بد من وضع حلول لتلك األهداف ولكن هذا ال یسري على جمیع البحوث وخصوصا بعد صیاغة األهداف ال

  البحوث المسحیة ربما ال یمكن التخمین لوضع الحلول المناسبة ألهدافها . وتسمى هذه الحلول بالفروض .
  لذا الفرض هو (اقتراح أو تخمین لحل مؤقت لتفسیر واقعة سبق وتم مالحظتها أو تجربتها).

اولة اقتراح حلول للمشكلة من خالل تخمینات ذكیة). بشرط إخضاع هذه الحلول (الفروض) كذلك هو (مح
  لالختبار والتجریب واإلثبات ألنها لیس حلول نهائیة للمشكلة.

)الفرض بأنه(استنتاج أو تخمین یصوغه ویتبناه الباحث مؤقتا لشرح الظواهر 1993ویرى وجیه محجوب (
  الموجودة وهو الطریق الذي یوصل الباحث إلى النتیجة).

  شروط الفروض: - 1- 4- 2
 االعتماد على الفروض المتعددة المحتملة لمعالجة مشكلة البحث. - 
 أن تكون شاملة ومترابطة. - 
 ورة موجزة وواضحةتصاغ وتكتب بص - 
  أن تكون قابلة لالختبار، وخالیة من التناقض. - 
  :أهمیة الفرض - 2- 4- 2
یساعد الفرض الباحث باالبتعاد عن إضاعة الوقت من خالل تحلیل مشكلة بحثه بدقة واالبتعاد عن األفكار  - 

 الغامضة لكي یكون بحثه دقیقا.
 .وح والحقائق للمعلومات والبیاناتضوعة كذلك یعطي الوضیساعد الباحث في جمع المعلومات وفق األهداف المو  - 
ل وفق منهج البحث وكیفیة كذلك یحدد إجراءات العم ،المطلوبة یساعد الفرض على أعطاء األسئلة واالفتراضات - 

 .التنفیذ
 .ث جدیدةیمكن من خالل الفروض استثمار بحو  - 
سلسلة مع تنظیم المواقف االختباریة والنتائج الدالة وفق یساعد الباحث في أیجاد نتائج البحث النهائیة بصورة مت - 

 األهداف الموضوعة.
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 بناء الفروض وصیاغتها: - 3- 4- 2
إذ الباحث الجید ، یتم بناء الفروض باالعتماد على المعرفة الواسعة للتجارب والدراسات واألبحاث السابقة والخبرة - 
ور وذو المرونة في والتمرس واإلبداع والثقة في النفس اثنا بناءه یعتمد على تفكیره التقلیدي بل التفكیر المتط ال

  وصیاغته.
 سعة الخیال تعي تفسیرات عالیة وهي األداة للوصول إلى الحقیقة واإلبداع. - 
ن بناء الفرض أل، بناء الفرض صحیحاراء والحقائق والمقترحات بشكل نتمكن فیها البد من تنظیم البیانات واآل - 

  حل المشكلة وهذا یدل على التخمین الذكي للباحث. وصیاغته یعني
 :اختبار الفروض - 4- 4- 2

بعد االنتهاء من تحدید الفرض وصیاغته بصورة علمیة وفكریة وربما صیاغته بصورة تساؤالت محددة . یمكن     
  .قترحةبعد ذلك من وضع خطة للبحث لمحاولة اختبار صحة الفروض الم

كاملة وبیان كیفیة إجراءه من خالل إجراء التجارب المطلوبة أو  ویتطلب األمر تصمیم البحث بصورة    
المالحظات الموضوعیة في مواقف معینة أو تطبیق بعض االختبارات وأدوات القیاس مع التأكید في توضیح عینة 

  البحث المختارة وغیرها من اإلجراءات العلمیة التي تحدد دقة تصمیم البحث.
ت السابقة یمكن التوصل للنتائج وتفسیرها وقد تحقق تلك النتائج الفروض المقترحة أو وبعد التصمیمات واإلجراءا    

  تحققها. ال
وفي حالة عدم تحقیق الفروض سوف یقوم الباحث مرة أخرى في  تحقیقه من خالل التعدیل والحذف لإلجراءات     

  .لخ..إ..ت المستخدمة أو العینةالسابقة وخصوصا في إجراءات البحث من التجارب أو المالحظة أو االختبارا
باحث ما وحتى یبتعد الباحث من احتمال الوقوع بهذا اإلخفاق علیه إجراء التجربة االستطالعیة التي هي تبین لل    

  ال. إذا كان الفرض سیتحقق أم
 ثبات الفروض:إ - 5- 4- 2

  :لكي یتم إثبات الفرض بشكل صحیح یجب على الباحث توفیر المتطلبات اآلتیة    
  إجراء التجارب االستطالعیة. - 
 الفرض تتوفر فیه شروط بناءه وخاصة قابلیة للتخمین. - 
 استخدام االختبارات الصحیحة والدقیقة لكي یتم الحصول على النتائج بدقة عالیة. - 
 استخدام الوسائل اإلحصائیة المناسبة. - 
 .البد إن یكون للفرض معنى واحد - 
 تائج مالئمة لمشكلة البحث.یكون التحلیل واإلجابة للن - 
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 أنواع الفروض العلمیة: - 6- 4- 2
  وقد تم تقسیمها إلى نوعین: أوال: تقسیم (عبد الرحمن عدس وآخرون)

 الفروض المباشرة:أ/ 
  الطالبات).و الطالب  في مستوى الطموح لدىإحصائیة ذات داللة مثال (توجد فروق  - 

طالعه وتفاعله مع الطالب والطالبات من خالل  إن صیاغة الفرض بهذا الشكل یأتي     خبرة الباحث الواسعة وإ
 یؤید ذلك. اولذلك وضع فرضا مباشر  ،ضالفر  اأصبح أكثر میال للتفكیر بوجود هذمما 
 الفروض الصفریة:ب/ 

والعبي األلعاب  الفردیةبین العبي األلعاب في اختبار القوة العضلیة  ذات داللة إحصائیةتوجد فروق  (ال مثال - 
  ).لجماعیةا

 نه ینفیها منذ البدایة،أي أ ،یدفعه إلى االعتقاد بوجود الفروق، فلیس لدیه ما وهنا ینفي الباحث وجود الفروق    
ولكنه یعطي لنفسه الحق في متابعة البحث، والفرض الصفري أكثر سهولة وأكثر تحدیدا وبالتالي یمكن التحقق منه 

  واثبات صدقه.
  : وقد قسمها إلى ثالث أنواع:لمجیدثانیا: تقسیم مروان عبد ا

 :الفروض البحثیة(الموجه)أ/ 
أو فرق بین متغیرین ومثال على  ةهذا النوع یتم صیاغته بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ویشیر إلى عالقة متوقع

 .)الذین ال یمارسون الریاضة بانتظام األشخاص من أفضل وزناالذین یمارسون الریاضة بانتظام  األشخاص( ذلك
 :ض اإلحصائیةالفرو ب/ 

ن یشیر الباحث إلى وجود فروق أو وجود عالقة أك ،هو الفرض الذي یمتلك الصیاغة اإلحصائیة في التخمین له
 التالمیذفي اللیاقة البدنیة بین  اوجد فروق دالة إحصائیت(ال  أو عدم وجود فروق بین المتغیرات ومثال على ذلك

 نهم من غیر المشتركین).اقر أالریاضیة و یة و البدنالمشتركین في دروس التربیة 
 :الفروض على صیغة سؤالج/ 

في كثیر من بحوث التربیة الریاضیة أو العلوم اإلنسانیة األخرى وخاصة البحوث الوصفیة بجمیع أسالیبها یمكن 
  لق كسمة).(هل توجد فروق بین القلق لدى الالعبین كحالة والق استخدام هذا النوع من الفروض ومثال على ذلك

  أسباب اختیار الموضوع: - 5- 2
  یقدم الباحث األسباب الحقیقیة التي دفعته إلى اختیار موضوع بحثه.    

  أهمیة البحث:  - 6- 2
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أسطر في نهایة كتابة یتم عادة ما و  ،وبیان دوره في التقدم والتطور للبحثالقیمة العلمیة والعملیة  وفیها تظهر    
 هي ت أهمیة البحث)أي إبراز أهمیة البحث بصورة مختصرة من خالل وصفها وشرحها وماعبارة (وتجلب تبدأالمقدمة 

  أهمیة البحث والحاجة والضرورة له من ناحیتین: كما یمن ذكر اإلضافة الجدیدة.
  الجانب العملي (المیداني). -           الجانب العلمي (األكادیمي). - 
  أهداف البحث: - 7- 2

ضوع البد من اإلشارة إلى أن هناك الكثیر من الباحثین ال یمكنه التفریق ما بین أهمیة قبل التطرق إلى هذا المو 
  البحث وأهداف البحث.

فاألهمیة هي أهمیة المشكلة ولماذا تم البحث في هذه المشكلة ومدى الفائدة منها للمجتمع، أما أهداف البحث 
العنوان، وهناك أهداف رئیسیة لمعالجة المشكلة ال هي عملیة إجرائیة وتتبعیه لمعالجة المشكلة والتي تصاغ من 

یمكن االستغناء عنها، وهناك أهداف ثانویة قد یجدها الباحث مهمة إلكمال متطلبات معالجة المشكلة ویمكن 
  االستغناء عنها، وتكون صیاغة األهداف بعبارات أغلبها تبدأ بعبارة (التعرف على).

 المثال السابق في أطروحة الباحث بعــوش خالد:ومن األمثلة على بعض األهداف كما في 
فیسیولوجي ومعرفة تأثیرها في  –تشریحي  –هدف البحث إلى إعداد تمرینات نوعیة ذات أساس بیوكینماتیكي     

نفجاریة" وأهم المتغیرات البیوكینماتیكیة المرتبطة بدقة الضرب الهجومي الساحق لدى أشبال منحنى التغیر للقدرة "اال
  :ة الطائرة، من خاللالكر 
التعرف على طبیعة واتجاه الفروق بین متوسطي درجات القیاسین القبلي والبعدي ألفراد المجموعة التجریبیة في - 

  0.05قیم القدرة "االنفجاریة" والمتغیرات البیوكینماتیكیة المرتبطة بدقة الضرب الهجومي الساحق عند مستوى داللة 
في  )الفروق بین متوسطي درجات القیاسین القبلي والنموذجي (أشبال المنتخب الوطنيالتعرف على طبیعة واتجاه  -

  0.05قیم المتغیرات البیوكینماتیكیة المرتبطة بدقة الضرب الهجومي الساحق عند مستوى داللة 
 طني)التعرف على طبیعة واتجاه الفروق بین متوسطي درجات القیاسین البعدي والنموذجي (أشبال المنتخب الو  -

  0.05في قیم المتغیرات البیوكینماتیكیة المرتبطة بدقة الضرب الهجومي الساحق عند مستوى داللة 
التوصل إلى بناء نماذج (بدني وبیوكینماتیكي) كدوال خطیة للتنبؤ باإلنجاز األفضل في دقة الضرب الهجومي  - 

  .الساحق لدى أشبال الكرة الطائرة
  :تحدید المصطلحات والمفاهیم - 8- 2

من الضروري وضع بعض التعریفات العلمیة في البحث لكي یتجنب الباحث االلتباس في قراءة وفهم      
  ویكون التعریف على شكلین:، المصطلحات العلمیة المشتركة لفظا، والمتباینة في المعنى

  التعریف النظري. - 
 التعریف اإلجرائي. - 
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  :الدراسات النظریة - 3
  ماهیة الدراسات النظریة: - 1- 3

بمتغیرات المشكلة ویتم الحصول علیها من خالل  آلراء المعلوماتیة المرتبطة فعالفكار واواأل وهي المفاهیم    
أییدا , وهي في الوقت نفسه تفسیرا للمعلومات المرتبطة وتق والبیانات المتوفرة في المكتبةالمصادر والمراجع والوثائ

هداف البحث وعنوانه والمتغیرات أیة من خالل , وتستمد الدراسات النظر ة اتجاه البحث وتشكل قاعدة البحثلصح
  . ة والكلمات التي یتضمنها العنوانالمستقلة والتابع

دبیات المرتبطة دراسة وتساعدك في حل المشكلة واألدبیات التي لها عالقة بمبحث اللى قراءة األإوتحتاج    
  .ن تساعدك في عدة طرق جیدةأمكان اإلوب
  :تدبیامراجعة األ - 2- 3

ثانیة على ماذا عمل  عادة النظر مرةإدات البحوث السابقة وبنفس الوقت هي وصف للمنظورات النظریة وموجو      
  .ن وما هي نقاط التشابه واالختالفخرو الباحثون اآل

  :الدراسات النظریة شروط اختیار -3-3
 المعلومات وارتباطها بموضوع البحث التأكد من عالقة.  
 الدقة في اقتباسها وتدوینها.  
 االستفادة منها في دعم نتائج البحث. 
 وقدرته على التعبیر السلمي ، كلمات زادت قراءة الباحث یعطي أدلة عن نشاطهالقراءة تعلم الكتابة. 
 .تنظیم الموضوعات حسب أهمیتها 
 نما التحلیل والنقد.ة دون أخرىبار وعدم التحیز لدراسالتوازن في االخت  ، وإ
 بالدراسات النظریة جمع المعلومات المتنوعة واألفكار المتقاربة ووجهات النظر المختلفة لعرض اإلیفاء. 

   :أهمیة الدراسات النظریة -3-4
 .زیادة فهم واستیعاب الباحث في المواضیع التي لها عالقة بعملة ومشكلته  
 أفكار جدیدة تفتیش عنالباحث في االقتراب وال تساعد.    
 الباحث العمل باستقاللیة یصبح بإمكان. 
 معلومات وحقائق بحثیة تمد الباحث بإضافة. 

   :النظریة األخطاء الشائعة التي یقع فیها الباحثون في الدراسات -3-5
 .السرعة في جمع المعلومات وعدم التدقیق فیها 
 االعتماد على المصادر الثانویة.  
 ج البحوث وعلى النقاط بعیدة األهمیة عن موضوع البحثالتركیز على نتائ.    
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  بویــة أخـرى غیــر االهتمـام بمصـادر بعیــدة عـن الموضــوع  وقـرأت المعلومــات فـي المقـاالت والجرائــد ومباحـث تر
 .علمیة وغیر موثوقة

 ات النظریة وثیقة الصلة بالموضوعالفشل في تحدید الدراس. 
 هوامشتابة المصادر واالقتباس والالخطأ في ك. 

  :قة كتابة الدراسات النظریةیي لطر نموذج تطبیق - 6- 3
  )عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة لدى التالمیذ خاصة في تطویر(تأثیر تمرینات عنوان البحث 

  مفهوم التمرینات: 3-6-1
، ومورســت متعــددة واســتخدمت ألغــراض وأهــداف، ات طــوال مــدة تطورهــا مراحــل مختلفــةلقــد طــرأ علــى مــادة التمرینــ     

بطــرق وأســـالیب متنوعـــة حتـــى ظهـــر لحیـــز الوجـــود الكثیـــر مــن مـــدارس التمرینـــات فـــي مختلـــف أنحـــاء العـــالم (كالمدرســـة 
ذ حاولــت كــل منهمــا أن تعكــس خبــرات وتجــارب المهتمــین إلخ) ....إاأللمانیــة والســویدیة والدنماركیــة والســوفیتیة والمجریــة

اختلـف مفهـوم التمرینـات لـدى كـل مـنهم وبالتـالي اختلفـت تعریفـاتهم لهـا، ومـن ثـم  بها وما یؤمنون بـه مـن اتجاهـات وبهـذا
الحركــات التــي حمــد) بأنهــا "ینــات فعرفهــا (فتحــي أفقــد قــام المهتمــون بالتربیــة الریاضــیة فــي تحدیــد معنــى أو مفهــوم التمر 

م بحركـــات واســـعة النطـــاق وكبیـــرة نختارهـــا لتمـــرین الجســـم وتربیتـــه تربیـــة متزنـــة فتكســـبه بـــذلك المرونـــة وتمكنـــه مـــن القیـــا
  المدى".

التمــارین هــي حركــات منظمــة وهادفــة مبنیــة علــى أســس بایومیكانیكیــة وتشــریحیة حمــد بسطویســي) فیقــول "أمــا (أ     
ــفات البدنیــــة والحركیــــة األساســــیة كــــالقوة العضــــلیة والســــرعة والمطاولــــة  ــة الصــ فســــیولوجیة وتربویــــة الغــــرض منهــــا تنمیــ

، لحیـاة عامـة والمجـال الریاضـي خاصـةلالستفادة منها فـي مجـاالت ا ،لخ..إالتوازن والدقة والتوافق..والمرونة والرشاقة و 
  وكذلك ترقیة المهارات الریاضیة في جمیع مجاالتها".

، كــذلك تعــد مــن أهــم یمكــن مزاولتهــا فــي أي مكــان ذصــة إمالعــب خا ىفضــال عــن عــدم احتیــاج تلــك التمــارین إلــ    
صـــالح العیـــوب والتشـــوهات أذا مـــا أدیـــربیـــة الجســـم واالحتفـــاظ بقـــوام صـــحیحت الوســـائل المســـتخدمة فـــي ت بطریقـــة ، وإ

فـــي المهــارة الحركیـــة التـــي  ، ویمكـــن لالعــب أن یصـــل مـــن خاللهــا إلـــى المســتوى الجیـــدصــحیحة وفـــي أوقــات منتظمـــة
، كمـا إنهـا تعـد وسـیلة للراحـة االیجابیـة ولهـا میة المحببة له، وقد تعمل على رفع مستواه في مزاولته للریاضة الیو یرغبها

رد أو الالعـب لالنـدماج فـي قیم أخرى في تعوید الفرد أو الالعب على الدقة في العمل وحفظ النظـام وتسـهیل مهمـة الفـ
  تلك الحركات المختارة لتربیة الجسم تربیة متزنة".وكما تطرق إلیها (هارا)  بأنها "، أعماله
الالعــب ألداء  تخطــیط ریاضــي إال والتمــرین البــدني یكــون العامــل األساســي والمهــم فــي تهیئــة وعلیــه فمــا یخلــو       

  .البرنامج التدریبي
التمــرین البــدني هــو الوحــدة الحركیــة للبرنــامج ویجــب أن یخضــع للعملیــة ذلك فقــد رأى (عبــد علــي نصــیف) أن "لــ     

  التدریبیة".
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ركــات البدنیــة التــي یؤدیهــا الفــرد إمــا بمفــرده أو ضــمن جماعــة لغــرض كمــا یعرفهــا الــبعض األخــر أنهــا مجموعــة الح     
  اكتساب القوة أو المهارة أو الرشاقة أو المرونة أو تناسق أعضاء الجسم.

فــي حــین ذهــب إلــى تعریفهــا آخــرون فعرفوهــا مــن وجهــة نظــرهم بأنهــا مجموعــة األوضــاع والحركــات البدنیــة التــي      
یة قدراته الحركیـة المختلفـة للوصـول بـالفرد لألعلـى مسـتوى مـن األداء الریاضـي ممـا تستهدف تشكیل وبناء الجسم وتنم

سبق یتبین أن هذه التعریفات اتفقت فیما تستهدفه هذه التمرینـات مـن تشـكیل للجسـم وبنـاء أجزائـه المختلفـة بمـا یتناسـب 
ـــأداء أوجـــه مظـــاهر حیاتـــه (الریاضـــیة ـــام ب ـــة التـــي تؤهلـــه للقی ـــ وتنمیـــة قدراتـــه الحركی ه والوظیفیـــة) وذلـــك مـــن خـــالل أدائ

، فــإن للتمــارین مكانــة متقدمــة وأهمیــة كبیــرة فــي العنایــة بقــوام ولیاقــة الالعبــین، وتنمیــة لحركــات هــذه التمرینــات وأنواعهــا
التوافق بین المجموعات العضلیة المختلفة وتأثیرها على أجهزة الجسم وزیـادة مرونـة المفاصـل، لـذلك فقـد اهتمـت الـدول 

ممارســـة الریاضـــة فـــي كافـــة القطاعـــات وأخـــذت التمـــارین فـــي كـــل أنواعهـــا كعامـــل مهـــم لتنشـــیط كافـــة شـــرائح بتشـــجیع 
  المجتمع المختلفة، نظرا لما تمتاز به من ممیزات كبناء مجتمع بناءً صحیا وبدنیا.

جموعـــة مـــن أعـــد الباحـــث م وخبـــرة الباحـــث فـــي ریاضـــة المبـــارزة إذمـــن هـــذا المنطلـــق الواضـــح لمفهـــوم التمرینـــات      
كانـت تلـك  تطـویر المتغیـرات المدروسـة للبحـث إذالتمرینات المقترحة وخاصة في ریاضة المبارزة والتي یهدف بها إلى 

  التمرینات تتمثل بنوع الفعالیة وخصوصیتها.
ة "هــي التمـارین التــي تحتــوي علـى جــزء مـن مســار حركـة الفعالیــة وتعمـل فیهــا عضــلكمـا تطــرق إلیهـا (هــارا) بأنهـا      

  .أو عدة عضالت عند أداء حركات المنافسة"
یتطـابق نوعهـا مـع صـفات قابلیـة الریاضـي وتـدل علـى   حیـثمن عناصـر المنافسـات بالخاصة  تتكون التمریناتو      

ویطلــق  ،تشــبه الفعالیــة تمــارینوجــزء معــین مــن عضــالت الجســم تخــص فعالیــة معینــة وتشــمل  القــدرات الحركیــةتطـویر 
 أوعـدة عناصـر مـن الفعالیـة مماثلـة للحركـة  أواحتـوت علـى عنصـر  بالفعالیـة إذاالخاصة أو  ترحةالمق على التمرینات

  .اتجاه الحركة وقوة الحركة والتي تعمل فیها العضالت وفق حركات السباقاتفي مقاربه لها 
مـن التمرینـات  أكثـرا فتكمن في كونها موجهة تتمكن من توزیـع المـؤثرات الحركیـة منهـالخاصة  فائدة التمرینات أما    

بكونهــا احتیاطــًا بــل هــي وســیلة فعالــة ذات شــروط كثیــرة تــرتبط بالناحیــة الجســمیة  إلیهــالــذا یجــب عــدم النظــر  ،األخــرى
الریاضـــیة، وبـــذلك تـــؤثر بشـــكل فعـــال عنـــد ارتباطهـــا بتمرینـــات  األلعـــابولهــا دور مهـــم فـــي الفتـــرة التحضـــیریة لمختلـــف 

  .السباقات
  فیما یأتي: زالتي نذكرها بإیجا نفي تقسیم التمرینات بحسب وجهات نظر الباحثی وقد اختلفت اآلراء    

  أهمیتها.  التمرینات من حیثأوال: تقسم 
  تأثیرها.  ثانیا: تقسم التمرینات من حیث
  مادتها. ثالثا: تقسم التمرینات من حیث

  رابعا: تقسم التمرینات من حیث إغراضها تقسم.



 4 سبوع رقم:األ                   4: المحاضرة رقم ساسي عبد العزیز اسم المؤلف:
 

 
14 

 الدراسات والبحوث السابقة: - 4
  تعریفها: - 1- 4

هي مصدر اهتمام لكل باحث مهما كان تخصصه فكل بحث هو عبارة عن تكملة لبحوث أخرى وال یمكن ألي      
باحث أن ینطلق من العدم، فالمعرفة العلمیة تراكمیة لهذا یجب أوال القیام بتصفح أهم ما جاء في الكتب والمصادر 

الع على الدراسات والبحوث السابقة، فهي تفید الباحث في تحدید أبعاد المشكلة التي یبحث فیها والمراجع واالط
" أهمیة الدراسات والبحوث السابقة بقوله: "من الضروري الربط بین المصادر األساسیة من 1984ویؤكد "تركي رابح 

وبین الموضوع الوارد الربط بینها الدراسات والنظریات سابقة حتى نتمكن من تصنیف وتحلیل معطیات البحث و 
فال یمكن إنجاز أي بحث دون االستعانة بالدراسات والبحوث السابقة، ألنها تتیح للباحث فرصة تصمیم  ،البحث فیه"

  بحثه نحو األفضل. 
 طةو قریبة التشابه وربما مرتبأتلك الدراسات التي تكون متشابهة الدراسات المرتبطة وهي  یضاأویطلق علیها      

یفاء بكتابة مصادرها بدقة، ویفضل فیها الحداثة في ن تستعرض بدقة مع اإلأومكملة للدراسات السابقة، ویجب 
 النشر. 

بعد عرض الدراسات المشابهة تجري لها مناقشة علمیة مستفیضة من قبل الباحث وتوضیح مدى ارتباطها      
هدافها وما هي نقاط أا وتوضیح میزات الدراسة الحالیة و بشكل مختصر جد بدراسته وتحلیل نتائج الدراسات السابقة

أنها فكرة جدیدة ولم یتم التطرق براز مشكلة البحث ودعمها بإهداف هذه المناقشة أومن  ،التشابه واالختالف بینها
  جراء تقویم صحیح.إلى إلیها سابقا، وتحتاج هذه العملیة إ

  أقسام الدراسات والبحوث السابقة: - 2- 4
  قسم إلى: تن      

هي الدراسات التي تطرقت إلى نفس الموضوع وبنفس المقاربة والمنهج تقریبا مع اختالفات أ/ الدراسات السابقة: 
  طفیفة مرتبطة باإلطارین الزماني والمكاني للدراسة. 

ات قد تكون هي الدراسات التي تناولت موضوعا مشابها للدراسة التي یتم إجرائها مع اختالف ب/ الدراسات المشابهة:
  مرتبطة بالعینة أو ربما بالمنهج وأدوات البحث.

  أهمیة (فائدة) الدراسات والبحوث السابقة:  - 3- 4
 بعادها ومجاالتها.أبلورة مشكلة البحث وتحدید  - 
  غناء مشكلة البحث.إ - 
  تجنب الباحث مشقة تكرار بحث سابق.  - 
  فة الحلول لمواجهتها. تفادي األخطاء التي وقع فیها الباحثون اآلخرون ومعر  - 
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تزود الباحث بالعدید من المراجع والمصادر المتعلقة بالموضوع، وغالبا ما تحتوي هذه الدراسات على بعض  - 
  التقاریر الهامة التي لم یطلع علیها الباحث. 

  تزود الباحث باألدوات واإلجراءات التي یمكن أن یستفید منها في حل مشكلته.  - 
  طر النظریة والفروض التي اعتمد علیها الباحثون اآلخرون والنتائج التي أوضحتها دراساتهم. االستفادة من األ - 
  االستفادة من نتائج األبحاث والدراسات السابقة في مجالین أساسیین:  - 

  * بناء فروض البحث اعتمادا على النتائج التي توصل إلیها اآلخرون.            
  ب التي وقفت عندها الدراسات السابقة. * استكمال الجوان            

  تساعد الباحث في تحدید اإلطار النظري لموضوع بحثه.  - 
  تفید الباحث في صیاغة مشكلة بحثه بطریقة جیدة.  - 
  تساعد الباحث في ضبط متغیرات الموضوع.  - 
ت، وانتقاء األسالیب تساعد الباحث في كیفیة اختیار المنهج والعینة واألدوات المستعملة في جمع البیانا - 

  اإلحصائیة المناسبة. 
  تعتبر دعامة للباحث في عرض البیانات ومناقشة النتائج التي توصل إلیها. - 
  تساهم في تنمیة المهارات البحثیة الخاصة بالباحث. - 
 األخطاء الشائعة عند تقویم الدراسات والبحوث السابقة: - 4- 4
 الجیدة والضعیفة.بین البحوث  امتساوی ناالباحث یعطي وز  - 
 الفشل في ربط الشواهد العلمیة في البحوث السابقة المرتبطة بها الدراسات. - 
 همیة المعنویة وعدم االهتمام بالنتائج غیر المعنویة.عتمد على النتائج البحثیة ذات األالتقدیر ی - 
  في بحثه.  عادتهاإمما یسبب خطاء المهمة وانتقادها في الدراسات السابقة عدم تحدید األ - 
 طریقة كتابة الدراسات والبحوث السابقة: - 5- 4
لى الرقم الثانوي. -   تحدد الدراسة برقم یرمز إلى الفصل وإ
 اسم صاحب الدراسة وسنة الدراسة. - 
 عنوان الدراسة. - 
تها، مواصفا المنهج المستخدم، العینة من حیث عددها، ،هداف الدراسةأعن الدراسة بشكل تقریر یبین فیه ملخص  - 

رشادیة أو التعلیمیة أو شارة إلى البرامج اإلرئیسة واالختبارات المستخدمة، اإلدوات الدراسة الأانتمائها، أعمارها، 
 لیها الدراسة.إثم أهم االستنتاجات التي توصلت  ن وجدت،إلتدریبیة وآلیة تنفیذها باختصار ا

 ى األحدث.قدم إلها من األترتیب الدراسات السابقة حسب سنوات انجاز  - 
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كتب ) كلمة وال ت150- 120یفضل أن یكتب ملخص الدراسة بشكل مقطع واحد (تقریر) ینحصر بین ( * مالحظة:
  سهاب في الكتابة.بشكل أبواب منفصلة لتقلیل اإل

  كذلك لیس المهم كثرة الدراسات والبحوث السابقة، إنما المهم هو نوعیتها وجودتها وارتباطها بمشكلة البحث.     
  شروط كتابة الدراسات والبحوث السابقة:  - 6- 4
  عددها كاف ودقیقة وواضحة.  - 
  تواریخها حدیثة.  - 
  لها صلة بمشكلة البحث.  - 
  مفیدة للباحث وتساعد على إبراز المشكلة. - 
  نماذج تطبیقیة للدراسات والبحوث السابقة: - 7- 4

  لدكتوراه بعنوان:طروحة ضمن متطلبات نیل شهادة اأبإنجاز  بعوش خالدقام الباحث 
تأثیر بعض التمرینات ذات البناء الكینماتیكي في منحنى التغیر للقدرة "االنفجاریة" وأهم المتغیرات البیوكینماتیكیة 

  المرتبطة بدقة الضرب الهجومي الساحق بالكرة الطائرة

  فكانت من بین الدراسات والبحوث التي لها صلة بموضوع بحثه ما یلي:
  وث التي تطرقت للمتغیرات البیوكینماتیكیة والضرب الساحق في الكرة الطائرة والتعلیق علیها:* الدراسات والبح

  أوال) األطاریح:
دراسة تحت عنوان "تأثیر تدریبات البالیومترك والبالستیك في تطویر أهم ) 2011( حبیب علي طاهر أجرى      

بهدف التوصل إلى  الساحق العالي للشباب بالكرة الطائرة"، القدرات البدنیة والمتغیرات البیومیكانیكیة لمهارة الضرب
القدرات البدنیة والمتغیرات إعداد تمرینات لكال األسلوبین والتعرف على تأثیرهما وأفضلیة أي منهما في تطویر 

كافئة، استخدم الباحث المنهج التجریبي بتصمیم المجموعات المتوقد  ،البیومیكانیكیة لمهارة الضرب الساحق العالي
العبین لكل  )8(یمثلون المجموعتین التجریبیتین والمجموعة الضابطة بواقع العبا  )24(على عینة عشوائیة قوامها 

حصص تدریبیة في  )3(أسابیع بواقع  )10(كما استخدم الباحث التمرینات الخاصة باألسلوبین لمدة  مجموعة،
أما عن  ي الجزء الرئیسي من الوحدة التدریبیة،دقیقة ف )40 - 35(لتخصص  وحدة تدریبیة) 30(األسبوع 

 Dart( االختبارات والبرامج المستخدمة فشملت اختبارات القدرات البدنیة واختبار الضرب الساحق العالي وبرنامج
Fish(  ،وباستخدام األسلوب اإلحصائي المناسب لغرض التحلیل الحركي)spss( إلى  استطاع الباحث التوصل

: أحدثت تدریبات البالیومترك والبالستیك تطور في القدرة االنفجاریة والقدرة العضلیة للذراعین والرجلین النتائج التالیة
لمجموعتي البحث التجریبیتین، ظهر أن أسلوب البالستیك أفضل من البالیومترك في معظم االختبارات البدنیة 

طریقة التكراریة في أداء تدریبات القدرة له مردود إیجابي، والمتغیرات البیومیكانیكیة للقیاسات البعدیة، اإلعتماد على ال
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وعلیه أوصى الباحث بضرورة اهتمام المدربین بتطویر القدرة االنفجاریة لدورها األساسي في تحسین المستوى البدني 
ي تطویر والمهاري، التأكید على تطویر المتغیرات البیومیكانیكیة بشكل علمي ومدروس لما لها من تأثیر إیجابي ف

  المهارات لدى العبي الكرة الطائرة.
  ثانیا) البحوث العربیة:

المصاحبة للبرنامج التدریبي المتبع  PILATESبحثا تحت عنوان "تأثیر تمارین ) 2016( فاتن محمد أجرت      
 الطائرة"، على بعض المتغیرات الكینماتیكیة لمهارة الضرب الساحق القطري لدى العبي شباب نادي الصناعة بالكرة

في تطویر المتغیرات الكینماتیكیة والدقة لمهارة بهدف التوصل إلى إعداد تمرینات البیالتس والتعرف على تأثیرها 
على عینة قصدیة استخدمت الباحثة المنهج التجریبي بتصمیم المجموعة الواحدة، وقد  ،الضرب الساحق القطري

 )8(كما استخدمت الباحثة التمرینات الخاصة بالبیالتس لمدة  ،یمثلون المجموعة التجریبیةالعبین  )6(قوامها 
دقیقة في الجزء  )38 - 30(لتخصص  وحدة تدریبیة) 24(حصص تدریبیة في األسبوع  )3(أسابیع بواقع 

أما عن االختبارات والبرامج المستخدمة فشملت اختبار دقة الضرب الساحق القطري  الرئیسي من الوحدة التدریبیة،
استطاعت  )spss(وباستخدام األسلوب اإلحصائي المناسب لغرض التحلیل الحركي،  )Kinovea(ج وبرنام

إلى النتائج التالیة: تمارین البیالتس لها تأثیر فعال في تطویر المتغیرات الكینماتیكیة الخاصة  الباحثة التوصل
تطویر األداء البدني والمهاري والكینماتیكي استخدام تمارین البیالتس لفعالیتها في وعلیه أوصت الباحثة ببالمهارة، 

  للضرب الساحق القطري في الكرة الطائرة.
  ثالثا) البحوث األجنبیة:

"التحلیل الكینماتیكي لمهارة الضرب الساحق من المنطقة  بحثا تحت عنوان )Tail )2007تایل  أجرى       
أداء مهارة الضرب الساحق باستخدام قدم واحدة وباستخدام الخلفیة بالكرة الطائرة"، بهدف المقارنة بین الالعبین عند 

العبین  )8(كلتا القدمین، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب الدراسات المقارنة، علـى عینـة قصدیة قوامها 
ضرب الساحق، من الطلبة الریاضیین بجامعة تایوان، أما عن االختبارات المستخدمة فشملت اختبار مهارة ال

وباستخدام األسلوب اإلحصائي المناسب استطاع الباحث التوصل إلى النتائج التالیة: إن الالعبین الذین یستخدمون 
، وعلیه أوصى الباحثین بأن یكون من الذین یستخدمون كلتا القدمین )%30(قدما واحدة یحققون قوة أكبر وبزیادة 

  واحدة بدال من االعتماد على كلتا القدمین. أداء الالعبین لمهارة الضرب الساحق بقدم
 :التعلیق على الدراسات والبحوث السابقة  

یتضح من خالل عرض الدراسات والبحوث السابقة الخاصة بـــ "المتغیرات البیوكینماتیكیة المرتبطة بالضرب     
  .التشابه واالختالف)الساحق في الكرة الطائرة" العالقة بینها وبین الدراسة الحالیة في بعض النقاط (
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  :یتضح من العرض السابق للدراسات المرتبطة بموضوع البحث الحالي أنها أجریـت فـيمن حیث الفترة الزمنیة 
) 3(، حیث بلغ إجمالي عدد الدراسات والبحوث المرتبطة في هذا المحور م)2016 -م2007(الفترة ما بین 

 بي.دراسات، منهـا أطروحة عربیة وبحث عربي وآخر أجن
 :اتفقت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في المتغیرات البیوكینماتیكیة فمنها من تطرقت  من حیث المتغیرات

، ومنها من تطرقت إلى الكینماتیك مثل دراسة فاتن محمد )2011(إلى الكینماتیك والكینتك مثل دراسة طاهر 
 حالیة.وهو ما یتفق مع الدراسة ال )2007( Tailودراسة  )2016(
 :في تطویر ) 2016(وفاتن محمد ) 2011(اشتركت الدراسة الحالیة مع دراستي طاهر  من حیث األهداف

 في التحلیل البیوكینماتیكي للمهارة. )Tail )2007المتغیرات البیوكینماتیكیة لمهارة الضرب الساحق، ومع دراسة 
  :لسابقة في استخدام المنهج الوصفي والمنهج اتفقت الدراسة الحالیة مع الدراسات امن حیث المنهج المتبع

استخدمت المنهج التجریبي بتصمیم المجموعات ) 2011(التجریبي مع اختالف في التصمیم، فدراسة طاهر 
فتوافقت مع الدراسة الحالیة في استخدام المنهج التجریبي بتصمیم  )2016(المتكافئة، أما دراسة فاتن محمد 

في استخدام المنهج الوصفي ) Tail )2007، كما اتفقت الدراسة الحالیة مع دراسة المجموعة التجریبیة الواحدة
 بأسلوب الدراسات المقارنة.

  :اختلفت الدراسات السابقة في اختیارها لعینة البحث، فكل دراسة وطرق اختیارها من حیث العینة وكیفیة اختیارها
لسابقة االختالف في عدد العینة ونوعها سواء ویرجع ذلك لطبیعة وهدف كل دراسة، ویالحظ من الدراسات ا

فاتن محمد كان االختیار عشوائي للعینة، أما دراستي  )2011(طاهر بالنسبة للعمر أو الفئة، ففي دراسة 
  فكان فیها االختیار قصدي وهو ما یتفق مع الدراسة الحالیة.) 2007( Tailو) 2016(
  :حالیة مع الدراسات السابقة في استخدام اإلختبارات البدنیة اشتركت الدراسة المن حیث األدوات المستخدمة

 (اختبارات القدرة االنفجاریة) واختبار مهارة الضرب الساحق.
 :طاهر  اتفقت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة مثل دراسة من حیث برامج التحلیل الحركي المستخدمة

لغرض التحلیل  )DartFish, Kinovea(جي في استخدام برنام )2016(فاتن محمد ودراسة ) 2011(
 الحركي.

 :اختلفت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في نوع التمرینات  من حیث أسلوب تنفیذ التمرینات ومدة تطبیقها
فاتن محمد استخدمت أسلوب البالیومترك والبالیستیك، ودراسة ) 2011(طاهر وأسالیب ومدة تنفیذها، فدراسة 

الدراسة الحالیة استخدمت الطریقة التكراریة القصویة في تنفیذ مت أسلوب البیالتس، في حین أن استخد )2016(
في  )2011(التمرینات النوعیة، أما فیما یخص مدة تطبیق التمرینات فاختلفت الدراسة الحالیة مع دراسة طاهر 

في  )2016(دراسة فاتن محمد  عدد األسابیع واتفقت معها في عدد مرات التدریب األسبوعیة، كما اتفقت مع
 عدد األسابیع وعدد مرات التدریب األسبوعیة والعدد اإلجمالي للوحدات التدریبیة.
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  :ودراسة ) 2011(طاهر  اتفقت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة مثل دراسةمن حیث المعالجة اإلحصائیة
كما استخدمت الدراسة الحالیة برامج  ،IBM SPSS في استخدام البرنامج اإلحصائي )2016(فاتن محمد 

   .v18 Statgraphics وبرنامج Eviews v10 مثل برنامج إضافیة
  :تشابهت نتائج الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في تطویر بعض المتغیرات من حیث النتائج المتوصل إلیها

، كما )2016(فاتن محمد و ) 2011(طاهر البیوكینماتیكیة المرتبطة بمهارة الضرب الساحق مثل دراستي 
 .فیما یخص استخدام قدم واحدة فقط أثناء القفز للضرب الساحق) Tail )2007اختلفت مع دراسة 

  :2016(فاتن محمد و  )2011(طاهر مع دراستي  اشتركت الدراسة الحالیةمن حیث التوصیات واالقتراحات (
األداء  علمي ومدروس لما لها من تأثیر إیجابي في تطویر التأكید على تطویر المتغیرات البیومیكانیكیة بشكلفي 

  الفني لمهارة الضرب الهجومي الساحق وتحقیق الدقة.
 والبحوث السابقة الدراسات من االستفادة أوجه:    

 من الدراسات المرجعیة المرتبطة بموضوع بحثه فیما یلي:   الباحثلقد استفاد     
 مهدت الطریق لهذه الدراسة.   بینت الثغرات ومناطق الضعف التي - 
 ساهمت في ضبط متغیرات البحث. - 
  ساهمت في وضع تصور لصیاغة التساؤالت والفروض. -     

  . المنهج التجریبي وهو الدراسة لطبیعة المناسب المنهج ساهمت في تحدید - 
  ساهمت في بناء اإلطار النظري للبحث. - 
 صة بمهارة الضرب الهجومي الساحق.البدنیة الخا ساهمت في تحدید القدرات - 
وفترة تطبیقها وعدد األسابیع ومرات  واالختبارات وضبط مدة تطبیق التمرینات األدوات ساهمت في اختیار - 

 التدریب األسبوعیة والعدد اإلجمالي للوحدات التدریبیة.
 و اإلداریة.  ساهمت في تحدید الخطوات المتبعة في إجراءات البحث سواء من الناحیة الفنیة أ - 
 الدراسة. هذه ساهمت في مناقشة نتائج - 

   والبحوث السابقة: الدراسات عن ممیزات الدراسة الحالیة •
تصمیم تمرینات نوعیة وفق مؤشرات بیوكینماتیكیة لالرتقاء بالجانب البدني  بأن الباحث الدراسة هذه تمیزت - 

  لساحق."القدرة" والجانب الكینماتیكي لمهارة الضرب الهجومي ا
بالمعالجة النظریة لمتغیرات العینة النموذج (المنتخب الوطني) ثم بأن الباحث قام  الدراسة هذه تمیزت - 

 توجیهها لبناء تمرینات تخصصیة غرضیة، تخدم دقة الضرب الهجومي الساحق.
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األفضل لدقة تمیزت هذه الدراسة بأن الباحث قام ببناء نماذج (بدني وبیوكینماتیكي) للتنبؤ باإلنجاز  - 
 الضرب الهجومي الساحق.

تمیزت هذه الدراسة بأن الباحث استخدم طریقة إحصائیة جدیدة في مجال علوم وتقنیات النشاطات البدنیة  - 
   والریاضیة بصفة عامة وفي مجال التدریب الریاضي بصفة خاصة.

  نموذج عن تقویم دراسة سابقة: - 8- 4
یمكن للباحث مراجعة الدراسات والبحوث المرتبطة ببحثه  بحوث السابقة:استمارة (قائمة) تقویم الدراسات وال - 

  بملئ استمارة التقویم التالیة، فذلك یفیده في النقاط اإلیجابیة في هذه الدراسات مع تجنب النقاط السلبیة.
    * المؤلف (صاحب الدراسة):

  * عنوان الدراسة:
  * مستوى الدراسة:

  * مكان الدراسة:
أمام فئة العبارات المناسبة بعد القراءة المتأنیة والدقیقة للبحث الذي ترید  )X(ضع عالمة * التعلیمات: 

  تقویمه.
  تعلیق  ال  نعم  العامل

        هل مشكلة البحث األساسیة واضحة؟. - 1
      هل المشكالت الفرعیة للبحث واضحة؟. - 2
      هل یتمیز البحث بالتنظیم؟. - 3
      هل توجد فروض للبحث؟. - 4
      هل الفروض ترتبط بالمشكالت الرئیسیة والمشكالت الفرعیة للبحث؟. - 5
      هل منهجیة البحث المستخدمة واضحة؟. - 6
      هل الباحث تناول البیانات بالتفسیر وواضح ماذا تعني البیانات؟. - 7
      هل البحث یتضمن النتائج والحقائق المستخلصة؟. - 8
      بول الفرض؟.هل یوجد ما یدعم رفض أو ق - 9

      هل یتضمن البحث مناقشة للدراسات المرتبطة؟. -10
  تجمع العالمات لكل عمود. *
  یضرب مجموع العالمات في الرقم الموضح في كل عمود. *
  فقط. )01(درجة التقویم هي مجموع الدرجات الكلیة في عمود واحد  *

    
  صفر×   10× 
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  * مثال على ذلك:

  حبیب علي طاهر.راسة): * المؤلف (صاحب الد
تأثیر تدریبات البالیومترك والبالستیك في تطویر أهم القدرات البدنیة والمتغیرات "* عنوان الدراسة: 

  .البیومیكانیكیة لمهارة الضرب الساحق العالي للشباب بالكرة الطائرة"
  دكتوراه.* مستوى الدراسة: 

  العراق.* مكان الدراسة: 
  ) أمام فئة العبارات المناسبة بعد القراءة المتأنیة والدقیقة للبحث الذي ترید تقویمه.Xضع عالمة ( * التعلیمات:

  تعلیق  ال  نعم  العامل
      X  هل مشكلة البحث األساسیة واضحة؟. - 1

  

  
دراسة 
واضحة 
المعالم 

وتتضمن 
جمیع 
النقاط 
  الرئیسیة

    X  هل المشكالت الفرعیة للبحث واضحة؟. - 2
    X  بالتنظیم؟.هل یتمیز البحث  - 3
    X  هل توجد فروض للبحث؟. - 4
هل الفروض ترتبط بالمشكالت الرئیسیة والمشكالت الفرعیة  - 5

  للبحث؟.
X    

    X  هل منهجیة البحث المستخدمة واضحة؟. - 6
    X  هل الباحث تناول البیانات بالتفسیر وواضح ماذا تعني البیانات؟. - 7
    X  ائق المستخلصة؟.هل البحث یتضمن النتائج والحق - 8
    X  هل یوجد ما یدعم رفض أو قبول الفرض؟. - 9

    X  هل یتضمن البحث مناقشة للدراسات المرتبطة؟. -10
  تجمع العالمات لكل عمود. *
  یضرب مجموع العالمات في الرقم الموضح في كل عمود. *
 )01(درجة التقویم هي مجموع الدرجات الكلیة في عمود واحد  *

  فقط.

    
  صفر×   10× 

100    
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جراءاته المیدانیة: - 5   منهجیة البحث وإ
  الدراسة االستطالعیة: - 1- 5

إذا اعتمد الباحث على دراسة استطالعیة وثمنها بنتائج واعتمد علیها في تثمین المشكلة المطروحة یمكنه أن      
  یعرضها.

  ساسیة:الدراسة األ - 2- 5
  منهج البحث: - 1- 2- 5

  وعالقته بموضوع بحثه.یتطرق الباحث إلى ذكر المنهج المتبع،    
  متغیرات البحث:  - 2- 2- 5

  یذكر الباحث متغیرات بحثه بما فیها المتغیر المستقل والتابع والدخیلة إن وجدرت.   
  مجتمع البحث: - 3- 2- 5
  تعریف: - 

  نعني بمجتمع البحث: جمیع مفردات الظاهرة التي یقوم بدراستها الباحث.ولكن:    
 میع أفراد مجتمع البحث؟.* هل یستطیع الباحث أن یدرس ج

 * هل یمتلك وقتا كافیا لدراسة جمیع أفراد مجتمع البحث؟
في واقع األمر, إن دراسة مجتمع البحث األصلي كان یتطلب وقتا طویال و جهدا شاقا و تكالیف مادیة مرتفعة, 

  انجاز مهمته. ویكفي أن یختار الباحث عینة ممثلة لمجتمع البحث بحیث تحقق أهداف البحث و تساعده على
  :ن یكونأما إوالمجتمع 

 عداد البدني للشباب مثال.عدد مفرداته كما هو الحال في اإل ي یمكن حصرأ(مجتمع واضح):  مجتمع محدود -1
ر عدد مفرداته و المستحیل حصأوهو المجتمع الذي من الصعب  مجتمع غیر محدود (مجتمع غیر واضح): -2

 یاضة.و محبي ممارسة الر أمثل هواة الریاضة 
ختلفة ن نختار الوحدات التجریبیة من المناطق المأممثلة لمثل هذه المجتمعات علینا وحتى تحصل على عینة     

لى إلذلك فان الباحثون یلجئون  ،لب قدرا كبیرا من الجهد والتكلفةوهذه العملیة تتط ،التي یشملها مجتمع الدراسة
لى مدى التطابق بین المجتمع والعینة إن یشیر أ. على الباحث هلیإلوصول اختیار عیناتهم من المجتمع الذي یمكن ا
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و غیر أت العینة متحیزة ذا كانإلى االستنتاج فیما إجراء سوف یقود ساسیة. ولعل هذا اإلالمتغیرات األمن حیث 
  ن العینة غیر متحیزة عندها یمكن تعمیم النتائج على المجتمع.ألى إالتوصل  ذا تمإمتحیزة ف

  نة البحث:عی - 4- 2- 5
هي مجموعة جزئیة من المجتمع لها نفس خصائصه االصلیة التي تنتمي الیه ویكون الغرض منها العینة      

الحصول على معلومات مرتبطة بالمجتمع عن طریق اختیار عدد من االشخاص للدراسة یمثلون المجتمع )) أي هي 
مثیال جیدا ،بحیث یحمل صفاته المشتركة ,وهذا نموذج یشمل جزء من وحدات المجتمع األصلي یكون ممثال له ت

النموذج أو الجزء یغنى الباحث عن دراسة كل وحدات ومفردات المجتمع األصلي خاصة في حالة صعوبة أو 
استحالة دراسة كل تلك الوحدات .ویتم اختیار العینة وفقا ألسس وأسالیب علمیة متعارف علیها  وبتعریف اخر ان 

یتكون تشكیلیا للكل والعینة هي عملیة تأتي لتسهیل البحث العلمي  ء من الكل وهذا الجزءالعینة هي اختیار جز 
 العموم دقیقة وتجیب على معظم أسئلة الموضوع أو بصیغة أخرى هي عبارة عن عدد محدود من تعطي نتائج على

لبحث في الخصائص ا المفردات التي سوف یتعامل معها الباحث منهجیا ویشترط فیها أن تكون ممثلة لمجتمع
المجتمع األصلي ثم تعمم نتائج الدراسة على  والسمات. فالعینة إذن هي جزء من المعین أو نسبة معینة من أفراد

عند دراسة میول واتجاهات طلبة  أو شوارع أو مدن أو غیر ذلك. فمثال المجتمع كله ووحدات العینة قد تكون أحیاء
)الف طالب ولهذا نختار عینة كافیة تمثل 35امعة بغداد الذین یزیدون عن (جامعة بغداد ال یمكن اخذ كافة طلبة ج

  هذا العدد الكبیر).
 مزایا استخدام العینات في البحث العلمي:* 
 .البحث علي نموذج محدد فى المجتمع األصلي كذلك التكالیف المالیة نظرا القتصارتوفیر الجهود المبذولة و  - 
  ة ومتكاملة ودقیقة من خالل متابعة العینة وردودها.سهولة الحصول علي ردود وافی - 
  إمكانیة الحصول علي معلومات وفیرة. - 

  )1990gayتمر عملیة اختیار البحث بالخطوات الرئیسیة التالیة(
 * تحدید المجتمع األصلي للدراسة: حیث یتم تحدید المجتمع األصلي للدراسة تحدیدا واضحا و دقیقا

عداد قائمة بأسماء جمیع األفراد.* تحدید أفراد المجتمع ا  ألصلي للدراسة, وإ
 * اختیار عینة ممثلة لمجتمع البحث.
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من  العوامل* اختیار عدد كاف من األفراد في العینة: بحیث یتحدد الحجم المناسب للعینة من خالل عدد من 
 أهمها: 

 أن المجتمع األصلي المتجانس یسهل عملیة اختیار العینة. - 
 بحث المستخدم یؤثر في اختیار العینة, وعلیك أن تسأل نفسك عند اختیارك لعینة البحث:ان أسلوب ال - 

 هل ستستخدم األسلوب الوصفي في بحثك؟ 
 أم تستخدم األسلوب التجریبي؟ 
 وما نوع التصمیم التجریبي الذي سوف تستخدمه؟ 

أن یعتمد على عینة كبیرة الحجم التي درجة الدقة المطلوبة: فالباحث الذي یرید الحصول على نتائج دقیقة البد و  - 
 تعطیه الثقة لتعمیم نتائجه على المجتمع األصلي الكبیر.

  وقبل البدء باختیار عینتك الدراسیة البد أن تعرف:
 ما هي المعلومات المطلوبة؟ 
 و لماذا تریدها؟ 
 ما أهمیتها؟ 
 وكیف تستخدمها؟ 
 ولماذا ترید استخدام عینة للحصول على البیانات؟ 
ه األسئلة ضروریة للبدء في عملیة اختیار عینة البحث حتى ال تفاجأ فیما بعد أن البیانات المطلوبة یمكن إن هذ

الخطوات األساسیة التي الحصول علیها من مصادر أخرى غیر العینة التي اخترتها, و لهذا فان هناك عددا من 
  یجب أخذها بعین االعتبار عند إجراء معاینة ما: 

ة المطلوبة: والبد من تعریف الدراسة المطلوبة أو المشكلة أوال لنعرف ما هو المطلوب, ثم تبحث * تعریف الدراس
بعدئذ عن التصمیمات المناسبة واألسئلة التي تود الوصول إلى إجابات لها, والمصادر التي ستحصل منها على هذه 

 اإلجابات.
ن تعریف المجتمع الدراسي تعریفا دقیقا, ومعرفة * تعریف وتحدید المجتمع الذي ترید معاینته: وال بد كذلك م

العناصر الداخلیة فیها حتى تستطیع وأنت في المیدان من معرفة ما إذا كانت هناك وحدة مشكوك فیها, وهل تنتمي 
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إلى المجتمع الدراسي أم ال وعلى سبیل المثال: فإذا كنت تود معاینة سكان منطقة البحث, فان علیك أن تتأكد فیما 
 كان یدخل في التعریف السكان األصلیون أم المهاجرون من مناطق أخرى؟إذا 

* البد من دراسة كل المراجع الممكنة بهدف معرفة البیانات المعلومات المطلوبة والوقوف على ما جمع منها فعال 
 في دراسات سابقة.

تحقق من أن كل البیانات التي * تحدید البیانات المراد جمعها:وهذا یتوقف على الغرض من البحث, والبد من ال
 تجمعها هي بیانات جوهریة وضروریة للبحث.

 * النتهاء إلى رأي في طریقة جمع البیانات وطریقة قیاسها وانسب األوقات إلجراء المعاینة.
یمكن من اختیار العینة ,بحیث یشتمل هذا اإلطار على جمیع مفردات المجتمع حتى یكون  frame* تكوین إطار

 سلیما. االختیار
* اختیار وحدة المعاینة ونوع العینة وتحدید حجمها ومعرفة تكالیفها:بمعنى أن یتم اختیار الوحدة التي تعطي درجة 

 الدقة المطلوبة في التقدیر بأقل تكالیف ممكنة.
 أنواع العینات: *

  عینة البحث هما:نك تقوم باستخدام احد أسلوبین الختیار إف ,وعند اختیارك لعینة البحث
  Randomsample: أوال: أسلوب العینة العشوائیة

حیث یتم االختیار العشوائي وفق شرط عدد ال وفق الصدفة, بحیث یتوفر لدى كل فرد من أفراد المجتمع األصلي 
أشكال الفرصة المكافئة ألي فرد آخر في أن یتم اختیاره للعینة دون أي تحیز أو تدخل من قبل الباحث, وهناك عدة 

  ):Fraenkle&wallen. 1993. Pp: 81-83للعینة العشوائیة(
  العینة العشوائیة البسیطة:-أ

  بحیث تختار العینة العشوائیة البسیطة في حال توفر شرطین أساسین هما:
 أن یكون جمیع أفراد المجتمع معروفین.* 

 * أن بكون هناك تجانس بین هؤالء األفراد.
  باحث إلى اختیار عینة عشوائیة بسیطة وفق واحد أو أكثر من األسالیب التالیة:وفي مثل هذه الحالة یعمد ال

حیث یتم ترقیم أفراد المجتمع األصلي و وضع األرقام في صندوق خاص, و یتم سحب األرقام حتى  * القرعة:
 تستكمل العدد المناسب للعینة.
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ئیة كثیرة یختار الباحث منها, سلسلة من األرقام وهي عبارة عن جداول یوجد بها أرقام عشوا * األرقام العشوائیة:
العمودیة أو األفقیة, ثم یختار من المجتمع األصلي األفراد الذین لهم نفس األرقام التي اخترناها من جدول األرقام 

 العشوائیة و یكون هؤالء األفراد هم العینة المختارة.
  لة لطبقة معینة من أفراد مجتمع دراسي مثل:وحین یقوم الباحث باختیار عینة ممث العینة الطبقیة:- ب

 * طالب السنة األولى وطالب السنة الثانیة في كلیة العلوم التربویة.
 * الطالب الذكور والطالبات اإلناث.

 * الطالب المتفوقون والطالب المقصرون.
 * الطالب من مستویات اجتماعیة مختلفة.

  لي:وبذلك, تختار عینتك الطبقیة العشوائیة كما ی
 * أن تحدد الفئات المختلفة في المجتمع األصلي.

 * أن تحدد عدد الطالب في كل فئة.
* أن تختار من كل فئة عینة عشوائیة بسیطة تمثلها مراعیا في ذلك نسبة ثابتة من كل فئة بحیث تمثل كل فئة 

 بعدد من األفراد یناسب حجم هذه العینة.
لعینة العشوائیة یتم اختیارها في حالة تجانس المجتمع األصلي, كأن وهي شكل من أشكال ا العینة المنتظمة: -ج

  ...و هكذا.36, 26, 16, 6تختار أرقاما زوجیة ضمن قائمة أفراد مجتمع الدراسة, أو أرقاما فردیة, أو على نمط: 
  ثانیا: أسلوب العینة غیر العشوائیة:

ن تماما, مثال ذلك: طلبة المهن التعلیمیة, مجتمع ویستخدم هذا األسلوب إذا كان أفراد المجتمع األصلي معروفی
المهندسین, أو األطباء, أو العمال, حیث یعمد الباحث إلى هذا األسلوب من أجل اختیار عینته حسب معاییر معینة 

  یضعها الباحث لبحثه, و لهذا األسلوب ثالثة أشكال من العینات.
عددا من األفراد الذین یقابلهم بالصفة, و یؤخذ على  بحیث یختار الباحث:Accidentalsampleعینة الصدفة-أ

هذه الطریقة, أنها الیمكن أن تمثل المجتمع األصلي بدقة, فیصعب حینئذ تعمیم نتائج البحث الذي یتناولها على 
  المجتمع األصلي كله.

ث بتقسیم وهي عینة سهلة یمكن اختیارها بسرعة و سهولة حیث یقوم الباح :Qutasampleالعینة الحصصیة- ب
  مجتمع الدراسة إلى فئات, ثم یختار عددا من كل أفراد فئة بحیث یتناسب مع حجم هذه الفئة.
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  حجم العینة: *
  یشیر الباحثون واالختصاصیون في مجال البحث على أن حجم عینة البحث یتوقف على:  
 .الغرض من البحث 
 .مدى تباین الظواهر المختلفة في قطاعات مجتمع البحث 
 كالیف.درجة الت 
 .درجة الدقة المطلوبة في البحث 

وبالرغم من هذه الشروط التي وضعها الباحثون و األخصائیون في تحدید حجم العینة, إال أنهم لم یضعوا حدا     
  معینا على أساس علمي أو إحصائي یحدد الحجم المناسب للعینة.

  فما هو الحجم المناسب لعینة البحث التي یمكنك المقترنة بها؟
 )1992(أحمد عوده وفتحي ملكاوي, في تحدید حجم عینة البحث-إن وجدت- ترشد عدد من الباحثین بالدراسة السابقةیس

خاصة تلك الدراسات التي تستخدم نفس أسلوب البحوث التي یرید الباحث استخدامه, و لكن عددا آخر من الباحثین 
  یتساءل عن كیفیة تقدیر حجم عینة البحث.

  ):5- 1ـن یكون عدد أفراد العینة الدراسیة كما یوضحه الجدول التالي(رقم: أمنظرین * یقترح عدد من ال

  عدد أفراد العینة الدراسیة  أسلوب البحث

  فردا على األقل 30  الدراسات االرتباطیة

  الدراسات التجریبیة
وكلما  الضابطة,و  مجموعة من المجموعات التجریبیة فردا في كل15

  دراسیة كلما كان أكثر صدقا في نتائج الدراسة.زاد عدد أفراد العینة ال

  الدراسات الوصفیة
  بضع مئات)( من أفراد مجتمع صغیر نسبیا 20%

  %لمجتمع كبیر(بضعة آالف)10
  %لمجتمع كبیر جدا(عشرات اآلالف)05
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  ):1992لكاوي, ( أحمد عودة, وفتحي مإال أن زیادة حجم العینة من هذه الحدود یتطلب األخذ بعین االعتبار ما یلي

 * وجود متغیرات غیر مضبوطة بأي من طرق ضبط المتغیرات الدخیلة.
* توقع فروق صغیرة أو معامالت ارتباط صغیرة, ألن كبر حجم العینة یقلل الخطأ المعیاري, و یترتب في هذه 

حصائي المستخدم في الحالة على زیادة حجم العینة زیادة في درجات الحریة و بالتالي, انخفاض القیمة الحرجة لإل
 فحص الفرضیات, مع تثبیت مستوى الداللة اإلحصائیة.

* توقع إعادة تقسیم المجموعة الكلیة إلى مجموعات جزئیة حسب عدد المتغیرات المستقلة و مستویات كل من هذه 
 المتغیرات.

 كون في العینة فردا واحدا.* عندما ال یكون المجتمع متجانسا, فلو كان جمیع األفراد متماثلین تماما لكفى أن ی
* عندما یكون ثبات القیاس للمتغیرالتابع منخفضا, فهذا یعني وجود أخطاء كبیرة في القیاس, مما یقلل من إحسان 

  األداة بالفروق الصغیرة, و بالتالي یصعب على الباحث أن یكشف عن هذه الفروق في العینات الصغیرة.
  حجم العینة یعتمد على:إلى أن ) Geiger )Gay 1990جیجرویشیر 

* مدى تجانس المعطیات ( الظواهر) فكلما كانت المعطیات متجانسة كلما قل حجم العینة, و على العكس, كلما 
اتجهت المعطیات إلى عدم التجانس أصبح من الضروري زیادة حجم العینة, و هذا یتطلب منك بحثا تحدید الخطأ 

 المتوقع لمتوسط هذه المعطیات.
مد تحدید حجم العینة على الدرجة التي عندها یتجه متوسط (أو معدل) العینة الى االختالف والتباین عن * كما یعت

  متوسط المعطیات.
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 :أدوات جمع البیانات (المالحظة) - 6
  المالحظة:تعریف  - 1- 6

وهي من أهم الخطوات في هذا البحث وذلك ألنها توصل  ،المالحظة هي الخطوة األولى في البحث العلمي     
وعندما یقوم الباحث بجمع بیانات ألغراض بحث علمي  ،الباحث إلى الحقائق وتمكنه من صیاغة فرضیاته ونظریاته

   - موضوع البحث-أو قد یستخدم مشاهدات اآلخرین للظاهرة أو الظواهر ،انه قد یحتاج لمشاهدة الظواهر بنفسهف ،ما
وتعد المالحظة وسیلة یستخدمها اإلنسان العادي في اكتسابه لخبراته ومعلوماته حیث نجمع خبراتنا من خالل ما 

ألن أي تعریف لها یتضمن الكلمة نفسها أو كلمة  نشاهده أو نسمع عنه, وهي من األلفاظ التي یصعب تعریفها بدقة
مراقبة سلوك ل بأنها: توجیه الحواس لمشاهدة و مرادفة لها, إال أنه یمكن اإلشارةإلى المالحظة بمعناها العام بالقو 
  معین أو ظاهرة معینة وتسجیل جوانب ذلك السلوك أو خصائصه.

اهرة أو حادثة معینة أو شئ ما بهدف الكشف عن أسبابها یمكن تعریف المالحظة على أنها: االنتباه إلى ظ     
  وقوانینها.

  انواع المالحظة: - 2- 6
  أنواع عدیدة من أهمها: یمكن تقسیم المالحظة إلى  

  أنواع المالحظة من حیث طبیعتها,هناك: )أوال
 وهي تتضمن صورا مبسطة من المشاهدة :Sample Observation* المالحظة البسیطة غیر المضبوطة 

واالستماع بحیث یقوم الباحث فیها بمالحظة الظواهر واألحداث كما تحدث تلقائیا في ظروفها الطبیعیة دون 
وهذا النوع من المالحظة مفید في الدراسات االستطالعیة التي تهدف إلى جمع البیانات ، إخضاعها للضبط العلمي

  ومضبوطة في المستقبل.األولیة عن الظواهر واإلحداث تمهیدا لدراستها دراسة متعمقة 
بحیث تتم في  ,المالحظة العلمیة بالمعنى الصحیحوهي  :Systematic Observation* المالحظة المنظمة

ة من حیث ظروف مخطط لها ومضبوطة ضبطا علمیا دقیقا .وتختلف المالحظة المنظمة عن المالحظة البسیط
ة من الضبط العلمي بالنسبة للمالحظة ومادة ومن حیث كونها تخضع لدرجة عالی ,أنهاٍ تتبع مخططا مسبقا

المالحظة ,كما تحدد فیها ظروف المالحظة كالزمان والمكان .ویستعین المالحظ في الغالب ببعض الوسائل 
المیكانیكیة كالمجالت الصوتیة أو كامیرات التصویر السمعیة والبصریة وغیر ذلك من األدوات ,وذلك بهدف جمع 

  .ة موضوع البحثر بیانات دقیقة عن الظاه
  حیث القائمین عن المالحظة.هناك: من) ثانیا

  * الٍمالحظة الفردیة التي یقوم بها شخص واحد.
  * المالحظة الجماعیة التي یقوم بها أكثر من شخص واحد.

  من حیث میدان المالحظة, هناك:  )ثالثا
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  لوم السلوكیة.تستعمل في العلوم الطبیعیة كما تستعمل في الع * المالحظة في الطبیعة:
  - موضوع البحث- ویقصد بها التجریب من حیث ضبط المتغیرات المحیطة بالمتغیر *المالحظة في المختبر:

المشرفون التربویون بهدف جأ إلیها المعالجون النفسانیون والمرشدون و وهي طریقة یل * المالحظة في العیادة:
  التشخیص و العالج.

  ن تقسیم المالحظة إلى:وفقا لدور الباحث, فانه یمك ا)رابع
وهذا النوع من المالحظة یلعب فیه الباحث دور المشاهد أو المتفرج بالنسبة للظاهرة أو  :* مالحظة غیر مشاركة

الحدث موضوع البحث, حیث یقوم الباحث بالنظر أو إلى االستماع إلى موقف اجتماعي معین دون المشاركة الفعلیة 
  الحالة یكون بعیدا عن الظاهرة موضوع البحث. فیه, وبالتالي فات الباحث في هذه

وهذا النوع من المالحظة یقوم الباحث بدور العضو المشارك في حیاة الجماعة موضوع  :*المالحظة بالمشاركة
  البحث.

  المالحظة العلمیة المنظمة: - 3- 6
العلمي بالنسبة تخضع لدرجة عالیة من الضبط میة المنظمة تتبع مخططا مسبقا, و عرفت أن المالحظة العل

  للمالحظة وعلیه, فان للمالحظة العلمیة الجیدة شروطا محددة یجب أخذها بعین االعتبار.
  :شروط المالحظة العلمیة المنظمة /أوال
ولما كانت المالحظة تبدأ عفویة بسیطة, ثم تنقلب إلى إرادیة تدفع المالحظة إلى صیاغة فرضیة تحكم توجهه     

ضبطها, فان ذلك یتطلب من المالحظ الظروف المالئمة لهذه المالحظة و المنظمة,و ترتیب نحو المالحظة العلمیة 
  التالیة:  لشروط المالحظة العلمیةاألخذ بعین االعتبار 

ال تقوم إال على , فهي لیست عشوائیة وال فوضویة و منضبطةالعلمیة مالحظة منظمة, مضبوطة, و * المالحظة 
ضبط مجریاتها وجهه نحو ترتیب خطوات المالحظة و ل المالحظ بحیث تأساس من سؤال أو مشكلة تشغل با

 واإلحاطة بنواحیها المختلفة. 
 * المالحظة العلمیة مالحظة موضوعیة بعیدة عن التحیز.

* المالحظة العلمیة تتطلب مالحظا مؤهال للمالحظة مستعدا لها قادرا علیها, سلیم الحواس, غیر قلق أو متوتر, 
 درا على االنتباه إلى كل ما یحب علیه أن ینتبه إلیه.مرتاح النفس قا

 * المالحظة العلمیة تتطلب من المالحظ أن یسجل الظواهر والمشاهد بأسرع ما یمكن في الحال ,إن أمكن ذلك.
* المالحظة العلمیة تتطلب أن یكون المالحظ مهیأ للمالحظة مدربا علیها معدا لها إعدادا كافیا,ویملك من المعارف 

 .ا یمكنه من دقة المالحظة وضبطهام
 * وتتطلب المالحظة العلمیة أن یكون مخططا لها.

 * كما تتطلب المالحظة العلمیة مالحظا یكون في وضع جسمي ونفسي یمكنه من المالحظة.
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ضبطها سواء أداة تعینه على دقة المالحظة, و  * وتتطلب المالحظة العلمیة من المالحظ االستعانة بكل وسیلة أو
 أكان ذلك باستخدام االختبارات النفسیة أو التربویة أو آالت التصویر أو المجهر أو غیر ذلك.

  أهمیة المالحظة العلمیة للباحث: /ثانیا
  وبهذا, فنحن ال غنى لنا عن استخدام المالحظة العلمیة لمنظمة ألننا من خاللها:

  و احداثه في العمل.أس السلوك الذي ال یمكن استحضاره ندر 
 والتغیران حاولنا دراسته في المعمل. ئي الذي یمكن أن یصیبه التشویهدرس السلوك التلقاون 
 .ندرس السلوك الذي تمنعنا الضوابط الخلقیة من استحضاره في المعمل 

  طرق استخدام المالحظة العلمیة: /ثالثا
  مها:للمالحظة العلمیة طرق یمكن للباحث استخدامها من أجل اجراء مالحظته هذه, من أه

 .المشاهدة من مكان الحدث ذاته 
 .المراقبة من مكان مجاور 
 .المالحظة عن طریق شاشة ذات اتجاه واحد 
 .المالحظة بالمشاركة 
 .المالحظة بمساعدة األجهزة الكهربائیة 

  االعتبارات الرئیسیة للمالحظة العلمیة المنظمة: /رابعا
یدة عند استخدامك وسیلة ن أجل الحصول على بیانات مفوال ید أن تأخذ بعین االعتبار العوامل التالیة م    

  في جمع بیاناتك): المالحظة
* احصل على معلومات مسبقة عن الشيء الذي تود مشاهدته, وعلیك كباحث أن تقرر مسبقا الجوانب التي علیك 

 .تها والظواهر التي تستحق التسجیلمالحظ
البحث بحیث تملي علیك الظواهر التي یجب مالحظتها, ذلك أن * اختبر األهداف العامة والمحددة التي تحتاج إلى 

دراج العناصر المحددة له تملي علیك ك تفرض عیك أیضا باحث الجوانب الواجب مالحظتها, و صیاغتك للبحث وإ
 بعض الضوابط مما یتیح لك مجال الحصول على بیانات أكثر دقة و وضوحا ألغراض دراستك.

* اعتمد طریقة محددة لتسجیل النتائج:ومن األهمیة بمكان تحدید الوحدات اإلحصائیة والبیانیة التي ستستخدم في 
وان وضع برنامج محدد أو قائمة محددة باألمور التي یجب مالحظتها وكیفیة إثباته سوف ، تسجیل نتائج المشاهدات

 بسرعة وبكفاءة وبأقل كمیة من الكتابة.یساعد بالضرورة في االنتهاء من عملیة تسجیل البیانات 
* استعمل المالحظة المنظمة بتخصیصك وقتا معینا خارج عملك الیومي من اجل مالحظة نمط سلوكي محدد یقوم 

للتأكد من دقة المعلومات التي  -موضوع دراستك–به التالمیذ هو موضوع دراستك.اعد مالحظة السلوك للتلمیذ 
 ابقة.حصلت علیها في مالحظتك الس
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 * نظم مواقف سلوكیة اختیاریة للتحقق من دقة الحكم على سلوك تلمیذ بواسطة المالحظة االجتهادیة.
* ركز على سلوك محدد في وقت واحد حتى تكون قادرا على إصدار حكم عادل على نوعیة سلوك التلمیذ بشكل 

 قریب من الواقع.
ة التي قد تؤثر عن نوعیة وكیفیة حكمك على سلوك * كن موضوعیا في مالحظاتك وابتعد عن العواطف الشخصی

 التلمیٍذ.
* صنف وحدة الموضوعات: ومن الضروري تسجیل البیانات بشكل وصفي و من ثم تدوین بعض التفسیرات لها في 

ذات محورین یسجلون  نفس وقت حدوثها, وعلى سبیل المثال فقد یلجأ بعض الباحثین إلىإعداد قائمة (رسم بیاني)
محوریها نوع السلوك وعلى المحور اآلخر مالحظات وصفیة أو تفسیرات لها بحیث یتمكن الباحث من  على أحد

 تسجیل بیانات كثیرة قد یصعب جمعها بدونه.
* الحظ بعنایة وبشكل متفحص: وعندما تذهب للقیام بعملیة المالحظة وبعد أن تكون فكرت ملیا في جمیع جوانب 

جیل البیانات اإلحصائیة, وقمت بالتركیز على الجوانب التي تثیر اهتمامك, فانك مشكلة البحث, ووضعت أسلوبا لتس
 بالتأكید سوف تحصل معلومات موثوقة ودقیقة بشكل أفضل.

* رتب الظواهر بشكل مستقل, خاصة في الحاالت التي تقوم بها بمالحظات أمور وصفیة, وعلیك أن تمیز في 
صة عند إعطائك أوزانا متفاوتة لكل واحدة منها, الحظ أن كثیرا من تصنیفك كل مجموعة أو صفة عن األخرى وخا

 الباحثین یخلطون بین تقییمهم لصفة یشاهدونها بأخرى وال یقیمون الصفات األخرى بشكل مستقل.
 * استخدام وسائل تقنیة خالل مالحظاتك مثل, القوائم, مقاییس التقدیر, السجالت النفسیة, وجداول المشاركة البیانیة.

 * تدرب جیدا على الوسائل التقنیة التي تنوي استخدامها في مالحظاتك.
  إجراءات المالحظة العلمیة المنظمة: /خامسا

  ما هي في رأیك اإلجراءات التي تساعد في عملیة المالحظة بصورة جیدة؟
  اآلتي: الواقع هناك إجراءات یجب أخذها بعین االعتبار عند قیامك بإجراء عملیة المالحظة تتمثل في

 * حدد وقتا مناسبا للمالحظة.
 الشيء الذي تسعى إلى مالحظته.* عین الهدف من إجراء المالحظة و 

 * أعد المالحظة من وقت آلخر من أجل التحقق من دقة المالحظة السابقة و الحكم على ثباتها و صدقها.
 * الحظ سلوكا محددا, وهذا یساعدك على إصدار حكم مالئم على هذا السلوك.

 * استفد من الوسائل التكنولوجیة في رصد السلوك مثل استخدام آالت التصویر أو التسجیل الصوتي.
 * علیك تحري الموضوعیة في المالحظة مبتعدا عن العواطف الشخصیة.

* سجل المعلومات في أسرع وقت ممكن, وال بأس أن یكون تسجیلك بعد المالحظة مباشرة, ثم تلخیص ما تمت 
حظ أن بعض المالحظین یقومون بتسجیل مالحظاتهم أثناء عملیة المالحظة, وهذا عمل غیر مرغوب مالحظته, ال
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فیه, خاصة إذا كان الشخص المالحظ یشعر بذلك, تصور أنك تمسك قلما وورقة وتقوم بتسجیل مالحظاتك عن 
یر من سلوكیاته في الحال. تلمیذ داخل غرفة الصف!فماذا یحدث للتلمیذ الذي یراقبك هو أیضا؟ إن التلمیذ سوف یغ

 ومع ذلك, إذا تأخرت عن تسجیل السلوك المالحظ فقد یؤدي إلى نسیانك بعض مظاهر السلوك منه.
 * استعن بمالحظین مدربین من أجل المقارنة و الدقة في التقدیر.

أن تتدرب  إن استخدامك للمالحظة كأداة قیاسیتطلب منكتدریب القائمین على المالحظة العلمیة المنظمة:-أ
بصورة جیدة على مهاراتإجراء المالحظة بدقة. وقد أشار الباحثون إلى عدد من المالحظات التي یفترض أن یتدرب 

  علیها الشخص الذي یقوم بالمالحظة و التي تتضمن الخطوات الرئیسیة التالیة:
ة في موقف یشبه الموقف * من المفید أن تقوم في بدایة األمر بالمالحظة دون استخدام جدول دقیق للمالحظ

 الفعلي للدراسة ثم تتعرف على أكبر قدر مستطاع من السلوك المهم المطلوب.
 * ناقش بعد ذلك جدول المالحظة, بدقة نقطة بعد أخرى.

* حاول تطبیق جدول المالحظة, ویحسن أن تتم هذه المحاولة مع جماعة بحیث تمثل األدوار السلوكیة التي سوف 
 .یتم مالحظتها فعال

* ناقش نتائج هذه المحاولة التدریبیة مع زمالئك أو المالحظین تحت التدریب, وقد تؤدي مالحظتهم في هذه المرحل 
 والى مراجعة وتحسین جدول المالحظة.

* من المفید أن تقوم بتجربة على جماعة تشیه الجماعة التي سوف تقوم بمالحظتها فعال, فیمكن بذلك توحید 
 إجراءات التعارف.

قد یحدث أن یزیف الفرد االستجابات الواردة في التقریر الذاتي الذي یطلب من الفرد أن  إرشادات للمالحظ:- ب
یالحظ نفسه و یصدر حكما لمالحظته هذه, وكذلك قد یزیف الفرد سلوكه عند وجود مالحظة مما یوقعه في أخطاء 

  هو في غنى عنها:
- ب في مالحظتها أو قد تالحظ سلوكا هامشیا, و علیك أن تقرر* فقد تالحظ سلوكا ال عالقة له بالسمة المرغو 

 فیما إن كان السلوك المالحظ هامشیا أم أساسیا.-كمالحظ
 * قد یشعر الفرد أحیانا بأن المالحظ یتدخل في خصوصیاته.

سلوك * مالحظة السلوك في فترة زمنیة قصیرة نسبیا في وضع غیر طبیعي, وتأثر المالحظ بالفكرة السابقة عن ال
المالحظ أو ما نسمیه بأثر الهالة قد یوقع المالحظ في الخطأ, و لذلك فانه یمكن للمالحظ إتباعاإلرشادات التالیة 

 للتقلیل من أثر األخطاءالمحتملة:
  تحدید السمات أو الخصائص التي یتطلبها البحث.- 
  مالحظة السلوكیات ذات العالقة بالسمة التي یحددها الباحث.- 
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ها الباحث أو تفرها ظروف ى مالحظة عدد محدود من أنماط السلوك في وحدة الزمن التي یصطلح علیالتركیز عل- 
  خصائص العینة.البحث و 

  محاولة القیام بالمالحظة دون معرفة الفرد بأنه مالحظ من قبل الباحث.- 
ة على فترات لمدة ذلك بالقیام بالمالحظمة المالحظة و مالحظة أكبر قدر ممكن من السلوكیات المرتبطة بالس- 

  طویلة نسبیا.
  التلفیق.للنسیان وبالتالي حدوث التزویر و التسجیاللفوري للمالحظات حتى ال تتعرض - 
  محاولة اشتراك عدة مالحظین, ألنه یوفر تكامال في المالحظة ویحد من تحیز المالحظ.- 
لیس ما تعنیه بالنسبة هي و  علیه أن یسجل المالحظات كماعدم مالحظة تفسیر المالحظ للسلوك مباشرة بل - 

  للباحث.
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  تابع لمحاضرة المالحظة...
  مزایا المالحظة العلمیة المنظمة: /سادسا

إذا استخدمت طریقة المالحظة بشكل علمي وموضوعي وكنت قادرا على التمییز بین األحداث والربط بینها ودقتك 
  :في تدوین مالحظتك ,فانك سوف تكتشف مزایاعدیدة لهذه الوسیلة من أدوات القیاس تتمثل في اآلتي

هاأفضل طریقة مباشرة لدراسة عدة أنواع من الظواهر,فهناك العدید من جوانب السلوك اإلنساني ال یمكنك إن* 
 دراستها إال عن طریق المالحظة العلمیة المنظمة.

 * أنها التتطلب جهودا كبیرة تبذل من قبل المجموعة التي یجري مالحظتها بالمقارنة مع طرق أخرى بدیلة. 
  مع بیانات تحت ظروف سلوكیة مألوفة.* تمكنك كباحث من ج

 * تمكنك كباحث من جمع حقائق عن السلوك في نفس وقت حدوثها.
  * ال تعتمد كثیرا على االستنتاجات.

* تسمح بالحصول على بیانات ومعلومات من الجائز أن ال تكونقد فكرت بها من قبل حین إجراء مقابالت شخصیة 
 ظتهم.مع مجموعة األفراد الذین تقوم بمالح

  عیوب المالحظة العلمیة المنظمة: /سابعا
  ومع كل المزایا التي یمكنك كباحث أن تحصل علیها, فان للمالحظة یع العیوب من أهمها:

* قد یتعمد األفراد موضوع البحث إعطاء الباحث انطباعا جیدا أو غیر جید, وذلك عندما یدرك هؤالء األفراد أنه 
 یقوم بمراقبة سلوكهم.

عب توقع حادثة عفویة بشكل مسبق لكي یكون الباحث جاهزا في ذلك الوقتوعلیه, فقد ینتظر الباحث كثیرا * من الص
 للحصول على نمط السلوكالذي یالحظه ممل یسببه له اإلرهاق و التعب.

عوامل غیر منظورة عملیة القیام بالمالحظ كتقلبات الطقس مثال, أو وقوع أحداث  - في بعض الحاالت-* قد تعیق
 أخرى بدیلة.

* أن هذه الطریقة محكومة بعوامل محددة زمانیا و مكانیا, فقد تستغرق األحداث غدة سنوات, أو قد تقع في 
 عدةأماكن, ممل یجعل مهمة الباحث صعبة.

* من المعروف أن هناك بعض األحداث ال یمكن مالحظتها مباشرة, و یمكن الحصول على معلومات بشأنها 
 المقابلة الشخصیة, مثال ذلك الحیاة الخاصة لألفراد.بواسطة المراسلة أو 

  المالحظة بالمشاركة: - 4- 6
و - موضوع البحث-عرفت أن المالحظة بالمشاركة تعني أن یقوم الباحث بدور العضو المشارك في حیاة الجماعة
لباحث یقوم بدورین غالبا ما یعیش الباحث مع أفراد الجماعة و یشاركهم في كافة نشاطاتهم ومشاعرهم, وهنا فان ا

هامین هما: العضو المشارك في حیاة الجماعة, ودور الباحث كجامع للبیانات عن سلوك الجماعة وتصرفات 
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أفرادها, مثال ذلك: قیام باحثي علم االجتماع بااللتحاق بالقبائل البدائیة أو عصابات اإلجرام أو األحزاب السیاسیة 
ت بحیث ینتمي لهذه الجماعات كعضو فاعل دون أن تعلم الجماعة هویته, أو السجون والتعایش معها فترة من الوق

و یتمیز هذا النوع من المالحظة بصدق البیانات وغزارتها ألنها تكون قد جمعت في بیئتها الطبیعیة, كما أنها تفسح 
رادها بشكل أدق, المجال أمام الباحث بصفته عضوا في الجماعة فیالحظ جوانب السلوك الخفیة, وأن یتفهم سلوك أف

وأن یقرأ المعاني التي ترتسم على وجوه أفرادها, وأن یناقش موضوعات حساسة ال یجرؤ البحث الغریب عن الجماعة 
إال أن هذا النوع من المالحظة قد وجهت له بعض االنتقادات ومنها: احتمال التحیز في البیانات ، طرحها للنقاش

ثارة م شكالت خلقیة, كأن یتهم الباحث بأنه جاسوس على جماعة ال تعرف هویته التي تم جمعها من قبل الباحث,وإ
وك الحقیقیة, وصعوبة تطبیق هذا النوع من المالحظة بالمشاركة مثل القدرة على الدخول في الجماعة دون إثارة الشك

تؤدي إلى مصرعه هو بالتالي یحتاج إلى تدریب متعمق كي یتفادى األخطار التي قد حولها قد ال یتقنها الباحث, و 
  .فیما لو اكتشفت الجماعة هویته الحقیقیة

  قواعد استخدام المالحظة بالمشاركة: /أوال
ال بد أن یأخذ الباحث بعین االعتبار عددا من القواعد التي یجب إتباعها عند استخدامه لمثل هذا النوع من 

  المالحظة والتي تتلخص في النقاط التالیة:
شاركة: مما یتطلب من المالحظ فهم اإلطار المرجعي للجماعة التي یقوم بدراستها, وهذا * حدد مهمة المالحظ بالم

القیام بأنشطتهم المختلفة كما تحدث بالفعل, أو عن طریق الحصول م باالنضمام الى أعضاء الجماعة و یجعله بقو 
لة, أو عن طریق أوالئك على مذكرات أالئك الذین عاصروا الجماعة أو الظاهرة موضوع البحث لفترة زمنیة طوی

الذین لدیهم القدرة على تمثیل المالحظ المشارك خیر ن هذه الظواهر أو هذه الجماعات و الذین كانوا عن قرب م
 تمثیل.

* حدد المتطلبات المنهجیة للمالحظة بالمشاركة: بحیث تتطلب المالحظة بالمشاركة أن یكون الباحث في الجماعة 
ة زمنیة طویلة من أجل تحقیق هدفه األساسي الخاص بالتوصل الى وصف للثقافة أو المجتمع موضوع البحث فتر 

 .الكلیة للجماعة أو المجتمع وطریقتها في الحیاة وأسلوبها في التفكیر
* ادرس الخصائص االجتماعیة العامة لمجتمع البحث من واقع البیانات المشورة المتاحة سواء كانت تاریخیة أو 

 إحصائیة أو ما إلى ذلك.
 * اعتمد على شخصیة رئیسیة في مجتمع البحث بجانب التعرف على القادة الرسمیین أو الطبیعیین.

 أنه إخباري لبقیة أعضاء المجتمع.* تعامل مع أحد القادة كإخباري مجهول غیر معروف 
 * إذا أردت أن تجعل مشاركتك صریحة فعلیك أن تستعین بالقادة أو اإلخباریین كي یقدموه للمجتمع.

یتم هذا في حالة ما إذا كانت یقوم بتوصیل ذلك لمجتمع البحث, و * اشرح ما سوف یقوم به الباحث لإلخباریین كي 
 المشاركة معلنة.
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 على القیام ببعض المالحظات. * درب اإلخباریین
 * عند مناقشتك للناس كباحث أن تتجنب إبداء آراء ذات تأثیر في الموضوعات الحساسة.

 * علیك أن تدرك متى تسال الناس ومتى ال تسألهم, وما هي األسئلة التي علیك أن توجهها إلیهم.
ئلة, وهذا یقتضي تعلم الحصول على * (في بعض األحیان المتروكة لتقدیر الباحث) یفضل تجنب توجیه األس

 إجابات دون توجیه أسئلة.
 * ال تتعجل الحصول على إجابات من المبحوثین.

 بین الجماعة.عد توطید العالقة الشخصیة بینك و * ال توجه أسئلة حساسة إلى الناس إال ب
 * حدد ما إذا كانت المشاركة صریحة أو مستترة وما مبررات ذلك.

خبرته املة إالإذا اقتضت ظروف الباحث و یمیل البعض إلى أن ال تكون المشاركة ككة: و شار * حدد درجة الم
 بالمجتمع غیر ذلك.

* تعلم لغة المجتمع الذي تسعى إلى جمع المعلومات عنه, وال بد أن یكون هناك حد أدنى من تعلم اللغة یكون 
 ضروریا لفهم بعض أنماط السلوك.

الجماعات األولیة: لمل لهذه الجماعات من دور رئیسي في حیان أفرادها  * استخدام المالحظة بالمشاركة في
 وتنشئتهم وامتثالهم لألنماط المعیاریة للجماعة.

  إجراءات القیام بالمالحظة بالمشاركة: /ثانیا
  صاغ الباحثون إجراءات عملیة محددة للقیام ببحوث المالحظة بالمشاركة تشتمل على النقاط الرئیسیة التالیة: 

  قبل الذهاب الى المیدان: -أ
* یجب أن یحدد الباحث الجانب الخاص الذي یرغب في معرفته, فقد یهتم الباحث بدراسة أنماط االتصال في 

قد یعطي الباحث اهتماما بمشاكل الجماعة وم الباحث بفحص أنماط القیادة, و الجماعة, و قد یكون من المفید أن یق
أنماط العقاب التي تفرضها الجماعة على من التعرف على قواعد الجزاءات و  باحثو كیفیة التغلب علیها, وال بد لل

 األعضاء الذین یعتدون على معاییر الجماعة أو یحاولون تغییر توقعات سلوكهم.
 * أن یحدد الباحث وقتا كافیا لدراسة هاتین المالحظتین السابقتین قبل الذهاب الى المیدان.

ن الباحث عضوا في الجماعة األولیة التي یقوم بدراستها, فانه من المستحیل أن وبالنظر لكو  في المیدان: - ب
یسجل مالحظته في الوقت نفسه الذي یقوم فیه بدورهكعضو مشارك, ولهذا فانه من الضروري أن یبتعد كلما أمكن 

  الحظته وتفسیراته.ذلك بعد كل مالحظة تبدو في وصفه لها, كما أن علیه االحتفاظ بیومیات الحوادث ویفصل بین م
یجب أن یحتوي تقریر الباحث الذي أجراه عن مشكلة بحثهو الذي استخدم فیه المالحظة  عرض النتائج: -ج

  بالمشاركة كأداة لجمع البیانات على البنود التالیة:
 * عبارة إجمالیة عن المشكلة السوسیولوجیة التي یبحثها.
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 ستها والوضع أو األوضاع التي اتخذها الباحث لمالحظاته بالمشاركة.* وصف لتنوع الجماعة األولیة التي یقوم بدرا
* إعطاء تفاصیل تتعلق بالرأي في عدد المرات التي كان فیها الباحث مع الجماعة, والوقت الذي قضاه مع الجماعة 

 في كل مرة.
 سمعها.* أدلة لكل نتیجة مثل وصف موضوعي مختصر عن التفاعالت أو المبادءات التي الحظها أو 

* تفسیر الباحث النتائج مستخدما المفاهیم السوسیولوجیة, وما هي المالحظات األخرى التي یرید الباحث القیام بها 
 فیما بعد.

 * المشاكل التي واجهت الباحث في قیامه بالمالحظة بالمشاركة, وماذا فعل للتغلب علیها.
لتي تبین مهارة الباحث في المالحظة بالمشاركة في أنماط * یجب أن یحتوي التقریر على كل المالحظات المیدانیة ا

 التفاعل االجتماعي.
  صعوبات استخدام المالحظة بالمشاركة: /ثالثا

لى الصعوبات التي قد تواجه الباحث لدى استخدامه المالحظة بالمشاركة بتوجیه االستفسارات إأشار الباحثون 
  التالیة:
  یالحظها؟.كیف یقدم الباحث نفسه للجماعة التي 
 .وماهو نوع العالقة التي یجب أن تقوم بینهما؟ 
 .كیف یستطیع الباحث أن یكسب قبول الجماعة ویكسب ثقتهم وتعاونهم وموضوعیتهمواستجابتهم؟ 
 .ما الذي سیالحظه الباحث في الموقف؟ 
 .ومتى سیجل مالحظته وكیف یسجلها؟ 
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 مخطط یوضح مزایا وعیوب المالحظة
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 :)المقابلةأدوات جمع البیانات ( - 7
  :وأهمیتها المقابلة تعریف - 1- 7

وهي تتكون في ألبسط صورها من  ،المقابلة أداة هامة للحصول على المعلومات من خالل مصادرها البشریة    
حث مجموعة من األسئلة أو البنود التي یقوم الباحث بإعدادها وطرحها على الشخص موضوع البحث ثم یقوم البا

  بعد ذلك بتسجیل البیانات.
  تبادل لفظي بین شخصین أو أكثر.و  المقابلة: عالقة دینامیة, - 

لقد أصبحت المقابلة في عصرنا الحاضر أداة بارزة من أدوات البحث العلمي, وظهرت كأسلوب هام في میادین 
دارة األعمال واألنثریولوجي تماع والخدمة االجتماعیة,وبرزت واالج عدیدة مثل میدان الطب والصحافة والمحاماة وإ

  كأداة بحث رئیسیة في مجال التشخیص والعالج النفسي, وقد تأثرت المقابلة بمعاملین هامین عما:
 .المقابلة االكلینیكیة 
 .القیاس السیكولوجي 

  عن المقابلة فحددها بشرطین رئیسین هما: األمانة والموضوعیة بقوله:  Sheimo وقد تحدث شیمو
یجب أن ال یطلق األخصائي العنان في التعبیر, وهذه االتجاهات تتمثل  - الشخصیة-تجاهات المضادةإن اال     

التوجس خیفة, ومحاولة إخفاء الحقیقة, ومن ناحیة أخرى عدم طرفة في الشعور أحیانا باألسى, و بالعاطفة المت
ن یكون سلیما وموضوعیا بدرجة الصبر, والضیق, والشك أنه إذا سمح لنفسه بإظهار هذه المشاعر, فان عمله ل

  كافیة.
ویؤكد األخصائیون النفسیون بان المقابلة یجب أن ترتكز على عطاء فني وثقة متبادلة بین االختصاصي والعمیل 
(المستجیب)ویسودها روح الصدق واألمانة والمودة .وعلى االختصاصي إبرازمشاعره في المقابلة ,ال سیما في 

فا مع العمیل تاركا له حریة التعبیر.وبهذا فان أهمیة المقابلة تكمن في جمع البیانات الحاالت التي تستدعي تعاط
أیا كان هدف المقابلة تشخیصا كان أمإرشادیا,عالجیا كان أم  والفهم المتكامل لشخصیة المستجیب (العمیل)

صیة منها في تقییم استطالعیا ,مما جعل علماء النفس یهتمون بشكل اكبر بمدى ثبات المقابلة خاصة التشخی
في هذا الصدد أن هناك قدرا ال باس به من ثبات المقابلة حیث بلغت  النفسیین,حیثأثبتت دراسات شمیدت المرضى

نسبة ثبات المقابالت اإلكلینیكیة التي یجریها األخصائیون النفسیون والمعالجون النفسیون عادة للمرضى النفسیین 
  %.80أكثر من

  لة في التالي:كما تبرز أهمیة المقاب
 * تعتبر عملیة تتیح الفرصة للمستجیب للتعبیر الحر عن اآلراء واألفكار والمعلومات .

* تتحول من آداه اتصال ووسیلة التقاء إلى تجربة عملیة,خاصة ما یتعلق منها بمیدان اإلرشاد بین األخصائیین 
ن اتجاهاتهم وعن العالم الذي یعیشون فیه وبالتالي النفسیین واآلباء بحیث تتیح لآلباء أن یتعلموا شیئا عنأنفسهم وع
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 تتكون لدیهم أسالیب جدیدة في التفكیر والعادات السلوكیة المرغوبة وبذلك تكون المقابلة میدانا ومجاال للتعبیر عن
 .المشاعر واالنفعاالت واالتجاهات

 للتبصیر والتوعیة والتفاعل الدینامیكي.* تعتبر المقابلة مصدرا كبیرا للبیانات والمعلومات فضال عن كونها أداة 
* تختلف أهداف المقابلة باختالف الغایة التي تستهدف المقابلة إلى تحقیقها في نهایة المطاف, ویتضح ذلك من 

 األنواعالمختلفة للمقابلة, فلكل نوع هدفه وغرضه المحدد وغایات یحاول الوصول إلیه.
  خصائص المقابلة: - 2- 7

  لخصائص تتمثل في اآلتي:للمقابلة عدد من ا
* انها تبادل لفظي منظم بین شخصین هما الباحث والمبحوث بحیث یالحظ الباحث فیها ما یطرأعلى المبحوث من 

 تغییرات وانفعاالت.
 * تتم المقابلة بین شخصین هما القائم بالمقابلة والمبحوث في موقف واحد.

 ین.* یكون للمقابلة هدف واضح ومحدد وموجه نحو غرض مع
 أنواع المقابلة: - 3- 7

أنواع عدیدة یتخذ كل نوع منها صفة معینة تمثل موضوع المقابلة وهدفها وقد أشار عدد من الباحثین  لمقابلةل     
  إلى تقسیمات متباینة ألنواع المقابلة:

  من حیث عدد العمالء أو القابلین( المستجیبین):/ أوال
  ما:یمكن تقسیم المقابلة إلى نوعین رئیسین ه

األنواع شیوعا في مجال البحث ألنها  وتعتبر أكثر التي تتم بین الباحث والمفحوص (المستحب)المقابلة الفردیة:-أ
  تتم بین المقابل (بكسر الباء)والمستحب (العمیل).

وتتم بین الباحث وعدد من األفراد في مكان واحد ووقت واحد, من اجل الحصول على  الجمعیة: المقابلة- ب
أوفر في أقصر وقت وبأقل جهد.وغالبا ما یستخدم هذا النوع من المقابالت إلعطاء المعلومات أكثر مما  معلومات

  یستخدم لجمعها.
  وفقا لنوع األسئلة التي تطرح فیها ودرجة الحریة التي تعطى للمستجیب في إجابته: /ثانیا

  للمستجیب في إجابته هي: یمكن تقسیم المقابلة إلى أنواع ثالثة من حیث درجة الحریة التي تعطى
وهي المقابلة التي تطرح فیها أسئلة تتطلب إجابات دقیقة محددة, وال  :Structuredالمقابلة المقفلة (المغلقة)-أ

نما یطرح السؤال وتسجل اإلجابة التي یقررها المستجیب.   تفسح مجاال للشرح المطول وإ
ي یقوم فیها الباحث بطرح أسئلة غیر محددة اإلجابة, وهي المقابلة الت :Unstructuredالمقابلة المفتوحة - ب

وفیها یعطى المستجیب الحریة في أن یتكلم دون محددات للزمن أو لألسلوب وهذه عرضة للتحیز و تستدعي كالما 
  لیس ذا صلة بالموضوع.



 8 سبوع رقم:األ                        8: المحاضرة رقم ساسي عبد العزیز اسم المؤلف:.
 

 
42 

وفیها ، المفتوحة)قفلة و من النوعین السابقین (الم وهي التي تكون األسئلة فیها مزیجا المفتوحة:–المقابلة المقفلة -ج
  تعطى الحریة للمقابل بطرح السؤال بصیغة أخرى والطلب من المستجیب لمزید من التوضیح.

  من حیث غرض المقابلة في المیدان اإلكلینیكي:/ ثالثا
  یمكن تقسیم المقابلة من حیث غرض المقابلة في المیدان اإلكلینیكي إلى ستة أنواع رئیسیة هي:

تحدید حالة تهدف إلى  :Admission or Intakte Interviewق بالعالج أو المؤسسةمقابلةااللتحا -أ
مكانیة قبوله بعد دراسة استمارة یقوم بإمالئها أو تحویله إلى جهة أخرى.المریض بصفة مبدئیة و   إ

بحیث إلى تصنیف  :Screening and Diagnostic Interviewمقابلة الفرز والتشخیص المبدئي - ب
 درجات مرضهم النفسي وحاالتهم. األفراد حسب

یهتم هذا  :Interview Social and Personal Historyمقابلة البحث االجتماعي والشخصي للحالة  -ج
النوع من المقابالت بجمع بیانات تفصیلیة عن الحالة منذ مولدها و تطورها وأسرتها والعالقات بین الحالة ووالدیها 

 سبة لهما.وغیرهما من األشخاصالهامین بالن
یلعب هذا النوع من :Pre and Post Testing Interviewمقابلة ما قبل وما بعد االختبارات النفسیة - ه

اوفه اتجاه نفسیا ألداء االختبار والتخفیف من مخالعمیل (المریض النفسي) عقلیا و  المقابالت دورا فاعال في تهیئة
 .عملیات العالج النفسي

ویهدف هذا النوع من  :Introduction to Therapy Interviewالمقابلة الممهدة للعالج النفسي - و
 المقابالت الى تعریف المریض بطریقة العالج النفسي وضرورة تعاونه مع الطبیب النفسي و غرس الثقة عنده.

 :Interviewing Friends and Relative of the patientالمقابلة مع أقرباء المریض وأصدقائه - ز
 وأصدقاؤه دورا بارزا في جمع البیانات وتقییم الحالة وتشخیصها. بحیث یؤدي أهل المریض وأقرباؤه

  من حیث الغرض من المقابلة في میدان التفاعالت االجتماعیة السویة: /رابعا
  یمكن تقسیم المقابالت من حیث الغرض منها إلى:     

یستعمل هذا النوع من المقابالت للحصول على معلومات من أشخاص  ):المقابلة االستطالعیة (المسحیة -أ
یعتبرون حجة في حقولهم أو ممثلین لمجموعاتهم و التي یرغب الباحث الحصول على بیانات بشأنهم, وتستخدم في 

 المقابلة المسحیة أو االستطالعیة.
بعادها الحالیة, ومدى خطورتها على العمیل وتستعمل لتفهم مشكلة ما وأسباب نشوئها, وأ المقابلة التشخیصیة: - ب

 تمهیدا لتحدید األسباب ووضع خطة للعالج.
وهذا النوع یهدف بشكل رئیسي الى القضاء على أسباب المشكلة والعمل على جعل الشخص  المقابلة العالجیة: -ج

 الذي تجري معه المقابلة یشعر باالستقرار النفسي.
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هذا النوع من المقبالت لتمكین الشخص الذي تجري معه إلى مقابلة وبمشاركة یستعمل  المقابلة االستشاریة: - د
 المتعلقة بالعمل بشكل أفضل والعمل على حل تلك المشاكل.لباحث على تفهم مشاكله الشخصیة و ا

  من حیث طبیعة األسئلة: /خامسا
  یمكن تقسیم المقابلة إلى ما یلي:

 یر محددة اإلجابة.التي تطرح فیها أسئلة غ المقابلة الحرة: -أ
 وهي المقابلة التي تطرح فیها أسئلة تتطلب إجابات محددة ودقیقة. المقابلة المقننة: - ب
ویتصف هذا النوع من المقابالت بالمرونة والحریة بحیث تتیح للمفحوص التعبیر عن  المقابلة غیر المقننة: -ج

 نفسه بصورة تلقائیة.
ة األساسیة للباحث هو في تركیز االهتمام على خبرة معینة صادفها الفرد حیث تكون الوظیف المقابلة البؤریة: - د

 وعلى آثار هذه الخبرة.
حیث یكون المفحوص أكثر حریة في التعبیر عن مشاعره ودوافع سلوكه بدون توجیه  المقابلة غیر الموجهة: - ه

 معین من الباحث.
  اإلعداد للمقابلة: - 4- 7

من المبحوث یتوقف على األسلوب الذي تستعمله في المقابلة ومدى  ان حصولك كباحث على معلومات جیدة
تجاوب المبحوث معك, وتعتبر فكرة تشكیل أوبناء المقابلة القاعدة األساسیة في بدء عملیة المقابلة الناجحة,وقد 

 الرئیسیة البنوداختلف األخصائیون في مجال العلوم اإلنسانیة في تشكیل أولویات المقابلة, لكنهم یتفقون حول 
  التالیة كمرحلة أولى في اإلعداد الجید للمقابلة وتشكیلها: 

 * تحدید مكان و زمان المقابلة.
 * تحدید أهداف المقابلة وأغراضها.

 ضمان السریة لإلجابات.* تحدید األسئلة ونوعیتها و 
 المستجیب.اص لجلسة المقابلة بین المقابل و الحر والخ* ضمان الجو المریح و 

 الدفاعات واالستعداد المسبق للتغلب علیها ورسم إستراتجیتها واحتوائها.السلوك وردود األفعال و  مالحظة *
 * المالحظة المركزة على مظاهر السلوك المختلفة من قبل المستجیب.

ثم بعد ذلك یبدأ الباحث بإجراء مقابالته مع عینة البحث التي تمثل مجتمع الدراسة األصلي بعد استكمال     
  في ذلك ما یلي: مراعیا عداد للمقابلة والتدرب على إجرائها اإل

توضیح الدور المطلوب من ریجي نحو توضیح أهداف المقابلة و * البدءبحدیث مشوق غیر متكلف والتقدم التد
 المفحوص.
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* إظهار الدفء و الود نحو المفحوص بحیث یشعر المفحوص باألمن والطمأنینة, مما یشجعه على اإلجابة عن 
 سئلة الباحث.أ

ثم االنتقال  حادة لدى المفحوص, * البدء بمناقشةالموضوعات المحایدة التي ال تحمل صبغة انفعالیة أو شخصیة
 التدریجي المتزامن مع تطور العالقة الودیة نحو الموضوعات واألسئلة ذات الطابع االنفعالي الخاص.

 * یصوغ الباحث أسئلته بشكل واضح .
 .ى الباحث مصغیا طوال وقت اإلجابةي للمفحوص لتقدیم اإلجابة .ویبق* یعطي الوقت الكاف

 * یوجه الباحث المفحوص نحو االلتزام بالسؤال وحصر الحدیث باالتجاه الذي یریده الباحث.
* الیقوم الباحث بأیة تصرفات تظهر دهشته لسماع معلومات معینة او استنكاره لحدوث موقف معین خوفا من ان 

 وقف المفحوص على المبالغة في تصویر المواقف.یشجع هذا الم
* الیجوز إحراج المفحوص واتهامه وتوجیه أسئلة هجومیة إلیه تضطره للدفاع عن نفسه وتؤثر على الجو الودي 

 للمقابلة.
 * مراعاة التدرج في توجیه األسئلة :أبداباألسئلة العامة ثم انتقل إلىاألسئلة الدقیقة.

ة بحیث یكون ذلك متمشیا مع التدرجفي تكوین العالقة الودیة بینك وبین المبحوث.یفضألن * تدرج في توجیه األسئل
تكون أسئلتك األولى من النوع الذي یثیر اهتمام المبحوث ثم بعد ذلك تأتیاألسئلة المتخصصة ثم تلیها األسئلة التي 

 تعد أكثر تخصصا.
 فكرك وان یكون كل سؤال مرتبط بما قبله. * وجه أسئلتك وفقا لترتیبها في االستمارة حتى ال یتشتت

 * كن بشوشا مرحا في مقابلتك بحیث تشجع المبحوث على التحدث بطالقة.
* علیكأن تظهر احترامك آلراء المبحوث وان ال تسخر أو تظهر تحیزا تجاه معتقدات اإلنسان الذي یجیب على 

 سئلة بجفاء أو بشكل جامد.األسئلة.یجب أن تكون المقابلة في شكل مناقشة وان التلقى األ
 * وجه سؤاال واحدا وانتظر اإلجابة عنه بدقة,فتعدد األسئلة في وقت واحد یؤدي إلى ارتباكات في إجابة المبحوث.

 * الترهق المبحوث بتوجیه أسئلة كثیرةإلیه.فال بد ان تراعي ظروف المبحوث الصحیة والنفسیة والعملیة.
دارتها بشكل جید. وث,* یتعین علیك ان تكتسب ثقة المبح  وكن ممسكا بزمام المقابلة وإ

 * یستحسن ان تكون األسئلة معبرة عن الموضوع وان التكون مشتملة على نقاطفیها تطرف.
* إذا وجد الشخص الذي وجهت له السائلة صعوبة في فهمها,فان علیك ان توضح الهدف من السؤال أو صیاغته 

  .أكثر وضوحا بطریقة أخرى
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  بلة...اتابع لمحاضرة المق
  مقومات نجاح المقابلة: - 5- 7

  حتى تكون المقابلة ناجحة یتعین علیك كباحث أن تأخذ بعین االعتبار النقاط الرئیسیة التالیة:     
* حدد األفراد الذین سوف تجري المقابلة معهم: ذلك أن هدف البحث هو الحصول على معلومات موثوقة أو آراء 

ومات موضوعیة مما یجعلك تختار أشخاصا یكون لدیهم المعلومات التي ترغب بها, إن أسوأ خطأ تستند إلى معل
 یرتكبه الباحث هو خطؤه في تمییز المستجیب الذي قد ال یستطیع تزویده.

* قم بالترتیبات لالزمة لإلجراء المقابلة: حدد زمان و مكان المقابلة بحیث یتناسبان مع ظروف األشخاص الذین 
 مقابلتهم, وعلى الشخص الذي یجري مقابلته الوصول إلى مكان المقابلة في الوقت المحدد. تجري

* ضع خطة واضحة ومحددة للمقابلة تتضمن األسئلة التي سوف تطرحها, وعلیك كباحث أن تحدد األمور التي تود 
 تحاول الحصول علیها. تحقیقها نتیجة المقابلة, والحقائق التي سوف یجري مناقشتها, والمعلومات التي سوف

* قم بإجراء تجارب تمهیدیة للمقابلة: و من الضروري قبل تنفیذ المقابلة الفعلیة أن تقوم بإجراء مقابالت تجریبیة مع 
بعض األصدقاء أو زمالء الدراسة وغیرهم ممن لیسوا ضمن عینة األشخاص الذین سوف تجري مقابلتهم ولكنهم 

جراء محادثة فعالة مع الذین لدیهم یماثلونهم, إن هذا یساعدك بال ش ك على تحسین أسلوبك في إلقاء األسئلة وإ
 معلومات تفید بحثك.

* تدرب على أسالیب المقابلة المختلفة وفنونها: فهدفك الرئیسي في المقابلة هو إثارة اهتمام وتعاون المستجیب 
 وهذا یتطلب منك إتقان:ریحا في إبداء رأیه, والمعاییر الذي یحكم فیه المرء على المقابلة التي تجعل المستجیب ص

 .خلق أجواء صداقة  
 .فن إلقاء األسئلة  
 .الحصول على معلومات  

* تأكد من صحة المعلومات التي حصلت علیها: وعلیك أن تعیر اهتماما خاصا للمعلومات التي تحصل علیها من 
 فمصادر الخطأ في الحصول على معلومات عدیدة من أهمها:المقابلة, 
 قد یكون مصدر الخطأ في السمع أو المشاهدة.ف  
 .وقد یخطئ المستجیب في تقدیره للزمن أو المسافات  
  ذا سئل المستجیب عن أمور تحتاج إلى استعادته للذكرى حودث حصلت منذ فترة طویلة فهنا یكمن وإ

  مصدر الخطأ.
اإلحصاءات البیانات و  وللمحافظة على دقة * حضر سجال مكتوبا عن نتیجة المقابلة بأسرع وقت ممكن,

والمعلومات التي تحصل علیها, فإن علیك أن تدون جمیع البیانات أوال بأول, وفي أول فرصة تسنح لك بعد إجراء 
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ذا ما قمت بتدوین البیانات  المقابلة, ویجوز لك أن تدون المعلومات أثناء قیامك بالمقابلة أو بعد تمامها مباشرة, وإ
  ة بمكان أن تجمع بین فن كتابة المالحظات والمشاركة في المحادثة في آن واحد. أثناء المقابلة فمن األهمی

 تسجیل المقابلة: - 6- 7
یفترض أن یقوم الباحث بتسجیل الوقائع و المعلومات التي یحصل علیها من المفحوص, وذلك بعد التأكد من 

 مات:صحتها, وعلى الباحث أن یراعي األمور التالیة عند قیامه بتسجیل المعلو 
 * عدماالستغراق في الكتابة والتسجیل, ألن ذلك قد یربك المفحوص, ویجعله حذرا من االستمرار في الحدیث.

* یمكن للباحث استخدام نماذج متعددة لإلجابات, بمقاییس تقدیر مختلفة حتى یتمكن من تسجیل آراء المفحوص 
 دون االستغراق في الكتابة.

ة المقابلة فمرور الوقت قد یؤثر على وعي الباحث ببعض األحداث فیغفلها أو * ال یجوز ترك التسجیل حتى نهای
 ینساها.

* استخدام أجهزة التسجیل الصوتي یعطي دقة وموضوعیة أكثر في جمع البیانات أو المعلومات شریطة تقبل 
 المفحوص لذلك.

  للمقابالت ومن أهمها:التي قد یرتكبها الباحثون عند تدوینهم  األخطاءلى عدد من إ یشیر الباحثون
  األخطاء التي یرتكبها الباحث عند تسجیل المقابالت: /أوال

* خطأاإلثبات: فإذا ما أخطأ الشخص الذي أجرى المقابلة في التعرف على, أو قلل من أهمیة, أو أهمل حادثة فانه 
 یرتكب خطأ اإلثبات.

ذا حذف حقیقة جوهریة أو تعبیرا أو تجربة ما,   فإنه قد یرتكب خطأ الحذف.* خطأ الحذف: وإ
* خطأ اإلضافة: أما اذا ضخم أو طور الباحث إجابة الشخص الذي قد قابله, فإنه یرتكب في هذه الحالة خطأ 

 اإلضافة.
* خطأ االستبدال: ومع ذلك فقد یرتكب الباحث خطأ االستبدال ویتم ذلك اذا نسي كلمات الشخص الذي قابله 

 دالالت مغایرة لما قصده المستجیب. واستبدالها بكلمات قد یكون لها
ذا لم یتذكر الباحث تسلسل األحداث أو ارتباط الحقائق بعضها مع بعض, فإنه یرتكب خطأ  * خطأ التبدیل: وإ

 التبدیل.
  مصادر التحیز والخطأ في المقابلة: /ثانیا
للمقابلین فرصة التحیز والخطأ, أشار الباحثون إلى عدد من المصادر التي تفقد المقابلة صدقها وثباتها وتتیح     

  ومن أهم هذه المصادر ما یلي:
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س الرأي العام بدراسة تأثیر * أسلوب القائمین على المقابلة واتجاهاتهم وتوقعاتهم: اهتم العلماء في میدان قیا
اتجاهات القائمین بالمقابلة على االستجابات التي یحصلون علیها من المستجیب, وتشیر تلك الدراسات بأن مظهر 

 االجتماعیة وملبسه وجنسه قد تكون عوامل تحیز في المقابلة. - العمیل وأسلوبه كلهجة كالمه وطبقته االقتصادیة
احثون هنا الى أن مجال التحیز یزداد في المقابالت المفتوحة وغیر المقننة, فهناك * توجیه األسئلة: ویشیر الب

احتمال وجود اختالفات بین القائمین بالمقابلة من حیث مقدار البیانات التي یحصلون علیها نتیجة االختالف في 
 مقدار ونوعیة األسئلة التي یوجهونها بقصد االستیضاح أو التعمق.

تسجیل: هناك طرق عدیدة لتسجیل المقابلةإال أن الباحث قد یقع في الخطأ لدى تسجیله * االختالف في ال
لمحتویات المقابلة وقد یكون هناك اختالف بین القائمین بالمقابلة في طریقة تسجیل مادتها مما یجعل عامل التحیز 

 یشكل جانبا خطیرا منه.
) إلى أنه 440, ص:1981في هذا المجال (عطوف یاسین, * اختیار وتدریب القائمین بالمقابلة: ویشیر الباحثون 

من الصعب التنبؤ عن كفاءة القائم بالمقابلة من البیانات الممیزة له مثل السن, و الجنس, والمستوى التعلیمي و 
ثالثة جوانب االقتصادي و االتجاهات, إال أنه عند تدریب القائمین بالمقابلة فإنه یجب التركیز على - االجتماعي

 ئیسیة هي:  ر 
  توضیح أهداف المقابلة وخصائصها الجیدة كالدور و الفروض واألدوات و الخطة و العینة والتحلیل وتفسیر

 النتائج.
 .استثارة الدافع عند األخصائي لرفع مستوى أدائه 
 على مهارات وأسس المقابلة واستخدام تمثیل األدوار-بالممارسة-التدریبRole Playing  والمناقشة

 ات إجرائیة في التدریب.كممارس
  مزایا المقابلة: - 7- 7

عرفت فیما مضى ان مقدرتك كباحث تعتمد على استعمال وسیلة المقابلة الشخصیة بشكل علمي وموضوعي     
  على ثالثة أمور رئیسیة:

 * مقدرتك كباحث على إجراء المقابلة (سواء أكان الباحث هو أنت أم شخص آخر) والدخول في نقاش او محادثة
 هادفة.

 * كفاءتك في تحلیل وجهات النظر الرئیسیة التي وردت في المقابلة .
 * دقتك كباحث في تدوین نتیجة المقابلة وحیثیاتها.

ان استخدامك ألسلوب المقابلة في جمع البیانات والمعلومات سوف یحقق لك مزایا عدیدة من أهمها    
):oldfield,1961:(  

 قویم الصفات الشخصیة.* أنها أفضل وسیلة الختبار وت
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 * أنها ذات فائدة كبرى في تشخیص ومعالجة المشاكل اإلنسانیة وخاصة العاطفیة منها.
عادة األسئلة .  * توفر عمقا في اإلجابات إلمكانیة توضیح وإ

* تستدعي معلومات من المستجیب من الصعب الحصول علیها بأیة طریقة أخرى الن الناس بشكل عام یحبون 
 ثر من الكتابة .الكالم أك

 .باالستبانة%) وربما یزید إذا ما قورنت 95* توفر إمكانیة الحصول على إجابات من معظم من تتم مقابلتهم (
 * أنها ذات فائدة كبرى في االستشارات.

* توفر مؤشرات غیر لفظیة تعزز االستجابات وتوضح المشاعر مثل نغمة صوت المستجیب, ومالمح وجهه, 
 سه.. الخ.وحركة یدیه ورأ

* أنها تزود الباحث بمعلومات إضافیة كتدعیم للمعلومات التي حصل علیها بواسطة وسائل أخرى من وسائل جمع 
المعلومات قد یستخدمها الباحث مع وسیلة المالحظة للتأكد من صحة البیانات التي حصل علیها بواسطة وسیلة 

 المراسلة.
 .بانةباالست* نسبة المردود عالیة عند مقارنتها 

, كان تكون العینة من األمیینأو من صغار االستبانة* یمكن استخدامها في الحاالت التي یصعب فیها استخدام 
 السن.

  عیوب المقابلة: - 8- 7
ومع كل المزایا التي یمكن إن تتحقق لك كباحث باستخدامك وسیلة المقابلة, فان لهذه الوسیلة عیوب من      

  أهمها:
عطاء معلومات موثوقة ودقیقة.* إن نجاحها یعتمد إ  لى حد كبیر على رغبة المستجیب في التعاون وإ

 * انه یصعب مقابلة عدد كبیر نسبیا من األفراد, الن مقابلة الفرد الواحد تستغرق وقتا طویال من الباحث.
لى المستجیب أو * أنها تتأثر بالحالة النفسیة والعوامل األخرى التي تؤثر على الشخص الذي یجري المقابلة أو ع

 علیهما معا,وبالتالي,فان احتمال التحیز الشخصي مرتفع جدا في البیانات .
* أنها تتأثر بحرص المستجیب على نفسه,وبرغبته بان یظهر بمظهر ایجابي وبتردده في إعطاء معلومات بمعزل 

 عن نفسه وبدوافعه أن یستعدي أو یرضي الشخص الذي یجري المقابلة.
ن مدربین على إجرائهافإذا لم یكن المقابل ماهرا مدربا ال یستطیع خلق الجو المالئم للمقابلة,فقد * تتطلب مقابلی

 یزیف المستجیب إجابته وقد یتحیز المقابل من حیث ال یدري بشكل یؤدي إلى تحریف اإلجابة.
قابلة المفتوحة * صعوبة التقدیر الكمي لالستجابات أو إخضاعها إلى تحلیالت كمیة خاصة فیما یتعلق بالم

unstructured. 
  * صعوبة تسجیل اإلجابات أو في تجهیز أدوات التسجیل في مكان المقابلة الذي یحدده المستجیب"على األغلب".
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  :)االستبیانأدوات جمع البیانات ( - 8
  االستبیان: تعریف - 1- 8

یعتبر االستبیان أداة مالئمة للحصول على معلومات وبیانات وحقائق مرتبطة بواقع معین.ولالستبیان أهمیة     
في دراسة وهو یستخدم  كبیرة فیجمع البیانات الالزمة الختبار الفرضیات في البحوث التربویة واالجتماعیة والنفسیة,

األفراد واتجاهاتهم  فجمع البیانات والمعلومات عن إدراك، الكثیر من المهن واالتجاهات وأنواع النشاط المختلفة
وعقائدهم ومیولهم وقیمهم ومواقفهم ودوافعهم ومشاعرهم وخططهم للمستقبل وسلوكهم الحاضر والماضي وغیر ذلك, 

  حصول على معلومات كافیة ودقیقة.كلهاأمور تتطلب دراستها استخدام االستبیان لل
  االستبانة: أداة لجمع البیانات المتعلقة بموضوع بحث محددعن طریق استمارة یجري تعبئتها من قبل المستجیب.   
  شروط االستبانة الجیدة: - 2- 8

العتبار حتى تبني استبیانا جیدا ومؤدیا للغرض الذي یعد من اجله, فان هناك عددا من الشروط التي تؤخذ بعین ا
  لبناء استبیان جید هي كما یلي:

 * أن یعالج االستبیان مشكلة هامة تسهم نتائجها في تقدم البحث.
 * أن یبین أهمیة المشكلة بوضوح في الكتاب الغالفي.

 * أن تكون تعلیمات الكتاب الغالفي حول كیفیة اإلجابة عن األسئلة سهلة وواضحة.
 * أن تكون طباعته مقروءة.

 جیدا. األسئلة مرتبة ترتیبا سیكولوجیا * أن تكون
 * أن یكون مختصرا بقدر ما تسمح به المشكلة المدروسة.

 أن تتوفر في األسئلة الشروط التالیة:
  أن یكون السؤال واضحا ومفهوما. - 
  أن یبحث السؤال نقطة واحدة فال یجمع بین نقطتین أو حادثتین معا. - 
  أن یكون السؤال ضروریا. - 
  لغة السؤال في مستوى من یستجیب إلیه.أن تكون  - 
  أن یستدعي السؤال جوابا یستطیع الباحث تذكره أو واقعا ضمن خبرته. - 
  أن یبتعد السؤال عن العمومیات. - 
  أن یبتعد السؤال عن أمور تحرم اإلباحة فیها كاألمور العسكریة وغیرها. - 
  ن شانها أن تدفع به إلىإعطاء معلومات كاذبة.یجبأن ال یثیر السؤال تأثیرات انفعالیة لدى المستجیب م - 
  یجب أن یكون السؤال مسبوكا في كلمات قلیلة الن طول السؤال یؤدي الى ضیاع معناه. - 
  یجب أال یكون سبك السؤال متحیزا او یوحي بإجابات معینة. - 
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  أنواع االستبانات: - 3- 8
  ان على اإلجابات المنتظر الحصول علیها.هناك أنواع مختلفة من االستبیانات ویتوقف نوع االستبی    
  من حیث طبیعة األسئلة واألجوبة التي تطرح على المستجیب: /أوال
  ویمكن تقسیم االستبیان حسب طبیعة األسئلة واألجوبة المتوقعة إلى أربعة أنواع رئیسیة هي:   

موعة من اإلجابات: مثل: نعم, * االستبیان المغلق: بحیث یطلب إلى المفحوص اختیار اإلجابة الصحیحة من مج
 بما یلي:  یتمیزال, غالبا, أحیانا, نادرا, وهذا النوع من اإلسبیانات

  یساعد الباحث في الحصول على معلومات وبیانات أكثر مما یساعده على معرفة العوامل والدوافع واألسباب. - 
  كما تتمیز بسهولة اإلجابة علیها. - 
  وص لإلجابة على فقراتها.ال تتطلب وقتا طویال من المفح - 
  قلة التكالیف. - 
  سهولة تفریغ المعلومات منه. - 
  ألن األسئلة موجودة, وعلیه اختیار الجواب المناسب فقط. لالجتهادال یحتاج المستجیب  - 

  عدیدة تتلخص في اآلتي: عیوبومع ذلك فإنلذا النوع من االستبیانات       
  معاني األسئلة.قد ال یجد المستجیب صعوبة في إدراك  - 
  ال یستطیع المستجیب إبداء رأیه في المشكلة المطروحة. - 

* االستبیان المفتوح: الذي یترك للمفحوص حریة التعبیر عن آرائه بالتفصیل مما یساعد الباحث على التعرف غالى 
 نات بما یلي: هذا النوع من االستبیا یتمیزاألسباب والعوامل والدوافع التي تؤثر على اآلراء والحقائق, و

  مالئم للمواضیع المعقدة. - 
  یعطي معلومات أكثر دقة. - 
  سهل التحضیر. - 
  على هذا النوع من االستبیانات:  یؤخذو
  عدم تحمس المفحوصین عادة للكتابة عن آرائهم بشكل مفصل, وقد ال یملكون الوقت الكافي لذلك. - 
  مكلف. - 
  صعب في تحلیل اإلجابات وتصنیفها. - 

المفتوح: والذي یتكون من أسئلة مغلقة یطلب من المفحوصین اختیار اإلجابة المناسبة لها, - ان المغلق* االستبی
ویستعمل هذا النوع من االستبیانات عندما یكون موضوع البحث  وأسئلة أخرى مفتوحة تعطیهم حریة في اإلجابة.

هذا النوع من االستبیانات  یتمیزوعمیقة, وصعبا وعلى درجة كبیرة من التعقید مما یعني الحاجة إلى أسئلة واسعة 
 بما یلي:
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  أكثر كفاءة في الحصول على المعلومات. - 
  یعطي للمستجیب فرصة إلبداء رأیه. - 

* االستبیان المصور: حیث تقدم فیه األسئلة على شكل رسوم أو صور بدال من العبارات المكتوبة, ویقدم هذا النوع 
 ألمیین, وتكون تعلیماته شفهیة.من االستبیانات إلى األطفال أو ا

  من حیث طریقة التطبیق: /ثانیا
  ویمكن تقسیم االستبیان من حیث طریقة التطبیق الى نوعین رئیسین هما:

* االستبیان المدار ذاتیا من قبل المبحوث: وهو االستبیان الذي قد یرسل بالبرید أو یوزع عبر صفحات الصحف أو 
في هذه الحالة, فان المبحوث هو الذي یتصرف ویجیب على األسئلة المطروحة من یبث عبر التلفاز أو اإلذاعة, و 

 تلقاء نفسه.
 * االستبیان المدار من طرف الباحث.

  من حیث عدد المبحوثین: /ثالثا
  ویمكن تقسیم االستبیان من حیث عدد المبحوثین إلى قسمین رئیسین هما:      

 * االستبیان الذي یعطى للمبحوثینفرادى.
  مجتمعین. االستبیان الذي یوزع على المبحوثین *
  خطوات تصمیم االستبانة: - 4- 8

  إذا رغبت في استخدام االستبیان كوسیلة لجمع المعلومات, فان علیك إتباع المعلومات الرئیسیة التالیة:     
تبیان هو في تحدید * حدد مشكلة البحث: فنقطة البدایة في تنفیذ البحث القائم على جمع البیانات بواسطة االس

موضوع البحث بشكل واضح المعالم, وعلیك كباحث استقصاء جمیع جوانب المشكلة واإللمام باألبحاث التي طرقت 
بعض أبعادها, فهذا سوف یمكنك من معرفة نوع المعلومات التي ترید الحصول علیها, كما یجب أن تكون هناك 

ال فإن االستنتاجات المتوقعة سوف عالقة مباشرة ووثیقة بین المشكلة والمعلومات ا لتي تسعى للحصول علیها, وإ
 تكون غیر ذات عالقة بموضوع بحثك.

* حدد المعلومات المطلوبة في البحث: وعلیك أن تحرص أن تكون المعلومات التي تقرر الحصول علیها كافیة 
 قة بموضوع البحث.وتغطي جمیع جوانب المشكلة ولكن غیر مستفیضة, وال تجمع معلومات لیس لها عال

* حدد األفراد الذین سوف یطلب منهم تعبئة االستبیان: الحظ بأن نوع المعلومات المطلوبة سوف یقودك الى البحث 
عن تحدید األفراد الذین لدیهم المعلومات كي تطلبهم منها بواسطة االستبیان, أو الذین یمثلون موضوع الدراسة تمثیال 

 ستبیانك.حقیقیا فتوجه الیهم مباشرة ا
* قسم موضوع بحثك إلى عناصره الرئیسیة: إن تقسیم مشكلة البحث إلى عناصرها األولیة تمكنك من سبر غورها 

 والتعمق في فهمها وتساعدك على وضع أسئلة محددة تتناول جمیع جوانب المشكلة وتغطیة عناصرها األولیة.
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 أم مغلقا؟, أم یشمل النوعین كالهما؟. ؟كون االستبیان مفتوحا* حدد نوع االستبیان: هل ترغب أن ی
* ضع مسودة أولیة لالستبیان: فحین تنتهي من تقسیم موضوع البحث إلى عناصره الرئیسیة وتحدد نوع االستبیان 
الذي ترغب, یصبح لدیك رؤیة واحة بالنسبة للمعلومات التي یجب أن تحصل علیها, وبالتالي بالنسبة لألسئلة التي 

  ى المستجیبین, إن مرحلة صیاغة بنود االستبیان هي من أهم األعباء التي تقع علیك كباحث, یجب أن توجهها إل
 وال بد أن تأخذ بعین االعتبار لدى صیاغتك لبنود االستبیان ما یلي: 

  ضع بنود االستبیان في أوح عبارات ممكنة. - 
  اختر الكلمات التي لها معان دقیقة. - 
  المعقد لكلمات العبارات.ستساغ و ترتیب(السیاق) غیر المتجنب ال - 
  ضع كل التحفظات الضروریة لتزوید المستجیب بأساس معقول یقوم بموجبه باختیار بدیل من بین البدائل. - 
  تجنب وضع كلمات ال وظیفة لها ولیست ضروریة. - 
  تجنب التحدید أو التقید غیر الضروري سواء في األسئلة أو األجوبة. - 
  جوهریة.تجنب وضع أسئلة غیر  - 
  ضع األجوبة والبدائل مقترحة بأبسط صورة ممكنة. - 
  تأكد من أن البنود تبدو للمستجیب بأنها منسجمة مع واقع موضوع أو مشكلة البحث. - 

تجنب تضمین االستبیان بنودا توحي للمستجیب بالذهاب إلى أبعد من الحقائق ولكن یجب على تلك األسئلة  -     
  ید الباحث بالمعلومات المطلوبة.أن تحفز المستجیب على تزو 

  تجنب وضع أسئلة تتطلب إبداء الرأي ما لم یكن رأي المستجیب قید البحث وموضوع الدراسة. -     
  ضع أسئلة لتجنب األجوبة المقبولة اجتماعیا وأكادیمیا. -   
  احرص على جمع أمر اإلجابة سهال على المستجیب بحیث یجیب بصدق و بغیر إحراج. -   
  تجنب وضع أسئلة تحتمل أكثر من بدیل صحیح حین تطلب من المستجیب اختیار بدیل واحد فقط. -   
  ضع أسئلة تحتاج اإلجابة إلیها وضع إشارة فقط بحیث تقلل من فترة اإلجابةعن االستبیان. -   
  ضع أسئلة بأسلوب یعفي المستجیب من االستغراق في تفكیر عمیق ومعقد. -   
ل كلمات قد تكون عرضة لتفسیرات متباینة مثل: أخالقي, غیر أخالقي, حسن, سیئ...إلى غیر تجنب استعما -   

  ذلك. 
 * عرف المصطلحات والتعابیر المستعملة في االستبیان.

* ضمن االستبیان إرشادات للمستجیبین: سواء في مقدمة االستبیان أو في الرسالة المرفقة به, بحیث تتضمن 
 االرشادات التالیة:

  عنوان وصفي للدراسة. -     
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  فقرة مختصرة لهدف الدراسة. -     
  اسم المؤسسة التي تدعم أو تشرف على البحث. -     
  اسم وعنوان الشخص على الذي یجب على المستجیب أن یعید إلیه االستبیان بعد تعبئته. -     

فقرات االستبیان و التعلیمات المرفقة  * جرب االستبیان على عینة استكشافیة أولیة: فبعد أن تفرغ من وضع أسلة أو
به یصبح من الضروري أن تعید قراءتها ومراجعتها, وأن تقوم بإدخال التعدیالت الضروریة و الالزمة علیها, وهنا 
ینصح بعرض االستبیان على أشخاص لهم خبرة أو مهتمین بموضوع البحث قبل طباعته بصورته النهائیة, ومن 

 Pilotاألفضل أن تقوم بأخذ آراء األشخاص ذوي الخبرة واالختصاص في مجال البحث القیام بدراسة استكشافیة
Study  فتطلب من عینة من األفراد الذین یماثلون األفراد الذي سوف تجري علیهم الدراسة النهائیة, اإلجابة عن بنود

ذا تبین لك أن هناك بنودا في االستبیان یحتاج إلى و فقرات االستبیان ثم تحلل إجابات أفراد الدراسة االست كشافیة, وإ
  توضیح أو إعادة صیاغة وجب علیك أن تعید النظر فیها وتدخل علیها التعدیالت المالئمة.

 قارن نتائج الدراسة االستكشافیة بنتائج مشروعات مماثلة أو مشابهة.* 
 .* ضع مخططا زمنیا للقیام بالمشروع وتنفیذ جمیع مراحله

 * أطبع االستبیان بصورته النهائیة.
* وزع االستبیان على األفراد الذین حددتهم كي یكونوا ضمن أفراد عینة الدراسة النهائیة: فبعد أن تقوم بطباعة 
االستبیان و یصبح جاهزا للتوزیع, وزعه على األفراد الذین حددتهم كي یكونوا ضمن أفراد عینة الدراسة النهائیة, وزع 

ان بالید أو بإرساله بواسطة البرید, وفي كال الحالتین یحب أن ترفق مع االستبیان الرسالة المرفقة أو ما یسمى االستبی
وفیها تطلب من المستجیب ذكر معلومات شخصیة هامة مثل: العمر, الجنس, Covering Letter بالكتاب الغالفي

اتبع الخطوات اإلجرائیة خل كمتغیرات للبحث, مكان السكن, نوع العمل.. وغبر ذلك من المعلومات التي قد تد
التالیة في الكتاب الغالفي أ؟و الرسالة المرفقة التي توجهها للمستجیب كي تعطي المستجیب حافزا لتعبئة 

 االستبیان:
 .وجه رجاء بالتعاون من خالل هدف البحث لكي تبعد الشك عن ذهن المستجیب -     
  ه من بین أفراد متعددین بطریقة علمیة.أشعر المستجیب أنه تم اختیار  -     
  .أذكر في الرسالة المرفقة اسم المؤسسة أو الجهة التي تدعم البحث -     
قدم ضمانة للمستجیب بأن اسمه و المعلومات التي یزودك بها سوف تظل مكتوبة, فهناك بعض المستجیبین  -     

  یرغبون أن تظل هویتهم غیر معروفة عند نشر نتائج البحث.
أرفق مظروفا بریدیا معنونا وعلیه طابع البرید الضروري إلعادة االستبیان إلیك خاصة في حالة استخدام  -     

  البرید كوسیلة مالئمة لتوزیع االستبیان على أفراد عینة الدراسة النهائیة.
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یب اإلجابة عن أحرص على إرسال االستبیان في الوقت المناسب بالنسبة للمستجیب, حتى ال یهمل المستج -     
  االستبیان إذا تسلم االستبیان وقت ضغط الواجبات علیه.

* أجمع االستبیان وفسر المعلومات: وهي خطوة هامة تقوم بها في سبیل تحلیل و تفسیر البیانات التي حصلت 
ینة الدراسة علیها واستخراج نتائج البحث, الحظ إنك قد تتسلم جزءا من االستبیانات التي تم توزیعها على أفراد ع

النهائیة, فإذا ما مى وقت اعتبرته كافیا لتسلم االستبیانات المعبأة دون أن یرسلها بعض األفراد الذین طلب إلیهم 
  فإن علیك أتباع أحدى الوسائل التالیة:تعبئتها, 

  أرسل مذكرة للمستجیب ترجوه فیها أن یعید االستبیان المعبأ بسرعة. -     
 .ید إرسال نسخة ثانیة من االستبیان لألفراد الذین لم یعیدوه راجیا منهم القیام بتعبئتهوقد یكون من المف -     
  وقد تقوم باالتصال هاتفیا وترجو من المستجیب أن یعبأ االستبیان ویرسله إلیك. -     

  طرق توزیع االستبانة: - 5- 8
  ا ما یلي:هناك أكثر من طریقة لتوزیع االستبیان على أفراد عینة الدراسة من أهمه

* التوزیع المباشر من قبل الباحث: وهذا یعني أن الباحث یتصل مباشرة بالمستجیبین ویوزع علیهم االستبیان من 
 التالیة: المزایاأجل تعبئته بشكل مباشر, وهذه الطریقة تحقق للباحث 

  وجود الباحث شخصیا مع المستجیبین یضفي البحث أهمیة وجدیة في نظر المستجیبین. -     
  یستطیع الباحث أن یوضح أیة نقطة غامضة في البحث للمستجیبین . -     
  یستطیع الباحث بهذه الطریقة دراسة ردود فعل المستجیبین عن قرب. -     
  وجود الباحث یشجع المستجیب على االستجابة. -     

محددة, فإن الباحث یلجأ إلى  * التوزیع عن طریق البرید: فإذا لم یكن مجتمع الدراسة محظورا ضمن منطقة جغرافیة
إرسال االستبیان بالبرید, وهنا على الباحث أن یقدم التسهیالت المناسبة للمستجیبین من أجل أن یضمن الباحث 

 ما یلي: التسهیالتإعادة االستبیان إلیه ومن هذه 
  یرسل مع االستبیان مظروفا علیه الطابع البریدي وعنوان الباحث أو هیئة البحث. -     
  تعطي االستبیانات أرقاما وترصد جوائز بسیطة لألرقام التي تفوز بالقرعة. -     
  وتحقق هذه الطریقة للباحث عددا من المزایا أهمها: -     
  توفیر المال والوقت والجهد. -     
 إمكانیة االتصال بأكبر عدد من المستجیبین. -     
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  : قواعد صیاغة وبناء االستبانة - 6- 8
اختیارك لالستبیان كأداة مناسبة لجمع البیانات أو المعلومات, فإنه یجب اآلخذ بعین االعتبار القواعد  وعند     

  التي تراعى في صیاغة االستبانة:
  قواعد عامة: /أوال
 قدم استبیانا قصیرا بحیث ال یأخذ وقتا طویال في اإلجابة. -     
 ال تضع أسئلة غیر مهمة أو سطحیة. -     
 ان باإلمكان الحصول على معلومات من التسجیالت والوثائق, فال داعي لتوجیه أسئلة تتعلق بها.إذا ك -     
 أن تكون مادة االستبیان جذابة ولها عالقة بظروف المبحوثین. -     
 أن یرتبط كل سؤال في االستبیان بمشكلة البحث ویساعد على تحقیق أهداف البحث. -     
 .وقعة علیها تحتمل تقصي الحقائقن یجب مراعاة أن ال تكون اإلجابة المتعند وع أسئلة االستبیا -     
 یجب أن ال توحي األسئلة للمبحوث بإجابة معینة علیها. -     
 یجب أن یكون موضوع االستبیان مهما ومعروف للمبحوث. -     
 یجب أن تتسم تعلیمات اإلجابة بالوضوح. -     
 لعام إلى الخاص.تدرج في أسئلة االستبیان من ا -     
 قدم أسئلة بطریقة یسهل معها تفریغها واستخالص نتائجها. -     
  قواعد تتعلق بصیاغة األسئلة: /ثانیا
صغ األسئلة بعبارات واضحة وكلمات سهلة لها معان محددة بحیث یكون من السهل على المفحوص إدراك  -     

 المطلوب من السؤال.
یتفق الناس على معانیها وابتعد عن الكلمات غیر الشائعة أو الكلمات الفنیة  استخدم الكلمات العامة التي -     

 المتخصصة أو التعبیرات و المصطلحات التي ال یفهمها غیر الفنیین.
 استخدم جمال قصیرة ومرتبطة بالمعنى. -     
 شر.صغ أسئلة ذات الطابع الكمي, بمعنى أسئلة تحتاج إلى إجابة رقمیة بشكل دقیق ومبا -     
 ان یحوي السؤال الواحد فكرة واحدة فقط. -     
ال تحاول وضع اسئلة تتطلب اجابات قد تشعر المفحوص بالحرج او اسئلة توحي للمفحوص باختیار اجابة  -     

  معینة .
  قواعد تتعلق بصحة االجابة: /ثالثا

 ضع اسئلة خاصة توضح مدى صدق المفحوص. - 
  اسئلة اخرى موجودة في االستبانة. جاباتبإضع اسئلة خاصة ترتبط اجابتها  - 
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  قواعد تتعلق بترتیب االسئلة: /رابعا
السهلة التي تتناول الحقائق االولیة الواضحة المتعلقة بالسن والعمل والحالة االجتماعیة والدخل  باألسئلةالبدء  - 

 الشهري.. وغیر ذلك.
ص من موضوع الى موضوع آخرثم یعود الى رتب االسئلة بشكل منطقي متسلسل,فال یجوز ان ینتقل المفحو  - 

  الموضوع نفسه مرة اخرى.
  مزایا االستبانة: - 7- 8

من نقد شدید من قبل المهتمین  –باعتباره وسیلة لجمع البیانات والمعلومات  -بالرغم مما تعرض له االستبیان      
  :ددا من المزایا من أبرزها ما یليعلمي عبأسالیب البحث العلمي إالأن هذه الوسیلة توفر للمهتمین بأسالیب البحث ال

یمكن الحصول على معلومات من عدد كبیر من األفراد متباعدین جغرافیا بوسیلة االستبیان بأقصر وقت ممكن  - 
 مقارنة مع وسائل أخرى لجمع البیانات والمعلومات.

دارة  یعتبر االستبیان من اقل وسائل جمع المعلومات تكلفة سواء في الجهد المبذول -  أو المال. وال یحتاج تنفیذ وإ
 االستبیان إلى عدد كبیر من الباحثین المدربین, وذلك الن اإلجابة عن األسئلة وتدوینها متروكة للمستجیب ذاته.

یعتبر الكثیر من الباحثین المعلومات التي تتوفر عن طریق االستبیان أكثر موضوعیة من إجابات المقابلة أو  - 
البیانات بسبب أن معظم االستبیانات ال تحمل اسم المستجیب مم یحفزه على إعطاء معلومات غیرها من طرق جمع 

 موثوقة وصحیحة.
إن طبیعة االستبیان توفر له ظروف التقنین أكثر مما یتوفر لوسائل أخرى بسبب التقنین في األلفاظ وترتیب  - 

 األسئلة وتسجیل اإلجابات مما یزید من قیمة االستبیان.
  االستبیان وقتا كافیا للمستجیب للتفكیر في إجاباته مما یقلل الضغط علیه ویدفعه إلى التدقیق في معلوماته.یوفر  - 
  عیوب االستبانة: - 8- 8

  بالرغم من المزایا التي تتمتع بها االستبانة كأداة ناجحة في جمع البیانات  والمعلومات, فانه یؤخذ علیها:      
بطریقة وضع األسئلة خاصة إذا كانت هذه األسئلة توحي باإلجابة, فیحاول  قد تتأثر اجابات المفحوصین - 

 المفحوص أن یجیب عن األسئلة التي ترضي الباحث ال بما یشعر هو به.
هناك فرق شاسع بین المفحوصین من حیث: المؤهل, الخبرة, التفاعل مع موضوع االستبانة, فالمفحوصین ال  - 

 ومن هنا كانت المعلومات التي یقدمونها مرتبطة بخبراتهم الخاصة. یتمتعون بنفس الكفاءة والخبرة,
یمیل بعض المفحوصین إلى تقدیم معلومات غیر دقیقة أو معلومات جزئیة, أو قد یخشى التعبیر الصریح عن  - 

 آرائه ومواقفه نتیجة العتبارات اجتماعیة معینة أو العتبارات أمنیة تتعلق بسالمته الشخصیة.
  مستوى الجدیة المرتفع عند بعض المفحوصین,فیجیبون عن أسئلة االستبانة بتسرع وعدم اهتمام. قد ال یتوفر
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  :)االختباراتأدوات جمع البیانات ( - 9
  االختبار:تعریف  - 1- 9

یواجه المعلمون وغیرهم من العاملین في مجاالت التربیة والتعلیم صعوبة حقیقیة في إعداد البنود االختیاریة     
رتهم في وتوظیفها لتحقیق األهداف التي یسعون لها, وذلك بسبب صعوبة إعداد هذه االختبارات من ناحیة, وقلة خب

  مجال اإلعداد لها.
والشك بان كل طالب قد ألف االختبارات منذ الوهلة األولى لخبرته في التقدم للفحوص العدیدة وفي مناسبات     

متنوعة وألغراض مختلفة, وبعض هؤالء الطلبة قد مارس أنواعا مختلفة من االختبارات, مثل القدرات أو القبول في 
أو اختبار تحصیلي لمختلف الموضوعات الدراسیة التي یتعلمها في المدرسة أو الكلیة, أو برنامج تعلیمي أو تدریبي, 

اختبار على إجراء الطبیب له بهدف تقییم وضعه الصحي وتحدید األعراض المرضیة التي قد یعاني منها هذا 
  الطالب أو ذاك.

ه مرتبط بخدمة صاحبه كأداة لجمع ولما كان كل واحد منا یعتقد انه یعرف ماهو االختبار ومفهومه وان    
المعلومات أو البیانات بهدف تكوین األحكام وصنع القرارات,ولما كانت هذه األداة تمثل جانبا هاما جدا في العملیة 

  التربویة,فانه البد من تحدید مفهوم االختبار وتعریفه.
 .السلوكیعرف االختبار على انه:إجراء منظم لقیاس سمة ما من خالل عینة من     

به أو امتحنه)، وفي لسان  االختبار في اللغة العربیة یحمل معنى (التجربة) أو االمتحان، وكلمة اختبره تعني (جرّ
  العرب (خبرت باألمر أي علمته، وخبرت األمر أخبره، إذا عرفته على حقیقته).

  وفي التربیة الریاضیة یقصد باالختبار:
أو هو طریقة منظمة لمقارنة سلوك شخصین أو أكثر". في حین نجد  "تمرین مقنن وضع لقیاس شيء محدد     

فه بأنه "األداة التي تستعمل لجمع المعلومات بغیة التقویم".   من یعرّ
واالختبار یمكن أن یعطى على شكل (اختبار مكتوب أو اختبار شفوي أو اختبار عملي)، كما أن له من التقسیمات 

فها طبقًا للشكل أو الغرض أو المحتوى. ومن هذه التقسیمات ما نجده بالصور ما یتعّدى النمط الواحد، حیث اختال
  اآلتیة:

(اختبار االستعداد، واختبار شخصي، واختبار تنبؤي، واختبار التصنیف، واختبار فردي أو جماعي، واختبار ذاتي 
  تبار المسح... الخ).وموضوعي، واختبار التحصیل، واختبار األداء، واختبار التمكین، واختبار لفظي، واخ

  متعددة منها اآلتي: مؤشراتوقد یرجع البعض من الباحثین سبب اختالف تسمیات أنواع االختبارات إلى 
 اختالف األغراض التي تحققها. - 
 تنوع الفقرات التي تقدمها. - 
 صفات المختبرین. - 
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 طبیعة االستجابة. - 
  یین:عمومًا فإن أي من االختبارات یستلزم عنصرین أساس   
 إذ یتضمن، المعاییر، وتقنین طریقة إجراء االختبار. التقنین:  . أ
 وتعني خلو االختبار من الغموض والتأویل. الموضوعیة:  . ب

  العالقة بین التقویم والقیاس واالختبار: - 2- 9
لعل من المفید أن نذكر أن ما نحصل علیه من إجراء عملیتي القیاس واالختبار من نتائج ال معنى لها أو     

نما نختبر ونقیس من أجل عملیة أكبر تتیح لنا اتخاذ قرار ما بشأن الشيء المقاس أو  مدلول خاص بها، وإ
صدار الحكم على ذلك الشيء، أي بمعنى أن التقویم یتم على أساس نتائج تلك  المختبرین أال وهي عملیة التقویم وإ

ي عملیة التقویم على سالمة ودقة االختبارات االختبارات والمقاییس، وقد تتوقف دقة القرارات التي نتخذها ف
  والمقاییس التي نستعملها والبیانات التي نحصل علیها من إجراء تلك العملیات.

ولهذا نجد أن التقویم یعني فیما یعنیه "عملیة تستعمل فیها المقاییس، وأن غرض هذه المقاییس جمع البیانات التي 
  ات معینة لتمكننا من اتخاذ قرار معین.تفسر في هذه العملیة بغیة تحدید مستوی

من هذا نستنتج أن كل من االختبار والقیاس أدوات تستعمل في عملیة التقویم، وأن التقویم أعم وأشمل منهما، ولكن 
ال یمكن أن یكون هناك تقویم ما لم یكن هناك اختبار أو قیاس، إذ إن كل منهما عملیة تكمل األخرى. وأن كل منها 

  اآلخر.یعتمد على 
  مواصفات االختبار الجید: - 3- 9

عندما نستخدم اختبارا من أجل الحصول على معلومات تساعدنا في اتخاذ قرار ما, فأننا نوجه مشكلة أساسیة تتعلق 
باختیارنا لإلخبارالذي یمكن أن یفیدنا في اتخاذ القرار المناسب و الوصول من أجل ذلك إلى الحقیقة, وقد تكون 

دة الختبارات أو أدوات قیاس أخرى یمكن استخدامها ألغراض اتخاذ القرار, ولكن, یخطر ببالنا هناك بدائل عدی
  سؤالین جوهریین:

 * أي هذه االختبارات أو أدوات القیاس هو األفضل في تقدین المعلومات المفیدة؟
 * وماهي األسس التي نستند إلیها في اختبارنا أداة القیاس؟

فالصدق و - موضوع االختبار–یمكن أخذها بعین االعتبار عند تقسیم جودة أداة القیاس  والشك بأن أمورا كثیرة   
أن الصدق یشیر إلى الدرجة جب أن تؤخذ بعین االعتبار خاصة و الثبات و الموضوعیة والقابلیة لالستعمال أمور ی

وبینما یشیر الثبات إلى درجة  التي یمكن فیها ألداة القیاس أن تقدم معلومات ذات صلة بالقرار الذي سیبنى علیها,
الدقة أو الضبط واإلحكام في عملیة القیاس بحیث یعطینا مقابالت الثبات فكرة عن درجة االتساق أو التوافق في 

الوقت والجهد امل ترتبط باالقتصاد في الكلفة و نتیجة القیاس عند تكراره, أما القابلیة فإنها تعني عددا من العو 
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للتفسیر, وكلها عوامل تؤخذ في االعتبار عما اذا كان استخدام اختبار ما أو أداة قیاس ما على مة والقابلیة ئوالمال
 .نطاق واسع أمرا عملیا

  األسس العلمیة لالختبار: - 4- 9
سبق وذكرنا أن االختبارات والمقاییس في التربیة الریاضیة أداة مهمة من أدوات التقویم، وهي بهذا تكون "األداة      

تعمل لجمع البیانات بغیة التقویم"، كما أن لهذه االختبارات أو األدوات المعنیة بعملیة التقویم صفات جیدة، التي تس
  منها توافر المواصفات العلمیة، والتي من شروطها (الصدق، والثبات، والموضوعیة).

  صدق االختبار:  - 1- 4- 9
عّد صدق االختبار واحدًا من المؤشرات التي یجب توافرها ف ي األداة االختباریة المعتمدة في قیاس أي من الصفات یُ

  والظواهر الریاضیة. والصدق في هذا المجال یعتمد على عاملین مهمین، هما:
 الغرض من األداة أو الوظیفة التي ینبغي أن نقوم بها (أي غایة إجراء االختبار). - 
ألفراد المختبرین أو الخاضعین لالختبار، والتي الفئة أو الجماعة التي ستطبق علیها األداة (عینة البحث من ا - 

 یستلزم أن تمثل المجتمع المأخوذة منه أفضل تمثیل).
ضع االختبار  قصد به أن یقیس االختبار فعًال القدرة أو السمة أو االتجاه أو االستعداد الذي وُ وصدق االختبار، یُ

لى أي لقیاسه، أي یقیس فعًال ما یقصد أن یقیسه. بمعنى آخر، یتعلّ  ق صدق االختبار بما یقیسه ذلك االختبار، وإ
ضع لقیاسه. ولصدق االختبار  حد ینجح في قیاسه، وحینما نقول: إن االختبار صادق، نحن نعني أنه یقیس ما وُ

  أنواع یمكن أن نجدها على النحو اآلتي:
ضع من أجله، و  * الصدق الظاهري: هو لیس صادقًا بالمعنى العلمي ویعني أن االختبار یبدو مناسبًا للهدف الذي وُ

 للكلمة، ألنه یدل على ما یبدو أن االختبار یقیسه من الظاهر، ال على ما یقیسه االختبار بالفعل.
قصد به مدى تمثیل االختبار للجوانب التي وضع لقیاسها.* صدق المحتوى:   ویُ
قصد به قدرة االختبار وفا * الصدق التنبؤي: نة في المستقبل.ویُ یّ  علیته في التنبؤ بنتیجة معُ

نة. ومن أمثلة هذه  * صدق التكوین الفرضي: ن أو سمة معیّ ویعني قدرة االختبار على قیاس تكوین فرضي معیّ
التكوینات الفرضیة (الذكاء، والعصابیة، والقلق، واللیاقة البدنیة، والتدریب الریاضي... الخ). ویعتمد هذا النوع من 

ب معلومات أكثر حول السمة السلوكیة أو الصفة البدنیة موضوع القیاس، والتي  الصدق على وصف أوسع، ویتطّل
 نحصل علیها من مصادر مختلفة.

وهو من أنواع الصدق التجریبي الذي یدل على وجود عالقة بین درجات االختبار ومقاییس  * الصدق التالزمي:
 ي الوقت نفسه.األداء الراهن للفرد، والتي نحصل علیها ف
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إذ من المحتمل أّال تكون مناسبة لالستعمال نتیجة  - وللتحقق من صدق االختبارات واالطمئنان إلى صالحیتها 
فّضل أن یقوم المربّي الریاضي (الباحث، والقائم باالختبار، والمدرب، والمدرس)  -لتأثرها بالعدید من المتغیرات  یُ

  ریقة إجرائیة وعملیة.بالتأكد من صحة استعمالها بنفسه، وبط
، نورد اآلتي:   ومن المؤشرات التي أشرنا إلیها آنفًا

 المحك الذي یستعمل لصدق االختبار. - 
 العمر (السن)، أي المرحلة العمریة. - 
 أنثى). -الجنس (ذكر - 
 النضج. -
 خبرة التعلم ألفراد العینة أو المجتمع المدروس. -

جمل أهم  وفي ضوء ما جاء بالمؤشرات سابقة الذكر،   العوامل المؤثرة في صدق االختبار باآلتي:نستطیع أن نُ
ال شــّك فــي أن عــدد مفــردات االختبــار تــؤثر فــي صــدقه، إذ إن العالقــة بینهمــا طردیــة. فكلمــا ازداد  * طــول االختبــار:

ــة ظــا ّ هرة لهــا مــن عــدد المفــردات أو العبــارات المســتعملة فیــه، ارتفــع معامــل صــدق ذلــك االختبــار، وذلــك ألن دراســة أی
المكونات األساسیة المتعددة (كاللیاقة البدنیـة مـثًال، التـي لهـا مـن الصـفات والمكونـات المتعـددة كالسـرعة، والقـوة، والقـوة 
الســـریعة، والمطاولـــة، ومطاولـــة القـــوة، ومطاولـــة الســـرعة، والمرونـــة، والرشـــاقة... الـــخ) تســـتوجب زیـــادة عـــدد المفـــردات 

الصــفات والمكونــات. وهــذا األمــر ســیكون حتمــًا مــؤثرًا فــي طــول إجــراء هــذه االختبــارات،  االختباریــة ذات العالقــة بتلــك
 والذي سیؤثر بدوره في صدقها.

مــن بــدیهیات العمــل الجمــاعي هــو العالقــة مــا بــین صــدق وثبــات االختبــار، إذ إن معامــل الصــدق  * معامــل الثبــات:
بالمحــك الــذي یســتعمل لحســاب صــدق االختبــار. وممــا یجــب  یــرتبط ارتباطــًا مباشــرًا بثبــات االختبــار، كمــا هــو ارتباطــه

التنویــه إلیــه هــو أن ثبــات االختبــار أو المقیــاس یــؤثر فــي صــدقه، فانخفــاض معامــل الثبــات دلیــل علــى وجــود عیــب فــي 
ذلــك االختبــار، ممــا یؤشــر انخفاضــًا واضــحًا فــي صــدق ذلــك االختبــار. ولكــن لــیس كــل معامــل ثبــات عــاٍل الختبــاٍر مــا 

 لیًال على نحو دائم على صدق ذلك اآلخر.سیكون د
ال یخفى أن من واجبات أي من االختبـارات التـي تجـرى علـى العینـات أو المجـامیع الخاصـة هـو بیـان  * عینة البحث:

الفروق الفردیـة بـین أفرادهـا. علیـه، فكلمـا كانـت العینـة متجانسـة فـي الخاصـیة أو الصـفة التـي یقیسـها االختبـار سـیكون 
.مصیر نتائج  ها ضعیفًا

ـــة: ــرات التجریبی ـــي ضـــبط العوامـــل والمتغیـ ـــار فـــي الصـــدق  * القصـــور ف یحصـــل فـــي بعـــض األحیـــان أن تكـــون للمعی
التجریبــي عالقــة واضــحة باالختبــار الــذي وضــعه الباحــث، ولكــن عــدم الدقــة فــي ضــبط العوامــل الداخلیــة بــین المعیــار 

متناهیــة لالختبــار أو عــدم وجــود رغبــة لــدى العینــة فــي واالختبــار یــؤثر علــى معامــل الصــدق، فالصــعوبة أو الســهولة ال



 11 سبوع رقم:األ                   11: المحاضرة رقم ساسي عبد العزیز اسم المؤلف:
 

 
61 

ثیـرًا وتعمـل علـى خفـض إجراء االختبار أو ضعف محتویات االختبـار، كـل ذلـك یعـد مـن العوامـل الداخلیـة التـي تـؤثر ك
  .معامل الصدق

  * أمثلة عن حساب صدق االختبار:
  الصدق الظاهري: -1
 مثال: - 

ة من االختبارات المهاریة  الختبار مهارة دقة التهدیف بكرة السلة فقام أراد أحد الباحثین  المفاضلة بین مجموع
بترشیح ثالثة اختبارات لقیاسها وتم عرض هذه االختبارات في استبیان على مجموعة من الخبراء لترتیبها حسب 

  اآلتي: ) خبراء فان ذلك یتم على وفق الجدول10أفضلیتها في قیاس هذه المهارة ولنفترض أن عدد الخبراء (
  

  درجة األھمیة  االختبارات  المھارة

  
  

  دقة التھدیف بكرة السلة

1  2  3  
  ااا  اا  ااااا  التھدیف بالقفز بعد أداء الطبطبة من خط الرمیة الحرة

التھدیف بالقفز بعد أداء الطبطبة من نقطة التقاء خط الرمیة الحرة 
  ااا  ااااا  اا  بقوس الدائرة

  ااااا  ااااا    ل بعد أداء الطبطبةالتھدیف السلمي من األسف
  

 :نحسب الدرجات التي جمعھا كل اختبار  
 درجة األھمیة).× مجموع الدرجات= مجموع (عدد التكرارات 

  . 18= 9+ 4+ 5)= 3×3)+ (2×2)+ (1×5* االختبار األول = (
  .21= 9+ 10+ 2)= 3×3)+ (2×5)+ (1×2* االختبار الثاني = (
  .25= 15+ 10)= 3×5( )+2×5* االختبار الثالث= (

  درجة. 30= 3× 10أعلى درجة في المدى   = × . القیمة العلیا لمدى الدرجات= عدد الخبراء 2
  مجموع درجات االختبار

  %100× .درجة األفضلیة لالختبار =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ3
  القیمة العلیا للمدى                                       

                                        18           
  %.60%= 100× درجة األفضلیة الختبار األول =ـــــــــــــــ

                                       30  
                                      21           

  %.70%= 100× درجة األفضلیة الختبار الثاني =ـــــــــــ
                                      30  

                                       25           
  %.83.3%= 100× درجة األفضلیة الختبار الثالث =ــــــــــ

                                      30  
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حصل على أعلى درجة أفضلیة من بین وفي ضوء هذه النتائج فان انسب االختبارات هو االختبار الثالث كونه     
  االختبارات الثالثة, وبذلك یكون هذا االختبار صادق ظاهریًا في قیاس مهارة دقة التهدیف بكرة السلة. 

  صدق المحتوى: -2
  مثال: - 
) المحسوبة آلراء الخبراء لكل فقرة من 2جدول  یبین أراء الخبراء والمختصین لصالحیة فقرات مقیاس وقیمة (كا - 
  قرات المقیاس:ف

رقم 
  الفقرة  الفقرة

 2قیمة كا  رأي الخبراء
ال   تصلح  الداللة  المحسوبة

  تصلح
  معنوي 5.33 2 10  عدد الحكام الموجودین في بطولة الدوري  1
 معنوي 12 0 12  درجة الحكام الموجودین في الدوري  2

عدد األخطاء التحكمیة التي حصلت في الدوري (معدل لكل   3
غیر  0.33 5 7  مباراة )

 معنوي

عدد حاالت االعتراض الرسمیة من قبل الفرق المشاركة في   4
 معنوي 5.33 2 10  الدوري

 معنوي  12 0 12  عدد مرات حصول حاالت شغب في مباریات الدوري  5
 معنوي 12  0 12  عدد حاالت الطرد التي وقعت في الدوري (معدل لكل مباراة )  6

  )3.84)= (1=1- 2) ودرجة حریة (0.05توى داللة () الجدولیة عند مس2*قیمة (كا
) قد حصلت على 3.84) المحسوبة أكبر من قیمتها الجدولیة البالغة (2وبذلك فان الفقرات التي كانت فیها قیم (كا   

  صدق المحتوى. 
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  تابع لمحاضرة االختبارات...
  ثبات االختبار:  - 2- 4- 9

یقصد بثبات االختبار، مدى دقة االختبار في القیاس واتّساق نتائجه عند تطبیقه مرات متعددة على نفس األفراد،     
نة، فإن أي إذا طبقنا اختبار معین على عینة من األفراد، ثم أعدنا تطبیقه مرة أخرى أو مرات متتالیة على ذات العی

.   درجاتهم ال تتغیر جوهریًا من تطبیق لآلخر. كما أن وضع كل فرد أو ترتیبه بالنسبة لمجموعته ال یتغیر جوهریًا
ولثبات االختبار طرائق متعددة تستعمل في إیجاد معامله، إذ أشارت إلى ذلك العدید من المراجع العلمیة. ومن     

  هذه الطرائق اآلتي:
أیام)، ویحسب  7- 1وفیها یطبق االختبار على نفس األفراد مرتین (المدة بینهما من  ار:* طریقة إعادة االختب

عبّر عن  معامل االرتباط بین نتائج االختبار األول ونتائج االختبار في المرة الثانیة. ویكون معامل الثبات هنا المُ
ارات النظریة فتكون المدة بین االختبارین الثبات. هذا بخصوص االختبار اإلجرائي والعملي. أما بالنسبة إلى االختب

عادة االختبار. 4- 2(القیاسین األول والثاني من   أسابیع) لحساب معامل الثبات بطریقة االختبار وإ
وفیها تعد من االختبار الواحد (البطاریة أو المجموعة االختباریة المعنیة بقیاس ظاهرة  * طریقة الصور المتكافئة:

بتلك الظاهرة) صورتان متكافئتان من حیث تمثیل المتغیرات أو الوظائف التي تقاس. بمعنى  ما أو أي صفة تتعلق
، أو إن نسب العناصر التي تقیس المكونات في  أن یكون عدد مكونات الوظیفة في كل من الصورتین واحدًا

حیث الطول وطریقة الصورتین متماثلة. كذلك مستوى صعوبتها وطریقة صیاغتها، فضًال عن تكافؤ الصورتین من 
هذا وتطبق الصورتان على نفس المجموعة، ثم یحسب معامل  ،اإلجراء والتصحیح والزمن المخصص لالختبار

رتباط بین درجات كل من االختبارین الممثلین لكال الصورتین، ویكون هذا المعامل هو المعبّر عن معامل الثبات.  اال
جرى االختبار (البطاریة أو المجموعة االختباریة) على نحٍو كامل، ثم في هذه الطریقة ی* طریقة التجزئة النصفیة: 

یصحح ویقسم إلى نصفین متساویین (قسمة نصفیة، الفردیة والزوجیة، أي جزءا االختبار) ثم یحسب معامل االرتباط 
ل على هذا المعامل كمعامل للثبات.  بین نتائج األفراد في كال النصفین، ویعوّ

یجابیات تتضمنها، بحیث تجعل منها غیر صالحة إن لكل طریقة      ، سلبیات تحیط بها وإ من الطرائق المذكورة آنفًا
بمجموعها لجمیع االختبارات، فهناك بعض االختبارات تتمیز بإمكان حساب ثباتها بأسلوب من دون آخر، ولهذا 

  ممكنة من الثبات.یتعیّن اختیار أصلح األسالیب، واألصلح الذي نعنیه هو الذي یعطي أعلى درجة 
  أما أهم العوامل التي تؤثر في ثبات االختبار، فهي:    

 طول االختبار. - 
 درجة صعوبة وسهولة مفردات االختبار. - 
 جودة صیاغة مفردات أو بنود االختبار. - 
 احتماالت التخمین في اإلجابة عن مفردات االختبار. - 
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 الزمن المخصص لالختبار. - 
 (الجماعة التي تخضع لالختبار). مستوى أفراد العینة - 
  الحالة العامة للفرد المختبر. - 

  :معاییر للحكم على جودة معامالت الثبات وكما مبین بالجدول التالي ) Kirkebndall(كیركندالوقد قدم    
  جدولیبین تقدیر معامالت الثبات لـ (كیركندال)

  معامل الثبات  التقدیر
  1ـ0.90  ممتاز
  0.89ـ0.80  مرتفع
  0.79ـ0.60  متوسط
  0.00ـ 0.59  ضعیف

  * أهمیة الثبات: 
 یعد كمؤشر لحجم األخطاء التي یقع فیها الباحث وكذا تأثیر عوامل الصدفة على عملیة القیاس.  - 
خطاء والعوامل تختلف من باحث ) هذه األیعد مؤشرا ألخطاء تتعلق بالتطبیق وعوامل الصدفة (العوامل العشوائیة - 

 . خر، ومن وقت آلخر ومن مفحوص آلخرف آلآلخر، ومن موق
اء دلیل علمي إعط لعملیات اإلحصائیة التي تعكس علىتعد عملیة حساب الثبات دلیال على فهم العدید من ا - 

  .استداللي ولیس وصفي
  * أمثلة عن حساب ثبات االختبار:

  طریقة إعادة االختبار: - 1
  مثال: - 

) أیــام أعیــد تطبیــق االختبــار 7دقــة الطعــن فــي مجــال لعبــة المبــارزة وبعــد (ثالثــون طالبــا طبــق علــیهم اختبــارا خاصــا ب
  نفسه المطلوب حساب معامل االرتباط بین نتائج االختبارین لتقدیر الثبات وفق المعطیات المبینة في الجدول أدناه:

  

نتائج االختبار  الطالب
 األول (س)

نتائج االختبار 
نتائج االختبار  الطالب الثاني (ص)

 ول (س)األ
نتائج االختبار 
 الثاني (ص)

1 2 2 16 2 2 
2 4 3 17 4 4 
3 4 1 18 3 1 
4 3 2 19 2 1 
5 2 1 20 1 2 
6 1 4 21 3 1 
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7 4 5 22 4 3 
8 3 3 23 5 4 
9 5 4 24 6 5 
10 2 1 25 3 2 
11 3 5 26 2 1 
12 2 4 27 4 2 
13 1 3 28 1 1 
14 4 3 29 1 1 
15 6 2 30 2 3 
 33 43 مج 43 46 مج

  
  الحل: - 

  ص):×* نجد مجموع حاصل ضرب نتائج االختبار األول في نتائج االختبار الثاني (س
  ):2* نجد مجموع مربعات نتائج االختبار األول (س

  ):2* نجد مجموع مربعات نتائج االختبار الثاني (ص
  ما مبین في الجدول التالي:وك
  

نتائج االختبار  الطالب
 األول (س)

نتائج االختبار 
 2ص 2س ص×س الثاني (ص)

1 2 2 4 4 4 
2 4 3 12 16 9 
3 4 1 4 16 1 
4 3 2 6 9 4 
5 2 1 2 4 1 
6 1 4 4 1 16 
7 4 5 20 16 25 
8 3 3 9 9 9 
9 5 4 20 25 16 
10 2 1 2 4 1 
11 3 5 15 9 25 
12 2 4 8 4 16 
13 1 3 3 1 9 
14 4 3 12 16 9 
15 6 2 12 36 4 
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16 2 2 4 4 4 
17 4 4 8 16 4 
18 3 1 3 9 1 
19 2 1 2 4 1 
20 1 2 2 1 4 
21 3 1 3 9 1 
22 4 3 12 16 9 
23 5 4 20 25 12 
24 6 5 30 36 25 
25 3 2 6 9 4 
26 2 1 2 4 1 
27 4 2 8 16 4 
28 1 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 1 
30 2 3 6 4 9 
 230 325 241 74 83 مج

 
  * نطبق قانون األرتباط البسیط :

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  وهو معامل ارتباط طردي. 0,53ر=  

  * نجد درجة الحریة:
  28= 2-30)= 2-درجة الحریة = (عدد العینة 

  ).   0,05* نحدد مستوى الداللة  وهنا سنختار (

مج ص× مج س   
ــــــــــــــــــــــــــــــ -ص × مج س    

ن                
ـــــــــــــر = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

2(مج ص)               2(مج س)                       
ـــ) -2(مج س       ــــ) -2مج ص×(ــــــــــــ ــــــــــــ  

ن                          ن                            

83  ×74  
ــــــــــــــــــــــــــــــ - 241  

30 
ــــــــــــــــــــــــر = ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  

                  )83(2   )74(2  
ــــ) -230×(ـــــــــــــــ) -325(       ــــــــــــ  

3030 
36,2 

ـــــــــــــــــر = ــــــــــــ  
      )95,3)×(47,4(  

 

36,2 
ر = 

ـــــــــــــــــــــ  
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) ومســتوى داللــة 28جــداول االرتبــاط ونبحــث عــن القیمــة التــي تقابــل درجــة حریــة ( * نجــد القیمــة الجدولیــة مــن خــالل
  ) .0,361) سنجدها (0,05(

) سـنجدها اكبــر مـن القیمــة الجدولیــة , 0,361) مـع قیمتهــا الجدولیـة البالغــة (0,53* نقـارن قیمــة االرتبـاط المحســوبة (
 معنى ذلك أن االختبار ثابت. 

  موضوعیة االختبار:  - 3- 4- 9
لموضوعیة مفهوم له معاٍن عّدة، وموضوعیة االختبار ترجع في أصلها إلى مدى وضوح التعلیمات الخاصة بإجراء ا

االختبار، وحساب الدرجات أو النتائج الخاصة به. وقد تعني موضوعیة االختبار أن االختبار ال یتأثر بالعوامل 
بار الموضوعي هو الذي ال یحدث فیه تباین بین آراء الذاتیة للمحكمین القائمین على ذلك االختبار، إذ إن االخت
  المحكمین، إذا ما قام بالتحكیم للفرد المختبر أكثر من حكم.

في الموضوعیة عامالن مهمان،  یؤثرومن المعروف أن للموضوعیة عالقة كبیرة بثبات االختبار. ولهذا نجد أن ما 
  هما:

 عدم وجود تباین آراء المحكمین. - أ
 ة المختبرین.تجانس عین -ب
  إن موضوعیة االختبار في التربیة الریاضیة یمكن أن تتحقق عن طریق توافر الشروط اآلتیة:   
 وضع تعلیمات دقیقة وواضحة عن كیفیة إجراء االختبار. -
- .  تبسیط وتسهیل هذه اإلجراءات، بحیث یمكن إجراءها عملیًا
ــذاتي اســــتعمال األدوات واألجهــــزة المیكانیكیــــة فــــي االختبــــا - ر والقیــــاس كلمــــا أمكــــن ذلــــك، ألنهــــا ال تتــــأثر بالتقــــدیر الــ

 للمحكمین.
ــن عملیــــات  - ـــدرجات الناتجــــة عـ ــتعمال ال اســـتعمال الـــدرجات الناتجــــة عـــن األداء مباشــــرةً، ومـــن دون الــــدخول فـــي اســ

 حسابیة معقدة.
- .  من الواجب اختیار محكمین أذكیاء ومدربین تدریبًا جیدًا
ول واتجاهـات المختبــرین نحـو االختبــار إیجابیـة مــع تـوافر الدافعیــة لـدیهم لضــمان إنجــازهم مـن الضــرورة أن تكـون میــ -

 القصوي.
ال بــد مــن االطــالع علــى كــل مــا هــو جدیــد فــي أســالیب القیــاس، وطــرق ضــبط المتغیــرات وطــرق تقنــین االختبــارات  -

 وأسالیب تحلیلها إحصائیًا.
  * شروط (متطلبات) إجراء االختبار:

لمسؤول أو المربي الریاضي على عدد كبیر من االختبارات ذات الصدق والثبات والموضوعیة قد یحصل ا   
العالیة، فضًال عن كونها ذات جداول معیاریة خاصة بها، مما یساعد في تقویمها للمفاضلة فیما بینها على وفق 
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والمجهود واالقتصاد بهما.  شروط خاصة باإلجراء العملي لها. وهذه الشروط في مجموعها تهدف إلى توفیر الوقت
  ومن أهم هذه الشروط:

 سهولة إجراء االختبار. -
 أن تكون األجهزة المستعملة غیر مكلفة الثمن. -
 أّال یستغرق االختبار وقتًا طویًال في التنفیذ. -
 :من خاللسهولة حساب درجات االختبار، وهذا یأتي  -

 .استعمال االختبارات المقننة 
 ة وواضحة وسهلة الفهم خاصة بإجراء االختبار.وجود تعلیمات محدد 

 أن یتالءم االختبار المستعمل مع أغراض برامج التربیة الریاضیة. -
 أّال یحتاج تنفیذ االختبار أو إجراءه إلى محكمین مدربین. -
 أن یتحدى االختبار القدرات الحقیقیة للمختبرین. -
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  أمثلة عن االختبارات في المجال الریاضي: - 10
  أوال/ االختبارات البدنیة:

  :Sargentاختبار الوثب العمودي . 1
  قیاس القوة االنفجاریة لعضالت الرجلین.الغرض منه:  - 
 لوحة خشبیة مثبتة على الحائط مدرجة بالسنتیمترات أو مقیاس على الحائط ال یقل ارتفاعه األدوات المستخدمة: - 

، سم" 25"من األرض ویكون موضح بخط على الحائط طوله  متر" 01متر، التدرج یبدأ على بعد " 04عن 
                                                                                                            ویستعمل  الالعب قطعة الطبشور ارتفاعه أثناء الوثب.

یقف المختبر بإحدى جانبیه مواجه الحائط والكعبین معا، مع مسك الطبشور بالید الممیزة مع  األداء:طریقة  - 
 االحتفاظ بكعبیه على األرض، ویضع عالمة بالطبشور على الحائط في أعلى مكان تصل إلیه أصابع یده.

 یقوم المختبر بثني الركبتین ألسفل مع االستمرار في رفع یده ألعلى. - 
المختبر بالوثب ألعلى قدر المستطاع وبأقصى قوة دفع ویضع عالمة أخرى بنفس الید في أعلى مكان یقوم  - 

 وصل إلیه بالقفز ألعلى مع االحتفاظ باستقامة جسمه.
 حساب النتیجة: - 
تسجل المسافة بین الخط الذي وصل إلیه الالعب من وضع الوقوف والذراعان مفرودتان عالیا، والعالمة التي  - 

 إلیها نتیجة الوثب.یصل 
  .یعطى لالعب ثالث محاوالت وتسجل أحسن المحاولة - 
  
  
  
  
  
  
  
  

  Sargentاختبار الوثب العمودي 
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  متر من بدایة متحركة: 30اختبار الجري  .2
  قیاس السرعة االنتقالیة.  الغرض منه: -
مســافة بــین الخــط األول والثــاني ســاعة إیقــاف، ثالثــة خطــوط متوازیــة مرســومة علــى األرض الاألدوات المســتخدمة:  -

  ) متر. 30عشرة أمتار، وبین الخط الثاني والثالث (
یقـف المختبـر خلـف الخـط األول، عنـد سـماع إشـارة البـدء یقـوم بالعـدو إلـى أن یتخطـى الخـط الثالـث، طریقة األداء:  -

  ) متر. 30یحسب زمن المختبر ابتداًء من الخط الثاني حتى وصوله إلى الخط الثالث (
) متــر مــن الخــط الثــاني حتــى الخــط 30یســجل للمختبــر الــزمن الــذي یســتغرقه فــي قطــع مســافة (حســاب النتیجــة:  -

  الثالث.
  

  
  
  
  
  
  
  

اختبار 
  م من بدایة متحركة30الجري 

  
  كغ) بالیدین من وضع الجلوس:3اختبار دفع الكرة الطبیة ( .3
  ذراعین.: قیاس القدرة"االنفجاریة" لعضالت الالغرض من االختبار -
  ، كرسي، شریط قیاس.كغ) 3(، حبل صغیر، كرات طبیة)Space(منطقة فضاءاألدوات المستخدمة:  -
یجلس المختبـر علـى الكرسـي ممسـكا الكـرة الطبیـة بالیـدین بحیـث تكـون الكـرة أمـام الصـدر وتحـت مواصفات األداء:  -

صـدر المختبـر حبـل بحیـث یمسـك مـن  مستوى الذقن كمـا یجـب أن یكـون الجـذع ملتصـقا بحافـة الكرسـي ویوضـع حـول
الخلــف إمســـاكا محكمـــا، وذلـــك لمنـــع حركــة المختبـــر لألمـــام أثنـــاء دفـــع الكـــرة بالیــدین وتـــتم حركـــة دفـــع الكـــرة باســـتخدام 

  الیدین.
  یعطى لكل مختبر ثالث محاوالت متتالیة، كما هو موضح في الشكل التالي.شروط االختبار:  -
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ي المسـافة بـین الحافـة األمامیـة للكرسـي وبـین أقـرب نقطـة تصـنعها الكـرة علـى درجـة كـل محاولـة هـطریقة التسجیل: -
  .األرض ناحیة الكرسي مقاسة بالمتر، ودرجة المختبر هي أحسن محاولة من المحاوالت الثالث

  
  
  
  
  
  

  
  كغ) بالیدین من وضع الجلوس على الكرسي3یوضح اختبار دفع الكرة الطبیة (

  كرر من الوقوف:اختبار القفز العمودي المت .4
  : تحمل القوة لعضالت الرجلین.الغرض من االختبار -
  ، كرسي، شریط قیاس.كغ) 3(ملعب كرة السلة، حبل صغیر، كرات طبیةاألدوات المستخدمة:  -
مـــن وضـــع الوقـــوف علـــى األمشـــاط یقـــوم الالعـــب برفـــع إحـــدى ذراعیـــه عالیـــا حتـــى یالمـــس الكـــرة  مواصـــفات األداء: -

وحــة هــدف كـرة الســلة بأصـابعه بعــد أن یقــوم المختبـر بتثبیــت هـذا االرتفــاع وتأشــیره یـتم ســحب الكــرة المتدلیـة مــن فـوق ل
% من االرتفاع الذي سجله الالعب في القفـز العمـودي، بعـد إعطـاء إشـارة البـدء یقـوم الالعـب بـالقفز 65الرتفاع تمثل 

  رات حتى یعجز الالعب عن مالمسة الكرة.عالیا ومالمسة الكرة باألصابع ویكرر عملیة القفز ألكبر عدد من الم
  شروط االختبار:  -

  * یجب أن یالمس الالعب بأصابع یده عند القفز.
  * القفز ألكبر عدد من المرات حتى التعب من دون توقف.

  :  اختبار جري الزكزاك بطریقة بارو .5
  قیاس الرشاقة.  الغرض منه: -
م)  3×  4،80، یرسـم مسـتطیل علـى ارض الملعـب بقیاســات (سـاعة إیقـاف، خمـس شـواخص األدوات المسـتخدمة: -

  ویثبت في كل زاویة شاخص وعند تقاطع المستطیل یثبت الشاخص الخامس. 
یتخـذ المختبــر وضـع االسـتعداد مـن البــدء العـالي خلـف خــط البدایـة عنـد إعطــاء إشـارة البـدء یقــوم مواصـفات األداء:  -

  مرات متتالیة.بالجري المتعرج بین القوائم الخمسة ثالث 
یبدأ المختبـر بـالجري مـن وضـع الوقـوف عنـد خـط البدایـة ویكـون اتجـاه الجـري وفقـا للشـكل المحـدد  شروط االختبار: -

  في اللغة االنجلیزیة. 8بالرسم والذي یكون على شكل رقم 
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نمــا ا لمطلــوب الــدوران یجــب عــدم شــد أو دفــع أو نــزع القــوائم أو الشــواخص أو نقلهــا مــن أماكنهــا أو االصــطدام بهــا وإ
یجــب شــرح  -عنــدما یكمــل المختبــر الجــري ثــالث دورات علیــه أن یســتمر فــي الجــري حتــى یقطــع خــط النهایــة-حولهــا

  االختبار وعمل نموذج له قبل التطبیق ویعطي المختبر محاولة واحدة فقط.
 0.1جـزء مـن الثانیـة  یسجل الزمن الذي یستغرقه المختبر في قطـع المسـتطیل ثـالث مـرات ألقـرب طریقة التسجیل: -

  ویبدأ من لحظة إعطاء إشارة البدء حتى یقطع خط النهایة بعد االنتهاء من الدورة الثالثة.
  
  
  
  
  
  
  

  اختبار الجري المتعرج لبارو
  اختبار الدوائر المرقمة: .6
  : قیاس توافق الرجلین والعینین.الغرض منه -
سـم، ترسـم  60ثمانیـة دوائـر علـى أن یكـون قطـر كـل منهـا  ساعة توقیت، ترسـم علـى األرض  األدوات المستخدمة: -

  الدوائر كما ورد في الشكل.
) 2) عند سماع اشـارة البـدء یقـوم بالوثـب بالقـدمین معـا الـى الـدائرة (1یقف المختبر داخل الدائرة ( مواصفات األداء: -

قـت الـذي اسـتغرقه الالعـب فـي التنفیـذ ) یتم ذلك باقصى سـرعة ویشـمل الو 8) حتى یصل الى الدائرة (3ثم الى الدائرة (
  الى اقرب اعشار الثانیة تعطى محاولتین لكل العب وتحتسب األحسن. 

  
  
  
  
  
  

  اختبار الدوائر المرقمة (اختبار التوافق)

8 3 6 

5 7 1 

4 2 
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  :االختبارات المهاریةثانیا) 
  اختبار سرعة التهدیف: .1
  قیاس القدرة على تعاقب التهدیف تحت ضغط الوقت. الغرض منه: -
  هدف كرة سلة، كرة سلة، ساعة توقیت. األدوات المستخدمة: -
 30یقف المختبر في أي مكـان أسـفل السـلة ثـم یقـوم بالتهـدیف ألكبـر عـدد ممكـن مـن المـرات فـي  مواصفات األداء: -

  ثانیة وللمختبر أن یهدف بأیة طریقة یریدها من طرائق التهدیف.
 30الــرقم الـدال علــى مقــدار اإلصــابات التـي حققــت أهــدافا خــالل  تحتسـب لكــل إصــابة نقطــة واحـدة ویعــد التســجیل: -

  ثانیة المقررة على سرعة التهدیف في هذا االختبار.
  اختبار دقة التمریر بالدفع (التمریرة الصدریة): .2
  : یهدف هذا االختبار إلى قیاس دقة التمریرة الصدریة نحو الهدف.الغرض منه -
جــدار أملــس مرســوم علیــه ثــالث دوائــر متداخلــة ذات مركــز واحــد مشــترك، نصــف كــرة ســلة،  األدوات المســتخدمة: -

 58سـم)، (98بوصـة،  38سـم)، (45بوصـة،  18قطرهـا علـى الترتیـب مـن الـدائرة الصـغیرة إلـى المتوسـطة ثـم الكبیـرة (
 ســـم) الحافـــة الســـفلى للـــدائرة الكبیـــرة ترتفـــع عـــن2.5ســـم) مـــع مالحظـــة ســـمك الخطـــوط (بوصـــة واحـــدة، 150بوصـــة، 

م) مـن الحـائط ومواجهـًا لـه بالنسـبة 7.5قـدم، 25سـم) یرسـم خـط علـى األرض وعلـى بعـد (90قـدم،  3األرض بمقـدار (
  م) فقط .4.5قدم، 15للبنین أما بالنسبة للبنات تحدد المسافة بـ (

إشـارة  عنـد أداء االختبـار یقـف المختبـر خلـف خـط الرمـي المرسـوم علـى األرض وبیـده الكـرة وعنـد مواصفات األداء: -
  البدء یقوم المختبر بالتمریر بكلتا الیدین على الدوائر الثالثة محاوال إصابة الهدف.

  شروط االختبار: -
  * یتم أداء االختبار بكلتا الیدین (التمریرة الصدریة). 
  * یجب أن یتم االختبار من خلف الخط المرسوم على األرض.   
  على شرط أن ال یجتاز الخط. * یحق للمختبر أخذ خطوة عند أداء التمریرة 
  * للمختبر إمكانیة أداء عشر تمریرات. 

  التسجیل: -
  * تحسب المحاولة التي تصیب الدائرة الصغیرة بثالث نقاط.    
  * تحسب المحاولة التي تصیب الدائرة المتوسطة بنقطتین.    
  * تحسب المحاولة التي تصیب الدائرة الكبیرة بنقطة واحدة.    
حالــة إصــابة الكــرة ألحـــد خطــوط الــدوائر الثالثــة یحصــل المختبـــر علــى الــدرجات المخصصــة للــدائرة التـــي  * فــي    

  أصابت الكرة الخط الذي یمثل حدودها على الخطوط داخل مقاییس الدوائر.
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  * الحد األقصى للدرجات التي یمكن الحصول علیها هو ثالثون درجة.
  مالحظة: -

  سین.یستخدم هذا االختبار لكال الجن
  
  
  
  
  

  
  

  اختبار دقة التمریر بالدفع (التمریرة الصدریة)
  اختبار الرمیة الحرة: .3
  یهدف هذا االختبار إلى قیاس مهارة الرمیة الحرة. الغرض منه: -
  هدف كرة سلة، كرة سلة. األدوات المستخدمة: -
لحــرة. وعلــى المختبــر أن یقــوم لكــل مختبــر عشــرون محاولــة، یــتم أداؤهــا مــن خلــف خــط الرمیــة ا مواصــفات األداء: -

بأداء الرمیات الحرة باستخدام أیة طریقة من طرق التصویب، علـى أن یـتم تأدیـة الرمیـات علـى شـكل أربـع مجموعـات، 
  كل مجموعة خمس رمیات.

 * وبعد االنتهاء یبدأ المختبر الذي یلیه، وهكـذا إلـى أن یـأتي الـدور مـرة أخـرى ألداء المجموعـة الثانیـة مـن الرمیـات
  وهكذا إلى أن یتم تأدیة العشرین رمیة.

  * یحق للمختبر أن یؤدي التصویبات قبل البدء باالختبار على سبیل التجربة.
  * لكل مختبر الحق في أداء عشرین رمیة.

  * یجب أن تتم عملیة التصویب من خلف خط الرمیة الحرة.
  التسجیل: -

  فیة دخولها السلة.* تحسب درجة واحدة لكل إصابة ناجحة بغض النظر عن كی
  * في حالة عدم دخول الكرة للسلة یحسب صفر لذلك.

  * الحد األقصى للدرجات عشرون درجة لكل رمیة ناجحة درجة واحدة فقط.
  مالحظة: -

  * یستخدم هذا االختبار لكال الجنسین.   
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  اختبار الرمیة الحرة

  اختبار المحاورة: .4
  حكم والرشاقة أثناء المحاورة.قیاس القدرة على الت الغرض منه: -
  حواجز، ساعة توقیت. 4كرة سلة،  األدوات المستخدمة: -
متــر والمســافة بــین  3.60متــر ویبعــد عــن الحــاجز األول بمقــدار  1.80یرســم خــط للبدایــة طولــه  مواصــفات األداء: -

  متر، یفضل وضع أرقام على األرض. 1.80الحواجز 
مســك بــالكرة، وعنــد ســماع إشــارة البــدء یقــوم بــالجري مــع تنطــیط الكــرة بــین یقــف الالعــب خلــف خــط البدایــة وهــو م -

) أي الجـري الزجزاجــي علـى أن یســتمر فـي الجــري إلـى أن یســمع كلمـة قــف التـي تعتبــر 8الحـواجز علــى شـكل حــرف (
لجــري ث) وهــي الفتــرة المحــددة لالختبــار (یحــاول الالعــب عــدم لمــس الحــواجز أو فقــدان الكــرة أثنــاء ا 30عــن نهایــة (
  الزجزاجي).

  التسجیل: -
ـــ (30) خــالل (10إلــى  1* تعطــى نقطــة لالعــب عــن كــل منطقــة تتجاوزهــا (باألرقــام مــن   30) ثانیــة فمــثال انتهــت الـ

ــــ ( 8) یعطـــى لالعـــب 8ث) عنـــد منطقـــة رقـــم (  9یعطـــى الالعـــب  9ث) عنـــد منطقـــة رقـــم  30درجـــات، إذا انتهـــت الـ
  درجات وهكذا...

  
  
  
  
  
  

   اختبار المحاورة
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  اختبار التهدیف من الحركة السلمیة بعد أداء الطبطبة: .5
یهدف االختبار إلى تقیم مسـتوى دقـة التهـدیف بعـد أداء مهـارتي الطبطبـة والثالثیـة، یعـد هـذا االختبـار  الغرض منه: -

  من اختبارات التوافق الحركي والمهاري بعمل الذراعین والرجلین.
  كرة سلة.كرة سلة، هدف  األدوات المستخدمة: -
یقـــوم الالعـــب بـــأداء الطبطبـــة مـــن منتصـــف ملعـــب كـــرة الســـلة باتجـــاه الهـــدف ألداء الثالثیـــة، ثـــم  مواصـــفات األداء: -

  التهدیف، ویتم التهدیف بإحدى الطرق التي یحددها المدرب وهي كما یلي:
  * التهدیف السلمي من األسفل.
  * التهدیف السلمي من األعلى.

  * التهدیف الخطافي.
  االختبار: شروط -

  محاوالت لكل نوع من أنواع التهدیف. )10(* یمنح المختبر 
  * یشترط أداء الطبطبة والثالثیة بشكل قانوني.

* الكرة التي تدخل الهـدف بعـد ارتكـاب خطـا قـانوني مـن الطبطبـة أو الثالثیـة ال تحسـب مـن ضـمن األهـداف المسـجلة 
  في المحاوالت العشرة.

  التسجیل: -
  لة ناجحة في التهدیف نقطة واحدة.* یحسب لكل محاو 

  ) نقاط لكل نوع من أنواع التهدیف. 10* أعلى نقاط یحصل علیها المختبر هي (
  

  
  
  
  
  
  

 
  اختبار التهدیف من الحركة السلمیة بعد أداء الطبطبة
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جراءات بنائها اییس النفسیة والمعرفیةالمق -11   :وإ
شغل موضوع القیاس النفسي المهتمون في المجال الریاضي، ولم یكن هناك بدیل في الفترات األولى من      

ومن اكبر المعوقات التي تواجه تطور حركة القیاس    البحث عن وسائل موضوعیة سوى المالحظة ودراسة الحالة
ن طبیعة النشاط الریاضي تجعل من الفوز في المنافسات المعیار الوحید للنجاح، ولكن المشكلة الموضوعیة، هو إ

في الفوز انه یعتمد على العدید من العوامل منها قدرات الالعبین البدنیة، المهاریة، خطط اللعب، مستوى المنافسة، 
لیل على انه لیس دائما األداء الجید هو الظروف المحیطة بالمنافسة، الجمهور، ویقدم لنا المجال الریاضي الد

المعیار الذي یحقق الفوز. واحد هذه الصعوبات التي تواجه عملیة القیاس النفسي في المجال الریاضي هو إن 
المدربین وحتى الناجحین منهم لیسوا على درایة كافیة بجمیع الجوانب النفسیة المرتبطة باألداء الریاضي. باإلضافة 

مجاالت علم النفس للریاضیین، وما تضمه من سمات متعددة (إذ توصل البورت الملقب بعمید إلى ذلك فا ن 
سمة)، كما إن حاالت  4541االنسانیة تتكون تقریبا من ى ن الشخصیةأإلى  1937سیكولوجیة السمات في عام 

 اللعب التي یمر بها الالعب متعددة وكثیرة ویصعب قیاسها.
جهود نحو المزید من الموضوعیة في القیاس النفسي في المجال الریاضي، إذ ومع هذه الصعوبات استمرت ال

عداد االختبارات النفسیة الموضوعیة المتخصصة في المجال الریاضي.    استخدمت طرق وأسالیب متعددة لبناء وإ
  من اجل عملیة البناء نتبع الخطوات اآلتیة.       

  :تحدید الهدف من المقیاس  - 1
ة نعطي هدفا واضحا للغرض من البناء فمثال ان الهدف من البناء هو ( بناء مقیاس للعدوانیة في هذه الخطو      

  على العبي كرة القدم ).
  :تحدید مجاالت المقیاس  - 2

یتم في هذه المرحلة االطالع على األدبیات والدراسات السابقة التي تناولت مفهوم العدوانیة من اجل اخذ        
االبعاد المطلوبة للمقیاس النفسي (العدوانیة) مثال مجال (التهجم/العدوان غیر المباشر المفهوم والمجاالت او 

  /الكراهیة/ الرفض/الشك..الخ).
 ولغرض التأكد من صالحیة المفهوم والمجاالت في قیاسها للعدوانیة یتم عرضها على مجموعة من الخبراء       

  : والمتخصصین وطلب بیان رایهم حول
  .لعدوانیة الخاص بالعبي كرة القدمالت لقیاس اصالحیة المجا .1
 شمولیة المجاالت وأي إضافة مالئمة للبحث.  .2
  :وضع الصیغة االولیة للمقیاس - 3

  :ة للمقیاس نقوم بإجراءات عدة وهيلوضع الصیغة األولی
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 :جمع فقرات المقیاس -أ
  :تيمن اجل جمع الفقرات الخاصة بمقیاس العدوانیة یتم إتباع اآل     

  عة المقاییس ذات العالقة بالمقیاس.*مراج
  .*االستبیان االستطالعي

 :أسلوب وأسس صیاغة فقرات المقیاس تحدید - ب
ور في یتم االعتماد على اسلوب معین لصیاغة فقرات المقیاس فمثال یتم االعتماد على اسلوب ( لیِكرت) المط     

) "الذي یعد من   Muttiple Choiceمتعدد (، وهو اشبه بأسلوب االختیار من صیاغة بدائل فقرات المقیاس
االسالیب الشائعة في القیاس والبحوث التربویة والنفسیة، إذ یقدم للمستجیب موقفًا ویطلب منه تحدید اجابته باختیار 

  بدیل من بین عدة بدائل لها اوزان مختلفة "
   اللغویة  الناحیة من الفقرات صالحیة - د

 ،رضها على متخصص في اللغة العربیةیتم ع من األخطاء اللغویة، سلیمة وخالیة تكون الفقرات أن أجل من      
ا وبهذا یكون   .من األخطاء اللغویة المقیاس خالیً

  :تحدید صالحیة فقرات المقیاس -ج
ها " یشیر مفهوم صالحیة الفقرات الى االستدالالت الخاصة التي نخرج بها من درجات المقیاس ، من حیث مناسبت

، وهي تحقیق لصدق المقیاس أي معناها جمع االدلة التي تؤید مثل هذه االستدالالت ". وبعد ان تم وفائدتها ومعناها
ا في قیاس ، عرضت على عدد من الخبراء والمتخصصین لبیان صالحیتهغة فقرات المقیاس كال حسب مجالهاصیا

 .   الهدف الذي وضعت الجله
   :جابة عن المقیاساعداد تعلیمات اإل - هـ

ان تعلیمات االجابة عن المقیاس دلیل للمفحوص او المستجیب وعلیه یجب ان یتم  اعداد التعلیمات التي     
، قد تؤدي الى دة اذا كان هدفها واضحا للمستجیبالن المقاییس النفسیة عاتتضمن هدف المقیاس بصورة ضمنیة "

   تزیف اإلجابة "
  : اییس النفسیة هيومن تعلیمات المق 
  .ر االسمعدم ذك -1
 عدم ترك أي فقرة بال إجابة. -2
 ضرورة اإلجابة بصراحة وبدقة. -3
 ضرورة عدم االستعانة بزمیل آخر لإلجابة. -4
 ) في الحقل الذي ینطبق علیك أمام كل فقرة.√ضع عالمة ( -5
 ان إجابتك ستحظى بسریة تامة وهي ألغراض البحث العلمي فقط. -6
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  .المستجیب في إجابته على المقیاس كمثال یقتدى بهعرض الباحث في ورقة التعلیمات انموذجا لالجابة  -7
  :التجربة االستطالعیة - 4

دقتها، یتم اجراء التجربة االستطالعیة للتحقق من مدى وضوح التعلیمات ووضوح فقرات المقیاس ،ومدى       
  .اء التجربة االساسیة، والتعرف على االخطاء مسبقا" قبل اجر والوقت المستغرق لالجابة

  :ربة االساسیةالتج - 5
یتم تطبیق التجربة االساسیة للمقیاس على عینة البناء بهدف اجراء عملیة التحلیل االحصائي لفقرات المقیاس      

  .الممیزة استنادا لقوتها التمیزیةوذلك الستخراج الفقرات الممیزة وغیر 
  :تصحیح المقیاس - 6
من خالل مفتاح التصحیح قرة وحسب اجابة المستجیب ان عملیة تصحیح المقیاس تتم بوضع درجة مناسبة لكل ف  

   ."تدل على وجود النتیجة التي تقاس داة التي یكشف بها الفاحص عن االجابات التيالذي هو "األ
  التحلیل اإلحصائي للفقرات ( الخصائص السیكومتریة لفقرات المقیاس): - 7

من اجله یتم من خالل تحلیل فقراته، الذي هو تحلیل    ة المقیاس على قیاس ما وضعإن الكشف عن كفاءة وقدر 
جراء حذف أو تعدیل الفقرات حتى یتسنى الوصول إلى  إحصائي لوحدات االختبار بغرض معرفة خصائصها وإ

  اختبار ثابت وصادق مناسب للقیاس.
  : ومن أسالیب تحلیل الفقرات هي     

  :المجموعات المتطرفة - 1
تعد القوة التمییزیة للفقرات إحدى الخصائص السیكومتریة المهمة التي یمكن االعتماد علیها في تقویم كفاءة الفقرة 
في قیاس السمة المراد قیاسها،ألنها تمیز بین اإلفراد الذین یحصلون على درجات مرتفعة في السمة المقاسة عن 

     الذین یحصلون على درجات منخفضة.
ات المتطرفة نبدأ بترتیب الدرجات تنازلیا من األعلى لألدنى ثم نختار النسبة المئویة (كیلي یؤكد وللعمل بالمجموع

.. فرد هي األفضل، إما إذا كان عدد العینة اقل فیؤكد كیورتن بأننا 4% إذا كان عدد العینة فوق إل  27إن نسبة 
  %).  33- 25نستطیع التحرك بین 

  :معامل االتساق الداخلي - 2
امل االتساق التمییز بین المجموعتین العلیا والدنیا یقیس قوة كل فقرة، ولكن االتساق الداخلي یقیس التجانس إن مع

  .كل فقرة والدرجة الكلیة للمقیاس للفقرات، ومعامل االتساق الداخلي هو معامل االرتباط (بیرسون) بین درجات
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  لمقیاس):المعامالت العلمیة للمقیاس(الخصائص السیكومتریة ل - 8
من القضایا التي تواجه بناء أدوات القیاس بشكل عام توفیر دالالت مقبولة لصدق وثبات هذه األدوات التي تولي 
االهتمام بالدرجة األولى من قبل مطوري هذه األدوات وان الصدق أهم من الثبات، فاالختبار الصادق اختبار ثابت 

  ر الثابت لیس بالضرورة اختبارا صادقا. في قیاساته في المرات المختلفة، لكن االختبا
 :صدق المقیاس - 1

ثالثة  1985ن مدى تأدیة المقیاس للغرض الذي اعد من أجله،وقد حددت رابطة النفسانیین األمریكان في عام 
  أنواع للصدق هي صدق المحتوى، صدق البناء، الصدق المرتبط بمحك. 

  :ة المراد قیاسها ویقسم إلى نوعینواحي المختلفة للظاهر : هو قیاس لمدى تمثیل االختبار للنصدق المحتوى
  : یركز الصدق الظاهري على محتوى األسئلة أو الفقرات.الصدق الظاهري

  : یركز هذا الصدق على عدد األسئلة أو الفقرات وكلما كانت هذه الفقرات كثیرة كان الصدق أعلى.الصدق العیني
  عند عرض المقیاس على مجموعة من الخبراء.ونستطیع الحصول على هذا النوع من الصدق 

صدق البناء: هو من أكثر أنواع الصدق تعقیدا ألنه یعتمد على افتراضات نظریة یتم التحقق منها تجریبیا ومن 
أنواعه المجموعات المتطرفة واالتساق الداخلي والصدق ألعاملي، واألخیر أدق أنواع لصدق البناء والذي یمكن 

دام التحلیل ألعاملي، الذي یهدف إلى دراسة الظواهر المعقدة الستخالص العوامل التي أثرت التوصل إلیه باستخ
فیها من خالل تحلیل معامالت االرتباط بین متغیرات الظاهرة. ویتم استخدام طریقة المكونات األساسیة لهوتلنج 

تسمى بالعوامل المباشرة، وهنا ال یمكن باعتبارها أكثر الطرق شیوعا بسب دقة نتائجها، وهنا یتم بلورة عدة عوامل و 
تفسیرها إال بعد تدویرها، والتدویر هو عملیة قائمة على أسس ریاضیة تهدف إلى تحقیق تركیب بسیط لمصفوفة 
النموذج بحیث ترفع قیمة التشبعات الكبیرة وتقلل من قیمة التشبعات الصغیرة، وللتدویر طریقتین األولى طریقة 

لفاریماكس لكایزر) والتدویر المائل(الكواریتماكس)، وبعد استخراج العوامل یستخدم الباحث التدویر المتعامد (ا
  ) 5..- 3االختبار إذا زاد تشبعه(..

صدق المحك: یشیر إلى العالقة بین نتائج ذلك االختبار والنتائج من قیاس أخر ممثل لمحك محدد. وهناك نوعین 
التالزمي والصدق التنبؤي. والنوع الثاني هو المحك الداخلي وهو  األول هو المحك الخارجي ویقسم إلى الصدق

  یقیس العالقة بین كل اختبار واالختبارات األخرى.
  :ثبات المقیاس - 2

أي إن  یشیر ثبات االختبار إلى اتفاق الدرجات التي یحصل علیها نفس اإلفراد في مرات اإلجراء المختلفة،    
العوامل أو الظروف الخارجیة. وهناك عدة طرق للثبات منها إعادة االختبار، درجات االختبار ال تتأثر بتغیر 

  التجزئة النصفیة، الصور المتكافئة، كیودر ریشاردسون، ألفا كرونباخ، ومعادلة هویت لتحلیل التباین.
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  لخطأ المعیاري للمقیاس:ا
نتائج القیاس، ألنه یوضح مدى  لخطأ المعیاري مؤشرا من مؤشرات دقة المقیاس،ویستخدم في تفسیرایعد     

اقتراب درجة الفرد على المقیاس من الدرجة الحقیقیة، وان ألخطأ المعیاري هو انحراف معیاري متوقع لنتیجة أي 
شخص یختبر، وكل مقیاس توجد فیه بعض األخطاء التي تعود إلى أسباب متعددة منها ظروف التطبیق، خطأ في 

ه فالخطأ المعیاري هو تقدیر كمي لهذه األخطاء، والذي یتم الحصول علیه عادة األداة، أو حالة المستجیب، وعلی
     من الثبات (العالقة عكسیة بین الثبات والخطأ المعیاري فكلما زاد الثبات قل الخطأ المعیاري والعكس صحیح).

  ویستخرج الخطأ المعیاري وفق المعادلة اآلتیة:

  
فأن الدرجة الحقیقیة تتراوح  72وكانت درجة الالعب على المقیاس  2.86  فمثال إذا كان الخطأ المعیاري

  ).74.86 – 69.14من(
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  تابع لمحاضرة المقاییس...
  :التقنین *

جراءاته وطریقة تطبیقه وتفسیر درجاته       هو رسم خطة شاملة وواضحة ومحددة لجمیع خطوات االختبار وإ
في أثناء تطبیق االختبار باإلضافة إلى وجود معاییر  وتحدید السلوك المطلوب من الفرد والشروط المحیطة به،

  لتفسیر الدرجات.
  یستخدمون االختبارات المقننة لألسباب اآلتیة:  والباحثون

  توفر علیهم بذل الجهد والوقت لوضع اختبارات قد تحقق أو التحقق الهدف الذي یسعون إلیه.  -
     تمكنهم من إجراء مقارنة بین أداء اإلفراد عندهم مع إفراد آخرین طبق علیهم االختبار نفسه.  -

  :إجراءات تقنین المقیاس
، وأجهزته وتصحیحه بحیث یصبح من الممكن تبار الذي ُحّددت إجراءات تطبیقهالمقنن هو "االخ االختبار    

  إعطاء االختبار نفسه في أوقات وأماكن مختلفة".
ومن الواضح أن استخراج …انه "عملیة جمع البیانات الشتقاق المعاییر بالتقنین ویؤكد الزوبعي (وآخرون)    

  ." لم تقنن اإلجراءات تقنینًا جیداالمعاییر ال یكون دقیقًا ما 
وتعد عملیة التقنین المرحلة األخیرة من مراحل بناء االختبار والتي تقوم على اساس عملیة جمع البیانات الشتقاق  

  المعاییر، ویقصد بها "وضع شروط موحدة لتطبیق االختبار على جمیع االفراد.
  :تطبیق المقیاس

علما یتم التأكید  ،ین الذین یمثلون العبي كرة القدموم بتطبیق المقیاس على عینة التقنولتقنین مقیاس العدوانیة نق     
جمیع األسئلة بعنایة من قبل الباحث على ضرورة قراءة ورقة التعلیمات الخاصة بالمقیاس بدقة، واإلجابة عن 

  .وصدق عالیین
  :تصحیح المقیاس

، بغیة الحصول على الدرجة الكلیة لكل عة في التجربة االساسیةتبنتبع االجراءات نفسها في تصحیح المقیاس الم    
  العب من العبي عینة التقنین،بموجب مفتاح التصحیح المعد للمقیاس.

  :المعاییر
"تعد الدرجات الخام التي یحصل علیها الالعب في المقیاس او االختبار لیست ذات معنى بحد ذاتها وال یمكن     

، وبذلك نعتمد المعاییر كجداول تستخدم التفسیر لدرجات الالعبین في المستوى عیار معینال بمقارنتها بمإتفسیرها 
ساسا أ..وبذلك توفر لنا المتوسط او اقل منه او اعلى بالنسبة لعینة التقنین التي استخدمت في بناء المعاییر.

  ". قنین للمقاییس او االختباراتالت، لذا تعد المعاییر احد االهداف االساسیة التي تهدف الیها عملیة للمقارنة
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في مجال  فالمعاییر "هي قیم تمثل اداء مجتمع خاص في اختبار معین ، وتستخدم كلمة(المعاییر) كثیرا       
، وهي تستخدم لإلشارة الى متوسطات درجات مجموعة خاصة من الناس یطلق علیها القیاس التربوي الریاضي

  .یة "مجموعة التقنین او المجموعة المرجع
  اشتقاق المعاییر:

ان عملیة اشتقاق المعاییر تعد اخر الخطوات التجریبیة التي یمر بها المقیاس بصورته النهائیة من خالل "      
  " ثلة للمجتمع الذي یعد له المقیاستطبیقه على عینات مم

یحصل علیها المجیب في  ان المعاییر مستویات محددة من المقیاس نرجع الیها لفهم الدرجة الخام التي"      
  االختبار او المقیاس النفسي" 

، ومن المعروف ان عیاریة بغیة الوصول إلى المعاییریجب تحویل الدرجات الخام الى درجات مولذلك "       
المعاییر هي احد األهداف االساس التي ترمى الیها عملیة تقنین االختبارات اذ تشتق المعاییر من عینة التقنین التي 
تمثل المجتمع االصلي المبحوث،والدرجة الخام هي النتیجة األصلیة المشتقة من تطبیق االختبارات قبل ان تعالج 

  احصائیًا وهي مصدر المعاییر"
  :وضع مستویات معیاریة للمقیاس

ا على ما لنان المعاییر معلومات تدلنا على كیفیة االداء الفعلي لالفراد في حین ان المستویات معلومات تد"      
  " یجب ان یؤدیه االفراد

ویؤكد ( صالح الدین محمود عالم ) " ان المستوى المعیاري هو المستوى الذي یجب ان یصله االفراد المختبرون 
  لكي تعد اجابتهم مقبولة" 

) فقرة وان بدائل االجابة خماسیه ، فان اعلى درجة یمكن ان یحصل علیها 46فمثال لو كان المقیاس مكون من (
، لدنیا مقسومًا على عدد المستویات) ، ویتم طرح القیمة العلیا من القیمة ا46) درجة و أدنى درجة (230الالعب (

  وبهذا یكون لدینا مستویات خمسة وهي .
  یبین المستویات وحدودها بدرجات المقیاس وداللتها  في المقیاس

  داللتها في المقیاس  المدى الحقیقي للمقیاس  المستوى
  جید جدا  194- 230  االول
  جید  157- 193  الثاني
  متوسط  120- 156  الثالث
  مقبول  83- 119  الرابع
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  ضعیف  46- 82  الخامس
  أمثلة عن المقاییس:* 

  * مقیاس االستثارة االنفعالیة:

  نادراً   أحیاناً   غالبا  الفقرات  ت
        اشعر باالستقرار النفسي عندما استخدم تمارین االسترخاء  1
        أحقق أفضل اداء عندما أكون هادئاً   2
        مهمة المنافسة أفضل الفوز على الهزیمة عندما تكون  3
        یزداد قلقي عندما أتعرض إلصابة ما.  4
        یثیرني الحكم الذي یعطي قرارات خاطئة  5
        أصلي هللا قبل المباراة داعیا بالنجاح والموفقیة  6
        زمالء في اللعباشعر باالرتیاح لتقبل نصائح ال  7
        المنافسةیزداد توتري واضطرابي عند التفكیر بأهمیة   8
        نقد المدرب لي یعوق مقدرتي على التركیز واالنتباه في المنافسة  9
        الجأ الى دخول الحمام لمرات عدیدة قبل البدء بالمنافسة  10
        أتألم من صیحات الالعبین البذیئة  11
        لنفس عندما یقرأ المدرب سورة الفاتحة معناأشعر بالثقة با  12
        أحقق أفضل أداء عندما یشجعني المدرب  13
        تزداد استثارتي عندما یكون الشخص اإلداري غیر ریاضي  14
        أتصور ذهنیًا خطة اللعب قبل تنفیذها.  15
        ألوم نفسي عند ارتكابي خطأ حتى ولو كان بسیطاً   16
        بخطة اللعب یجعلني أكثر تفكیرًا بأهمیة المباراةاهتمام المدرب   17
        صیحتي مع زمالئي قبل المباراة تشد من ازري  18
        أطمئن نفسیًا عندما ألعب مع فریق یفهم قانون اللعبة جیداً   19
        یكون أدائي افضل عندما یشاهدني والدي وأخوتي واحبتي  20
        المدرب مجدیة. أشعر بالنرفزة عندما لم تكن توجیهات  21
        یثیرني ضعف التحكیم الذي یسبب هزیمة فریقي  22
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  نادراً   أحیاناً   غالبا  الفقرات  ت

23  
أطمئن نفسیًا عندما أرى اهتمام المسؤولین بي كثیرًا قبل المنافسة 

  وخاللها وبعدها
      

        أشعر بعدم االرتیاح لتحیز اإلداریین لبعض الالعبین  24
        ستوىأشعر بسعادة عند مشاركتي في منافسة متكافئة الم  25
        أطمئن نفسیًا عندما أشاهد جماهیر مناصرة  لفریقنا  26
        عد المنافسة تزداد ضربات قلبيو مع قرب م  27
        المهمة أبذل جهدًا ممیزاً  المنافسة في  28
        استمتع بالمنافسة أكثر من التدریب  29
        لمنافسةاشعر بالندم عندما أكرر نفس األخطاء التي ارتكبتها سابقًا في ا  30
        أفكر دائمًا في كیفیة األداء في الوقت المطلوب.  31

  * مقیاس دافعیة االنجاز:

  العبارات  ت
تنطبق علي 
  بدرجة كبیرة

تنطبق علي 
بدرجة 
  متوسطة

تنطبق علي 
  بدرجة قلیلة

التنطبق 
  علي

          اشعر بالملل من التدریب لفترة طویلة.   .1
المجتمع احلم بالمركز والمكانة العالیة في    .2

  الریاضي.
        

احب ان اكون على منصة االحتیاط عندما نلعب    .3
  مع الفرق القویة.

        

افضل ممارسة ریاضتي والتنافس فیها على أي    .4
  عمل اخر.

        

          لدي الرغبة في التفوق واالنجاز بالكرة الطائرة.   .5
انا اصمم على الفوز على الرغم من صعوبة    .6

  الفریق المنافس.
        

          وقع الفشل في كل ما ارید القیام به من اعمال.ات   .7
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          اشعر بان جمیع الالعبین ضدي.   .8
          القي اللوم على االخرین عند فشلي.   .9
اتوقع ان یفتح لي االنجاز العالي ابواب  .10

  المستقبل.
        

اسعى دائما الى ان اكون في مستوى الالعبین  .11
  المتمیزین.

        

قت اطول او بجهد اكبر ال ارغب في التدریب لو  .12
  من زمالئي الالعبین.

        

اعتقد ان النجاح في البطوالت الریاضیة یتاسس  .13
  على الكفاح والتضحیة.

        

اشعر بالخوف واالرباك عندما العب امام جمهور  .14
  كبیر.

        

ارى ان الكرة الطائرة شيء مثیر یستدعي  .15
االستمرار في مزاولتها على الرغم من 

  الصعوبات.

        

          انا اجد ان مستقبلي مع النادي الذي العب له. .16
ابتعد عن الصعاب التي اعرف ان الالعبین  .17

  االخرین فشلوا في اجتیازها.
        

          یریحني فوز فریقي في أي منافسة یدخل فیها. .18
ارغب ان اضحي من اجل تحقیق هدفي  .19

  الریاضي.
        

          ثنائها.اخشى الهزیمة قبل ان تبدأ المباراة وفي ا .20
انضمامي الى فریق النادي هدف مهم في  .21

  حیاتي.
        

          یهمني مواصلة اللعب مع فریقي. .22
ابتعد عن الجدیة في التدریب كي ال اصاب  .23

  باذى.
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          لدي ثقة بنفسي وبفریقي في الفوز. .24
          احاسب نفسي عما قمت به من اخطاء . .25
          اقویاء. اشعر بخوف شدید عندما اواجه خصوما .26
          انا متفائل جدا من مستقبلي الریاضي. .27
          اخطط نشاطاتي تجاه تحقیق مستقبلي الریاضي. .28
انا من النوع الذي یستسلم بسهولة عند مواجهة  .29

  بعض الصعوبات.
        

          افتقر الى الثقة في ادائي اثناء المباریات. .30
ال اهتم بمقارنة مستوى ادائي بمستوى اداء  .31

  العبین االخرین.ال
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  النتائج: عرض ومناقشة - 12
  عرض النتائج: - 1- 12

  هناك خمسة طرق لعرض النتائج هي: 
هـــذه الطریقـــة هـــي أبســـط طـــرق العـــرض، وهـــي عبـــارة عـــن عـــرض األرقـــام فـــي ســـیاق  العـــرض الكتـــابي: -12-1-1

  جدا. الكتابة اإلنشائیة وقلیال ما یتم استخدام هذه الطریقة إال عندما تكون األرقام المراد عرضها قلیلة
ثـالث مسـتویات لمرحلـة  )3(یتكون معهد علوم وتقنیات النشـاطات البدنیـة والریاضـیة فـي جامعـة البـویرة مـن   مثال/ -

المســتوى  طالـب، وعــدد طـالب )80(المسـتوى الثـاني  طالــب، وعـدد طـالب )60(اللیسـانس، طـالب المسـتوى األول 
  طالب. )260(ي جمیع المستویاتطالب، وبذلك یكون المجموع الكلي للطالب ف )120(الثالث 

هــذه الطریقــة أكثـر وضــوحا مــن طریقــة العــرض الكتـابي وأكثــر تنظیمــا، وفیهــا یــتم  العــرض شــبه الجــدولي:-12-1-2
  عرض البیانات متبوعة بداللة البیان أو نوعه وتستعمل أیضا عندما تكون لدینا أرقام قلیلة.

  لبدنیة والریاضیة في جامعة البویرة كاآلتي:طالب معهد علوم وتقنیات النشاطات ا یتوزع مثال/ -
  طالب في المستوى األول (السنة األولى لیسانس). )60(  
  طالب في المستوى الثاني (السنة الثانیة لیسانس). )80(  
  طالب في المستوى الثالث (السنة الثالثة لیسانس). )120(  

  طالب المجموع الكلي. )260(
  دة أنواع من الجداول اإلحصائیة أهمها:وهناك ع العرض الجدولي: -16-1-3

تتكــون مــن عمــودین أو صــفین یبــین أحــدهما الحــاالت الممكنــة للظــاهرة والثــاني مفــردات كــل  أوال) الجــداول البســیطة:
  مثال/حالة.

  یبین عدد طالب معهد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة في كل مستوى دراسي جدول
  

  

  

  

  

 بعدد الطال المستوى الدراسي
 60 السنة األولى لیسانس
 80 السنة الثانیة لیسانس
 120 السنة الثالثة لیسانس

 260 المجموع
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فـي هـذا النـوع مـن الجـداول تعـرض البیانـات حسـب الجـنس أو نـوع النشـاط الممـارس أو الـوزن  ثانیا) الجداول المركبـة:
مثــال الســابق حســب ســنة التخــرج وتقــدیر التخــرج لكــل أو العمــر....إلخ، إذ ســنوزع طــالب الســنة الثالثــة لیســانس فــي ال

  مثال/ طالب.
  موزعین سب سنة التخرج وتقدیر التخرج لكل طالب یبین عدد طالب السنة الثالثة لیسانس جدول

 سنة التخرج
 تقدیرالتخرج

 المجموع
 امتیاز جید جدا جید متوسط مقبول

2017 -2018 20 40 20 10 10 100 
2018 -2019 10 5 3 2 0 20 

 120 10 12 23 45 30 المجموع

وهي الجداول التي تجمع بین ظاهرتین أو أكثر بدال من ظاهرة واحدة مثال العمر والوزن ثالثا) الجداول المزدوجة: 
  مثال/وسنة التخرج وتقدیر التخرج....إلخ، وفي مثالنا السابق سنوزع الطالب حسب سنة التخرج والتقدیر والعمر. 

  موزعین حسب سنة التخرج وتقدیر التخرج والعمر طالب السنة الثالثة لیسانسجدول یبین عدد 

 سنة التخرج
  العمر تقدیر التخرج

 المجموع
 سنة 20 سنة 19 سنة 18 امتیاز جید جدا جید متوسط مقبول

2017 -2018 20 40 20 10 10 35  45  20  100 
2018 -2019 10 5 3 2 0 11  9  0  20 

 120  المجموع

یتطلــب عــرض البیانــات بهــذه الطریقــة ترتیبهــا بشــكل تنــازلي أو تصــاعدي حســب حجمهــا  عــرض الرتبــي:ال-12-1-4
فمثال ترتب البیانات الخاصة بالزمن تصاعدیا ألن الزمن األقل هو األفضـل رتبـة واألفضـل انجـازا وهـذا مـا یفعلـه حكـام 

لــزمن األقـل إلــى األكثــر فـاألكثر حتــى أخــر ألعـاب القــوى فـي الســباقات، إذ یرتــب المتسـابقون حســب أزمنــتهم تصـاعدیا ا
متسابق، أما ترتیب البیانات تنازلیا فتكون في مسـابقات القفـز والرمـي ورفـع األثقـال واأللعـاب التـي یعـد االنجـاز األعلـى 

قــل هـو األفضـل فیقـوم الحكـام بترتیــب الـدرجات أو المسـافات أو االرتفاعـات أو األوزان ترتیبـا تنازلیــا مـن األكثـر إلـى األ
  فاألقل، وهذه الطریقة یصلح استخدامها للمقارنة بین مجموعتین.
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  الالعبین (بالثانیة وأجزائها) كما یلي: متر للرجال كانت نتائج 100في مسابقة /1مثال -

 )10   /10.04   /9.95   /9.92 /10.11   /9.80(  

  األفضلیة في االنجاز): الحل: ترتیب هذه األرقام ترتیبا تصاعدیا (من األدنى إلى األعلى حسب -

 )9.80   /9.92   /9.95   /10 /10.04   /10.11(  

       6      5     4      3     2     1الرتبة :  -

) ثانیــة والرتبـــة السادســـة للـــذي حقـــق 9.80هنــا واضـــح جـــدا التسلســـل الرتبـــي لالعبــین فالرتبـــة األولـــى للـــذي حقـــق (
  ) ثانیة.10.11(

  الالعبین (بالمتر وأجزائه) كما یلي: جلة للرجال كانت نتائجدفع ال في مسابقة /2مثال -

 )14   /13.5   /17   /14.5 /18   /16(  

  الحل: ترتیب هذه األرقام ترتیبا تنازلیا (من األعلى إلى األدنى حسب أفضلیة االنجاز) : -

 )18   /17   /16   /14.5 /14   /13.5(  

       6      5     4      3      2     1: الرتبة -

) 13.5) متـر والرتبـة السادسـة للـذي حقـق (18هنا واضح جدا التسلسل الرتبي لالعبین فالرتبة األولى للـذي حقـق (
 متر.
على الرغم مـن مزایـا العـرض الجـدولي كونـه أفضـل أسـلوب لتوضـیح البیانـات والعالقـات  العرض البیاني:-12-1-5

فهمه لدى العامـة الـذین ال یجیـدون معرفـة الوسـائل اإلحصـائیة، لـذا  بین المتغیرات، إال أنه یصعب في بعض األحیان
ــهل فهمـــا عـــن طریـــق العـــرض البیـــاني، حیـــث أن  ــى عـــرض بیانـــاتهم بأســـلوب أكثـــر تشـــویقا وأسـ یضـــطر البـــاحثون إلـ

وم البیانیـة األشكال الهندسیة البیانیة والرسوم البیانیة تجـذب القـارئ أكثـر، والغایـة مـن األشـكال الهندسـیة البیانیـة والرسـ
هــو تقریـــب صـــورة البیانـــات أو خالصـــة النتـــائج تقریبـــا یســـهل للقــارئ االســـتدالل إلـــى النتیجـــة العامـــة مـــن خـــالل نظـــرة 

  بسیطة إلى الشكل أو الرسم البیاني.
توجـد أنـواع كثیـرة مـن األشـكال والرســوم الهندسـیة البیانیـة لكـل منهـا أغراضــه واسـتعماالته الخاصـة، ویعتمـد ذلـك علــى 

الـدائرة البیانیـة واألعمـدة البیانیـة والمـدرج  رة القـائم بـالعرض البیـاني، ومنهـاالظـاهرة المدروسـة وأهـداف الدراسـة وقـدنوع 
  والمضلع والمنحنى التكراري وغیرها.
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ووصـف وتفسـیر النتـائج مـن خـالل النسـب وتكراراتهـا وبعد عرض نتائج البحث بإحدى الطرق المذكورة البد مـن تحلیـل 
  تخراج الداللة اإلحصائیة لها (معنویة أو غیر معنویة).وغیرها، واس

  عرض نتائج متغیر سرعة االقتراب لمهارة الضرب الهجومي الساحق: مثال/ - 
یبین اإلحصاءات الوصفیة لقیم المتغیرات البیوكینماتیكیة لمرحلة االقتراب المرتبطة بمهارة الضرب الهجومي  جدول

  والبعدیة للمجموعة التجریبیة الساحق (القطري) للقیاسات القبلیة

  المتغیر  ت
وحدة 
 Mean ± SD  القیاس  القیاس

Std 
Erorr Sk Kus cv K - S Sig 

1  
سرعة 
  االقتراب

  م/ثا
 0.20 0.22 1.51%  2.15  0.73 0.02  0.06±3.97  قبلي

  0.23 0.06  0.19±4.29  بعدي
-

1.26  
%4.25  0.17 0.20* 

  α - level (≥ 0.05مستوى الداللة = ( - 

 - (Sig)) ،P. Valeu/ قیمة الخطأ أو القیمة اإلحتمالیة = (Std. ErrorMean  الخطأ المعیاري لألوساط =
  الحسابیة.

-Sk ) معامل اإللتواء =(Skewness.  

 -Kus ) معامل التفرطح =Kurtosis.(  

 1.96=  0.05عند مستوى داللة  Zقیمة  - 

  
  
  
  
 
 



 16 سبوع رقم:األ                          16 :المحاضرة رقم ساسي عبد العزیز اسم المؤلف:
 

 
92 

 (Sig)) المحسوبة ومستویات الخطأ T-test(خطاء المعیاریة وقیم جدول یبین قیم أوساط وانحرافات الفروق واأل
وحجم التأثیر لقیم المتغیرات البیوكینماتیكیة لمرحلة االقتراب المرتبطة بمهارة الضرب الهجومي الساحق   والداللة

  (القطري) للمجموعة التجریبیة

وسط   المعالجات
  الفروق

انحراف 
  الفروق

الخطأ 
 df المعیاري

)T-
testمحسوبة)ال  

P. value  
(Sig) 

داللة 
 الفروق

حجم 
  التأثیر

داللة 
  المتغیر  التأثیر

سرعة 
  االقتراب

  كبیر  0.87  دال 0.001 5.23  9  0.06  0.19  0.31

  α - level (≥ 0.05مستوى الداللة = ( - 

 - (Sig)) ،P. Valeu.قیمة الخطأ أو القیمة اإلحتمالیة = (  

  
  ) للمجموعة التجریبیة في قیم سرعة االقترابE. Size) المحسوبة وحجم التأثیر (T-test(شكل یوضح قیم 

-T(اإلحصاءات الوصفیة وقیم وسط الفروق وانحراف الفروق والخطأ المعیاري وقیم  السابقینیبین الجدولین      
test(  المحسوبة ومستوى الخطأ)Sig(  وق في قیم سرعة االقتراب، وأخیرا قیم حجم التأثیروالداللة اإلحصائیة للفر 

)E.Size( .وداللتها الناتجة من التمرینات المستخدمة للمجموعة التجریبیة  
للقیاس القبلي بلغت  )Mean ± SD(نالحظ أن قیمة الوسط الحسابي وانحرافه المعیاري  )4(من خالل الجدول     

، وفي )%1.51(ونسبة اختالف قدرت بــ  )0.02(أ معیاري قدره بخط)0.06±  3.97(في متغیر سرعة االقتراب 
، ومن )%4.25(ونسبة اختالف قدرت بــ  )0.06(بخطأ معیاري قدره  )0.19±  4.29(القیاس البعدي أصبحت 

 )0.31(بین القیاسین القبلي والبعدي بلغ  )MeanDifferences(یظهر أن وسط الفروق  )21(خالل الجدول 
، ومن خالل )0.06(قدره  )Std. Error(بخطأ معیاري  )SD of Differences()0.19( وانحراف الفروق

  .مالحظتنا لهذه المؤشرات نراها مختلفة في القیمة والمقدار فیما یخص القیاسین القبلي والبعدي
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) حیث جاءت قیم بطةستیودنت للعینات المرت Tاالختـبار المعـلمي (اختبار  استخـدمناولبیـان حقیـقـة هـذه الفـروق     
)T-test(  المحسوبة بمقــدار)(خطأ وباحتمالیة  )5.23P-Value/Sig( بلغت)وهي أقل من مستوى  )%00.1

وهذا یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین نتائج القیاسین القبلي والبعدي في  ،5%الداللة (المعنویة) 
، وتم )0.0005P-Value ÷ 2 =اتجاه الوسط األكبر باحتمالمتغیر سرعة االقتراب ولصالح القیاس البعدي (في 

وهي قیمة تدل على التأثیر  )0.87(الذي بلغ )E.Size(تأكید هذه الفروق بشكل عملي من خالل حجم التأثیر 
إذا ما قارناها بالصیغ التي وضعها بیرسون للتمرینات ذات البناء الكینماتیكي في تطویر سرعة االقتراب الكبیر 

)Pearson.( .والشكل التالي یوضح منحنى التغیر في قیم سرعة االقتراب ألفراد المجموعة التجریبیة  

  
  یوضح منحنى التغیر في قیم سرعة االقتراب ألفراد المجموعة التجریبیة شكل

  مناقشة النتائج: - 2- 12
من عـرض النتـائج وتحلیلهـا فلكـي یكـون البحـث ذا قیمـة وأهمیـة إن مرحلة مناقشة النتائج تعد أكثر صعوبة وأهمیة     

علمیــة، ینبغــي علــى الباحـــث فهــم العالقــات الســببیة بـــین متغیــرات الدراســة وبــین النـــواحي التطبیقیــة لیزیــد مــن رصـــانة 
  بحثه،ویمكن للباحث أن یفسر ویناقش نتائج بحثه في ضوء النقاط التالیة:

  رصینة.االستعانة بالمصادر العلمیة ال -
  إعطاء وجهة نظره الشخصیة المنطقیة دون تحیز. -
  الربط الموضوعي بین الخلفیة النظریة للبحث والنتائج. -
  ربط نتائج بحثه مع نتائج دراسات وبحوث سابقة. -
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   مثال/ - 
الباحث المثال السابق المأخوذ من أطروحة الدكتوراه الخاصة بسنحاول توضیح كیفیة مناقشة النتائج في ضوء      
  بعنوان: بعوش خالد

"تأثیر  بعض التمرینات ذات البناء الكینماتیكي في منحنى التغیر للقدرة وأهم المتغیرات البیوكینماتیكیة المرتبطة 
 بدقة الضرب الهجومي الساحق بالكرة الطائرة"

الحركي للمهارات وخاصة تعد مرحلة االقتراب من المراحل المهمة التي یجب االهتمام بها في مجال التحلیل       
فیما یتعلق بحركات المفاصل، حیث أنها تحدد أین ومتى یبدأ الالعب في أداء المرحلة التالیة، فالحركات الزائدة في 
بعض المتغیرات البیومیكانیكیة للمفاصل المشتركة في أداء المهارة أو تأثیر المدى الحركي لهذه المفاصل ألي سبب 

وهو ید إلى قصور في المرحلة الرئیسیة، حیث أنه ال یوفر الوضع المناسب لبدایة الحركة، من األسباب یؤدي بالتأك
ما تتطلبه المرحلة التالیة (مرحلة النهوض والطیران)، وقد تم التطرق ألهمیة هذه المرحلة في الخلفیة النظریة للبحث. 

  .)54(صراجع 
مجموعة التجریبیة إلى طبیعة التمرینات المستخدمة والوسائل تطور قیم سرعة االقتراب عند أفراد ال الباحثیعزو      

المساعدة والوثبات األفقیة، حیث عملت على تطویر عضالت الساقین وتسخیرها لمراحل الخطوات التقریبیة في 
ء الساحق، فالنتیجة المتحققة في زیادة قیمة سرعة االقتراب هي التناسب الطردي مع قوة البدالهجومي مهارة الضرب 

، 2012الفضلي ( "االنفجاریة" المكتسبة لدى الالعبین واللحظات التي تلیها، وهذا ما یتفق مع نتائج دراسة
في أن "تدریبات القوة الخاصة قد عملت على تحسین سرعة اقتراب الالعب"، وبهذا تكون هذه التمرینات  )178ص

جسم بزیادة سرعته التي ترتبط ارتباطا مباشرا بهدف قد حققت هدفها في تطویر األداء والتغلب على القصور الذاتي لل
المهارة، إذ أنها ساهمت في اكتساب السرعة األفقیة واالستمرار فیها حتى آخر وثبة قبل القیام بعملیة النهوض، وهذا 

"إن التغیر في كمیة الحركة بسبب القوة  )2010( الفضلي نقال عن )106، ص2017السعیدي (ما أشار إلیه 
 ة یكون دائما بزمن محدد، كلما كان هذا الزمن قصیر یكون التغیر في كمیة الحركة إیجابي". المبذول

فالالعب یصل إلى نتائج جیدة بفضل السرعة األفقیة التي یحصل علیها خالل الخطوات التقریبیة، وأن هذه     
لى مقدار الزمن، وهذا یؤید ما أشار الزیادة في السرعة تكون واضحة في حالة إطالة الخطوات التقریبیة مع الحفاظ ع

بأن الزیادة في سرعة االقتراب تحدث نتیجة التغییر في مسافة الخطوة األخیرة بما ) 35- 11، ص2015نعمه ( إلیه
  . النهوض یتناسب مع المتطلبات المیكانیكیة لمرحلة

ال یكون أداء هذه المهارة من فالغایة من الركضة التقریبیة هي التحضیر إلكساب الجسم كمیة حركة وبذلك      
أثناء التدریبات على الركضة التقریبیة ألن هذا الوضع سیعمل على إیجاد الزوایا المناسبة  أكدناالصفر، لذلك 
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للمفاصل استعدادا للقسم الرئیسي للحركة، مما یؤدي إلى إنتاج قوة أكبر في الجزء الرئیسي، ونتیجة لزیادة مدى 
  ي فإن ذلك سوف یساعد على تجمیع القوة وتزاید السرعة وكمیة الحركة.الحركة في القسم التحضیر 

  النتائج في ضوء النقاط التالیة:من خالل هذا المثال نجد أن الباحث فسر وناقش* 
  ربط بین الخلفیة النظریة للبحث والنتائج.  -
  أعطى وجهة نظره الشخصیة في ضوء معرفته. -
  بحوث سابقة.ربط نتائج بحثه مع نتائج دراسات و  -
  بالمصادر العلمیة الرصینة. استعان -
  

 (APA) المراجع وفقا ألسلوب الجمعیة األمریكیة السیكولوجیة توثیقطریقة  توضیحوفي األخیر یمكننا 
 :المراجع توثیق *

تم بعد نهایة فصول البحث مباشرة تأتي قائمة المراجع التي استعان بها الباحث في متن بحثه، بحیث ی          
 (APA) ترتیب قائمة المراجع وفق الضوابط التالیة حیث تمت االستفادة من الدلیل الصادر عن الجمعیة األمریكیة

  :النسخة الخامسة
 .عدم ترقیم المراجع   -
 .یتم ترتیب المراجع حسب األحرف الهجائیة لالسم األخیر مع إهمال (أل) التعریف في الترتیب    -
 .)سم1یكون تباعد أسطر المرجع الواحد مفردا (    -
 ).سم2یكون تباعد األسطر بین كل مرجعین مزدوجا (    -
عندما یطول توثیق المرجع الواحد ألكثر من سطر فیجب أن تكون األسطر األخرى بعیدة (خمس مسافات)     -

 .عن هامش السطر األول
 :مثال 

، (2)7مجلة جامعة الملك سعود.  .تعلیم العلوم في المرحلة الثانویة في المملكة العربیة السعودیة والوالیات المتحدة األمریكیة ھـ.). طرائق وأسالیب1415الحدیثي، صالح. (
163-199. 

 :وفیما یلي كیفیة توثیق هذه المراجع بأشكالها التالیة

 .الكتب       ·
 .الدوریات       ·
 .غیر المطبوعات       ·
  .لكترونیةالمصادر اإل        ·
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 :توثیق الكتب   –أوال 
 كتاب لمؤلف واحد

 .االسم األخیر، االسم األول.(التاریخ). عنوان الكتاب(بخط أسود غامق). بلد النشر: الناشر
 :مثال

 .الریاض: دار عالم الكتب .النماذج في بناء المناھج .(1418السمیري، لطیفة.(
 كتاب لمؤلفین أو أكثر

ل للمؤلف األول؛ ثم االسم األخیر، واالسم األول للمؤلف الثاني.(التاریخ). عنوان الكتاب(بخط أسود غامق). بلد النشر: االسم األخیر، االسم األو
 .الناشر

 :مثال
 .مكتبة العبیكان الریاض:  .المنھج المدرسي من منظور جدید .(1416الشافعي، إبراھیم؛ والكثیري، راشد؛ وسرالختم، علي.(

 كتاب مجھول المؤلف 
 .نوان الكتاب(بخط أسود غامق). (الطبعة).(التاریخ). بلد النشر: الناشرع

 :مثال
 .). بیروت: مكتبة لبنان1992).(3ط). تعلیم التعبیر اللغوي للمبتدئین    

 كتاب بدون تاریخ
 .االسم األخیر، االسم األول. عنوان الكتاب(بخط أسود غامق).(الطبعة). بلد النشر: الناشر

 :مثال
 .دار القلم. بدون تاریخ .دراسات في النفس اإلنسانیة .دقطب، محم

 عدة أعمال لمؤلف واحد وطریقة ترتیبھا

إھمال (أل) التعریف في الترتیب وإضافة حرف حین تتعدد المراجع لمؤلف واحد فیتم ترتیبھا وفق التاریخ األقدم فاألقدم، فإن تطابقا في التاریخ فیتم الترتیب وفق عنوان المرجع مع 
 :جائي للترتیب بعد التاریخ مباشرةھ

 .االسم األخیر، االسم األول.(التاریخ). العنوان. اسم المجلة. المجلد بخط أسود غامق (رقم العدد). الصفحات
 :مثال

معة الملك سعود في الفصل الدراسي األول للعام الجامعي جا- ھـ، أ). قیاس التفكیر التجریدي حسب نظریة بیاجیھ لدى الطلبة الجدد الذین التحقوا بكلیة التربیة1412المقوشي، عبدهللا.(
 .21-1 .(1) 4مجلة جامعة الملك سعود. مجلد.ھـ وعالقتھ ببعض المتغیرات1409/1410

جامعة - یتخرجون من كلیة التربیةھـ، ب). قیاس التفكیر التجریدي حسب نظریة بیاجیھ وعالقتھ ببعض المتغیرات لدى طالب التربیة المیدانیة الذین سوف 1412المقوشي، عبدهللا.(
 .198-179.(1)4مجلة جامعة الملك سعود. مجلد .ھـ1409/1410الملك سعود مع نھایة الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 كتاب من تألیف منظمة أو جمعیة
 .المنظمة.(التاریخ).عنوان الكتاب(بخط أسود غامق).(رقم الطبعة).بلد النشر: الناشر

 :مثال

 .). الریاض: جامعة الملك سعود2ط) تربیة األطفال .(1425یة السعودیة للعلوم التربویة والنفسیة.(الجمع

 كتاب في طبعة غیر طبعتھ األولى
 .االسم األخیر، االسم األول.(التاریخ). عنوان الكتاب(بخط أسود غامق). (الطبعة) بلد النشر: الناشر

 :مثال
 .). بیروت: دار العلم للمالیین4ط).یم اللغة العربیة للناطقین باللغات األخرىابستیمولوجیا تعل .(1982بادي، غسان.(

 طبعة منقحة أو مزیدة
 .االسم األخیر، االسم األول.(التاریخ). عنوان الكتاب(بخط أسود غامق).(طبعة مزیدة ) بلد النشر: الناشر

 :مثال
  .طبعة مزیدة) بیروت: دار العلم للمالیین).ین باللغات األخرىابستیمولوجیا تعلیم اللغة العربیة للناطق .(1982بادي، غسان.(
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 مؤلف من عدة مجلدات
 .االسم األخیر، االسم األول.(التاریخ). عنوان الكتاب.رقم المجلد. عنوان المجلد(بخط أسود غامق). (الطبعة). بلد النشر: الناشر

 :مثال
 .). الریاض2ط).تراجم شخصیات .ة العربیة السعودیة في مائة عام. المجلد األول). موسوعة تاریخ التعلیم في المملك1423وزارة المعارف.(

 مؤلف ذو محرر
 .االسم األخیر، االسم األول(محرر).(التاریخ). عنوان الكتاب(بخط أسود غامق). بلد النشر: الناشر

 :1مثال
 .القاھرة: األنجلو المصریة .ھجمنھج البحث في التربیة المقارنة و تحلیل المنا .(1994ھارتمان، جورج(محرر).(

بلد االسم األخیر، االسم األول. (التاریخ). العنوان المختار. في اسم المحرر (محرر).عنوان الكتاب(بخط أسود غامق). (الصفحات المختارة). 
 .النشر: الناشر

 :2مثال
- 150ص ص) .منھج البحث في التربیة المقارنة و تحلیل المناھج .(ج(محرر). المنھج الجوھري في تحلیل المنھج المدرسي. في ھارتمان، جور1994مولي، میشال.(

 .). القاھرة: األنجلو المصریة160
 رسالة علمیة غیر منشورة

 .االسم األخیر، االسم األول.(التاریخ). عنوان الرسالة(بخط أسود غامق). معلومات توضیحیة. القسم، الكلیة، الجامعة: اسم البلد
 :مثال

رسالة ماجستیر غیر منشورة.  .مدى تحقیق أھداف تعلیم النصوص األدبیة في المحتوى المقرر على طالب الصف األول الثانوي .(1419ود.(الكثیري، سع
 .قسم المناھج وطرق التدریس، كلیة التربیة، جامعة الملك سعود: الریاض

 عمل منشور في سلسلة
 .بخط أسود غامق).في اسم السلسلة(بخط أسود غامق). بلد النشر: الناشراالسم األخیر، االسم األول.(التاریخ). عنوان الكتاب(

 :مثال
في سلسلة مطبوعات  .دلیل الرسائل العلمیة المجازة من مؤسسات التعلیم العالي بالمملكة في تخصص المناھج وطرق التدریس .(1417أبانمي، محمد.(

 .ھد الوطنیةمكتبة الملك فھد الوطنیة الثالثة. الریاض: مكتبة الملك ف
 عمل مترجم

 .راالسم األخیر للمؤلف، االسم األول.(التاریخ). عنوان الكتاب(بخط أسود غامق).(ترجمة االسم األول واألخیر للمترجم). بلد النشر: الناش
 :مثال

 .ترجمة أحمد كاظم، وجابر عبدالحمید). مصر: دار النھضة العربیة) أساسیات المناھج .(1982تایلور، رالف. (
 ثیقة حكومیةو

 .الجھة المؤلفة.(التاریخ). عنوان الوثیقة (بخط أسود غامق). المدینة: الناشر.رقم النشر
 :مثال

الالئحة الموحدة للدراسات العلیا في الجامعات السعودیة والقواعد واإلجراءات التنظیمیة والتنفیذیة للدراسات العلیا  .(1419عمادة الدراسات العلیا.(
 .(الریاض: جامعة الملك سعود. (بدون رقم نشر .ودبجامعة الملك سع

 مقدمة أو تقدیم أو مدخل أو تمھید
 .الناشراالسم األخیر، االسم األول.(التاریخ). نوع المقال. في مؤلف الكتاب. عنوان الكتاب(بخط أسود غامق). (صفحات المقال). اسم بلد النشر: 

 :مثال
 .د). بیروت: دار العلم للمالیین –ص ص ا ) .ابستیمولوجیا تعلیم اللغة العربیة للناطقین باللغات األخرى .(1982غسان.(). مقدمة. في بادي، 2001الطنطاوي، سلیم.(

 تقریر سنوي
 .عنوان التقریر(بخط أسود غامق).(التاریخ). بلد النشر: الناشر

 :مثال
 .الریاض: جامعة الملك سعود .(1425) 1425-1424ة والنفسیة: تقریر التقریر السنوي الثاني عشر لمجلس إدارة الجمعیة السعودیة للعلوم التربوی

 :الدوریات  توثیق –ثانیا  
 بحث في مجلة

 .االسم األخیر، االسم األول.(التاریخ). عنوان البحث. اسم المجلة. العدد(بخط أسود غامق)، الصفحات
 :مثال

 .34 -1، 14رسالة التربیة وعلم النفس.  .الخطط الدراسیة التي یعدھا معلمو الصف األول المتوسطھـ). دراسة تحلیلیة لألسئلة الواردة في 1423الدیحان، محمد.(
 بحث في مجلة ذات صفحات متصلة

 .االسم األخیر، االسم األول.(التاریخ). عنوان البحث. اسم المجلة. المجلد بخط أسود غامق(رقم العدد). الصفحات
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 :مثال
 .836-797 .(2)15مجلة جامعة الملك سعود. مجلد .حاجات التدریبیة لمعلمي التربیة الفنیة في المرحلة المتوسطة). ال1423النجادى، عبدالعزیز.(

 بحث أو ورقة عمل في مؤتمر
 .االسم األخیر، االسم األول.(السنة والشھر). عنوان البحث(بخط أسود غامق). عنوان المؤتمر. البلد. مكان انعقاد المؤتمر

بحث مقدم في ندوة تنمیة  .اإلنتاج العلمي ألعضاء ھیئة التدریس في كلیات العلوم اإلنسانیة في جامعة الملك سعود ومعوقاتھ .(، ذو القعدة1425الشایع، فھد.(
 .أعضاء ھیئة التدریس في مؤسسات التعلیم العالي: التحدیات والتطویر. جامعة الملك سعود: الریاض

 مقال في دوریة أسبوعیة
 .السم األول. (السنة والشھر والیوم). عنوان المقال اسم المجلة. العدد(بخط أسود غامق)، الصفحةاالسم األخیر، ا

 :مثال
 .7، 112رسالة البحوث.  .). مھارات التدریس29ھـ شوال1425عبدهللا، محمد.(

 مقالة من صحیفة یومیة
 .حیفة(بخط أسود غامق).عنوان الصفحة رقم الصفحةاالسم األخیر، االسم األول.(السنة والشھر والیوم). عنوان المقال. اسم الص

 :مثال
 .19مقاالت .جریدة الریاض .). تطویر المناھج:رؤى في المیزان28ھـ محرم 1425الكثیري، سعود.(

 :توثیق المصادر اإللكترونیة –ثالثا 
 :االنترنت وعنوان الموقع، فإذا كان المرجع بحثا في مجلة فتتبع الطریقة اآلتیةیراعى فیھا ما تم بیانھ في توثیق المراجع وفق نوع كل مرجع مع إضافة تاریخ االسترجاع من 

االسم األخیر، االسم األول.(السنة والشھر). عنوان البحث(بخط أسود غامق). عنوان المؤتمر. البلد. مكان انعقاد المؤتمر. تم استرجاعھ 
 .  ]یوضع الرابط كامال[ على الرابط ]التاریخ الھجري [ في
 :ثالم

بحث مقدم إلى  .المطور لقیاس اتجاھات المعلمین نحو تدریس القراءة في المواد الدراسیة (Vaughan) دراسة مقیاس فون .(2001النصار، صالح.(
 http://www.arabicl.org/ seerah/Vaughan1.phpھـ على الرابط1/11/1425مؤتمر جمعیة القراءة والمعرفة. القاھرة. تم استرجاعھ في 

 :توثیق غیر المطبوعات –رابعا  
 خطاب أو محاضرة

االسم األخیر، االسم األول.(السنة والشھر والیوم).عنوان المحاضرة(بخط أسود غامق).[معلومات توضیحیة]. اسم الصحیفة(بخط أسود غامق). 
 .المدینة: المكان

 :مثال
ألقیت في ندوة تنمیة أعضاء ھیئة التدریس في مؤسسات التعلیم العالي: التحدیات والتطویر.  . كلمة افتتاحیة لعمید الكلیة .(2، ذو القعدة 1425یري، عبدالرحمن.(الطر

 .الریاض: جامعة الملك سعود
 عمل فني

 .مكانالفنان.(التاریخ). عنوان اإلنتاج(بخط أسود غامق). [لوحة زیتیة]. المدینة: ال
 :مثال

 .لوحة زیتیة]. الریاض: متحف العاصمة] .الكتاتیب .(1420محمد، عمر.(
 خریطة، رسم بیاني، جدول، شكل توضیحي

بلد النشر:  .االسم األخیر، االسم األول.(التاریخ).عنوان العمل.[معلومات توضیحیة]. في مؤلف الكتاب. عنوان الكتاب(بخط أسود غامق). الصفحة
 .الناشر

 :مثال
المدخل إلى البحث في العلوم  .). عوائق الصدق الداخلي والصدق الخارجي في التصمیمات التمھیدیة [جدول]. في صالح العساف1416العساف، صالح.(

  .). الریاض: مكتبة العبیكان329ص).السلوكیة
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 توثیق المراجع األجنبیة* 
لیك أخي الطالبیتبع في كتابة المراجع األجنبیة األسلوب نفسه الموضح في ك أختي  –تابة قائمة المراجع العربیة، وإ

 :الطالبة عرضا لبعض النماذج في كتابة المراجع األجنبیة

:Books 
Gall, M., Borg, W. & Gall, J. (1996). Educational research: An introduction. 6th Ed. New York: Longman. 

:Journals 
·    :Citing articles in journals with continuous pagination 
Bean, J., & Kuh, G. (1988). The relationship between author gender and the methods and topics used in the study of college 
students. Research in Higher Education, 28 (2), 130-144. 
·   : Citing articles in journals with non-continuous pagination 

Baumberger, J., & Bangert, A. (1996).  Research designs and statistical techniques used in the Journal of Learning Disability, 1989-
1993. Journal of Learning Disability, 29, .313-316 
·    :Citing articles in monthly periodicals 

Chandler-Crisp, S. (1988, May) “Aerobic writing”: a writing practice model. Writing Lab Newsletter, pp. 9-11. 
·    Citing articles in weekly periodicals 

Kauffmann, S. (1993, October 18). On films: class consciousness.The New Republic, p.30. 
·    Newspaper articles 

Monson, M. (1993, September 16). Urbana firm obstacle to office project. The Champaign-Urbana News-Gazette, pp. A1, A8. 
·    :ERIC Documents 

Kennedy, R. (1988, January). Statistical methodology content analysis of selected educational research journals. Research reports, 
general information analyses, AR. (ERIC Document Reproduction Service No. ED298138) 

:Dissertations 
·    :Unpublished Thesis or Dissertation 

Alhassan, R. (2004). The effect of assigned achievement goals, self-monitoring, interest in the subject matter, and goal orientations on 
students’ computer skill achievement, use of learning strategies, and computer self-efficacy beliefs (Doctoral dissertation, The Florida 
State University, 2004). 
·   : (Dissertation obtained from Dissertation Abstracts International (DAI 

Al Kathiri, Saud. (2002). The Characteristics of Master’s Theses Conducted in the Department of Curriculum & Teaching Methods from 
1983 through 2002 at King Saud University, Saudi Arabia. Dissertation Abstracts International, 11(01), 55B. (UMI No. 931597) 

Electronic Information 
·     Article obtained from the internet or a full-text database: 
Stemler, S. (2001). An overview of content analysis. Practical Assessment, Research and Evaluation, 7 (17). [Available online]. 
Retrieved April 1, 2002 fromhttp://ericae.net/pare/getvn.asp?v=7&n=17 
 

 



 د. ساسي عبد العزیز قائمة المراجع
 

 
100 

 

  قائمة المراجع:* 
طرائق التدریس في المجال الریاضي، الموصل، مطبعة جامعة : حمد السامرائيأمد بسطویسي وعباس حأ .1

 .235، ص1984 ،الموصل
 .1998دار األمل للنشر والتوزیع، ، ، عمان2, ط: القیاس والتقویم في العملیة التدریسیةحمد عودةأ .2
  .1973لى علم النفس العام ، القاهرة ، مكتبة األنجلو المصریة، إاحمد فائق وعبد القادر محمود: مدخل  .3
كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة، جامعة بابل، الدراسات  بناء المقاییس النفسیة،، أمیر عبد الهادي عباس .4

 .2015، الدكتوراهالعلیا / 
 .2016جمال محمد أبو شنب، صول الفكر والبحث العلمي، دار المعرفة الجامعیة، جامعة حلوان مصر،  .5
، هو جزء من متطلبات مادة البحث العلميتقریر مقدم و حسین حمزة جواد: المادة النظریة والدراسات السابقة،  .6

  .2015الماجستیر، كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة، جامعة بابل، الدراسات العلیا / 
).  البصرة: 1حیدر عبد الرزاق العبادي، أساسیات كتابة البحث العلمي في التربیة البدنیة وعلوم الریاضة (ط. .7

  2015. شركة الغدیر للطباعة والنشر.
). بابل: الكلمة 1. (ط.الدلیل التطبیقي في كتابة البحوث النفسیة والتربویة :حیدر عبد الرضا الخفاجي .8

   2014. الطیبة.
لطلبة المرحلة  كتاب منهجي - البحث العلمي المبسط ،سلمان عكاب الجنابـــــيحیدر عبد الرضا الخفاجي،  .9

، جامعة بابل وجامعة الكوفة، كلیة التربیة البدنیة وعلوم الثالثة في كلیات وأقسام التربیة البدنیة وعلوم الریاضة
 .2017الریاضة، 

  .2019الب في التحضیر لمسابقة الدكتوراه "منهجیة البحث العلمي"، خالد بعوش: الدلیل المرافق للط .10
 .1999 صفاء، دار المكتبات،عمان، علم في العلمي البحث خطوات :علیان ربحي .11
الحركي وسلوك المنافسة وعالقتهما بنتائج الفرق لدى العبي -التماسك االجتماعي رعد عبد األمیر فنجان: .12

  .2008ماجستیر، جامعة بابل، كلیة التربیة الریاضیة، كرة السلة المتقدمین، رسالة 
العلیا،  للدراسات العربیة عمان جامعة والتوزیع، للنشر المسیرة دار العلمي، البحث التل: مناهج سعید .13

2005. 
 .1980، دار الفكر العربي، حلیل العاملي في العلوم السلوكیة، القاهرةالت :صفوت فرج .14
ه وتطبیقاته واتجاهاته المعاصرة، أساسیات - : القیاس والتقویم التربوي والنفسي صالح الدین محمود عالم .15

 .2000، القاهرة، دار الفكر العربي
 ،1ط ،طاریح التربویة والنفسیةواألالتطبیقات العملیة لكتابة الرسائل  :ظافر هاشم الكاظمي، ظافر هاشم .16

  2012. كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة. –جامعة بغداد 
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، ةهمی، األة)، ( خطة البحث واطاره، هیكل وشكل البحث وخطواته، المقدم1محاضره ( :عامر حسین علي .17
  )، كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة، جامعة كربالء، العراق.ةالمشكل

 .1989، إلسكندریة، دار المعرفة الجامعیةعلم النفس العام، ا :عباس محمود عوض .18
، مطبعة دار الكتب للطباعة االختبارات والمقاییس النفسیة، الموصل :الزوبعي (وآخرون)عبد الجلیل  .19

  .1980والنشر, جامعة الموصل، 
  .2008أسس البحث التربوي، عمان، دار وائل للنشر،  :عبد الحافظ الشایب .20

، 1987، يعبد علي نصیف وقاسم حسن حسین: مبادئ علم التدریب الریاضي، بغداد، مطبعة التعلیم العال .21
 .87ص 

، 1971عبد علي نصیف: الخطة الحدیثة في أخراج درس التربیة الریاضیة، بغداد، المیناء للطباعة والنشر، .22
 .12ص
مناهج البحث التربوي، دار الحكمة للطباعة والنشر، جامعة  :عزیز حنا داود؛ أنور حسین عبد الرحمان .23

 .1990بغداد، 
صالح: البحث العلمي أسسه ومناهجه، الطبعة األولى، دار عصام حسن الدلیمي، علي عبد الرحیم  .24

 .2014الرضوان للنشر والتوزیع، عمان، 
ودقة الطعن بسالح : تأثیر تمرینات مقترحة في تطویر بعض القدرات الحركیة بكريعصام طالب عباس ال .25

 . 29-27, ص2010 ة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة,, كلیالشیش للناشئین, رسالة ماجستیر, جامعة بابل
الجزائر،  الجامعیة، المطبوعات دیوان ،4ط البحوث، إعداد وطرق العلمي البحث بوحوش: مناهج عمار .26

2007. 
، دار الوفاء مرینات البدنیة والعروض الریاضیة، اإلسكندریة: المبادئ واألسس العلمیة للتفتحي احمد إبراهیم .27

 .5، ص2008للطباعة والنشر، 
، 1998، عمان، دار الفكر للطباعة والنشر، 1، طوسوعة الریاضیة والبدنیة الشاملة: المقاسم حسن حسین .28

 .280ص 
بناء وتقنین مقیاس األنماط المزاجیة لدى العبي كرة القدم، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة  قاسم حمید: .29

  .2003الریاضیة، جامعة بابل، 
 .2003للنشر: القاهرة،  الكتاب مركز البدنیة، التربیة في واالختبار القیاس الفرحات، السید لیلى .30
 .2005للنشر: القاهرة،  الكتاب مركز ،3ط الریاضیة، التربیة في واالختبار القیاس فرحات، السید لیلى .31
التفاؤل والتشاؤم الریاضي وعالقته بتحقیق األهداف والهویة الریاضیة واالنجاز لدى  :محمد  نعمة  حسن .32

  .2008أطروحة دكتوراه، جامعة بابل، كلیة التربیة الریاضیة،  العبي العاب القوى،
 دار الریاضي، النفس وعلم الریاضیة التربیة في القیاس :رضوان الدین نصر محمد ،يعالو  حسن محمد .33

 .2008القاهرة،  ،العربي الفكر
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، القاهرة ، دار الفكر  4القیاس التقویم في التربیة البدنیة والریاضیة ، ط  :محمد صبحي حسانین .34
  .2001العربي،

 .2000القاهرة،  العربي، الفكر دار والریاضیة، البدنیة التربیة في والتقویم حسانین: القیاس صبحي محمد .35
 ،العربي الفكر ردا ،4ط ،1والریاضیة،ج البدنیة التربیة في والتقویم القیاس :حسانین صبحي محمد .36

 .2001القاهرة،
القاهرة،  ،العربي الفكر دار ،3ط ،1والریاضیة،ج البدنیة التربیة في والتقویم القیاس :حسانین صبحي محمد .37

2001. 
القاهرة،  ،العربي الفكر دار ،6ط ،1والریاضیة،ج البدنیة التربیة في والتقویم القیاس :حسانین صبحي محمد .38

2004. 
 .1981، مكتبة النهضة المصریة،، القاهرة2احمد: القیاس والنفسي والتربوي، طمحمد عبد الفالح  .39
 للطباعة الفكر دار ،1ط الریاضیة، التربیة في والتقویم والقیاس االختبارات: إبراهیم المجید عبد مروان .40

 .2001األردن،  ،والنشر
، الریاضیة وعلم النفس الریاضي، عمانبیة االختبارات والقیاس والتقویم في التر : مروان عبد المجید إبراهیم .41

  .1999دار الفكر للطباعة للنشر والتوزیع، 
 .2007الجامعیة،  الدار اإلسكندریة، العلمي، البحث أبوبكر: مناهج محمود مصطفى .42
لیمیة للجمباز والتمارین البدنیة، الموصل، مطبعة جامعة  : المبادئ الفنیة والتعحنتوش وآخرون معیوف ذنون .43

 .335،  ص1985 ،الموصل
 .1995یاسین،  أحمد مكتبة العلمي،عمان، البحث أسالیب العواملة: نائل .44
 .11، ص1975، ، بغداد، رافیست للطباعة، ترجمة عبد علي نصیفهارا : أصول التدریب .45
 .88، ص 1990، الموصل، مطبعة التعلیم العالي، 2هارا : أصول التدریب، ترجمة عبد علي نصیف، ط .46
األلعاب الفرقیة، رسالة  بناء وتقنین مقیاس للتوتر النفسي لدى الالعبین المتقدمین في هدى جالل محمد: .47

 .2004، لتربیة الریاضیة, كلیة اماجستیر، جامعة بابل
 .2016محاضرات الدكتور سلمان الجنابي، العراق،  .48
 .googleمحرك البحث  .49
تم استقاء المادة العلمیة لھذا المقال من موقع (، 2015مارس, /  3عادل غزال الجزائريموقع األستاذ عادل غزال الجزائري، . 50

) ، رابط الموقع : http://kenanaonline.com/users/alkheri/posts/33943األستاذ ابراھیم یحیى الخیري. متاح على الخط المباشر
-%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%B4-https://adelghezzal.wordpress.com/2015/03/03/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9
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51. Eble , R.L : Essential of Edeacalionol Measurement . end Edition. New yow, 
parenthetic –Hill, 1972.  
 


