جامعة محمد خيضر بسكرة

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

.

السنة أولى ماستير
التصحيح النموذجي التقريبي لالختبار لمقياس منهجية البحث العلمي

السؤال األول01 :ن
•

العينة الطبقية (  8نقاط )

الفرق بين المجتمع األصلي والمتاح  :المجتمع األصلي الذى ال ينتمى اليه الباحث اما المجتمع المتاح هو
الذي ينتمى اليه الباحث  2نقاط

• عندما ال يكون المجتمع متجانسا يتكون من عدة فئات مختلفة تمارس مثل (نشاط كرة القدم  ،نشاط كرة
السلة  ،نشاط كرة ا ليد ،نشاط كرة الطائرة ) فإنه يكون من الضروري تمثيل كل فئة في العينة بما يتناسب
مع حجمها في المجتمع  .لذلك نحدد نسبة الفئة في العينة ثم نختار عناصرها عشوائيا من كل فئة  .فإذا تم
االختيار عشوائيا دون مراعاة هذه النسب فقد ال يتم تمثيل أحد خصائص النشاط وبذلك تكون العينة متحيزة .
• انظر الجدول التالي الذي يمثل عدد ممارسين نشاط الرياضي في المجتمع ثم أكمل الجدول إذا كان حجم
العينة %01
• حجم العينة

= 82 = 821 011/01

• نسبة ممارسين الطائرة في المجتمع = %08 = 011  821/011
• نسبة ممارسين كرة السلة = %02 = 011  821/011
• نسبة ممارسين كرة اليد = %27 = 011  821/221
• نسبة ممارسين كرة القدم =%02= 011  821/011
• الحل:
• توزيع أفراد العينة
• ممارسين كرة الطائرة = 01 = 82 011/08
• ممارسين كرة السلة

= 011/02

01 = 82

• ممارسين كرة اليد

= 011/27

• ممارسين كرة القدم

= 011/02

22 = 82
01 = 82

السؤال الثاني 01ن
•  -تكلم عن الفرق بين المراجع والمالحق مع تحديد انواع المالحق ؟
• بعد كتابة قائمة المراجع تعرض المالحق المستخدمة في البحث وهى عبارة عن مواد مساعدة
ال يستطيع الباحث أن يضعها في صلب الموضوع حتى ال تقطع تسلسل المنهجي للموضوع
•

أما المراجع ممكن نستعين بها في صلب الموضوع  12نفاط

الشق الثاني من السؤال
انواع المالحق مع الشرح  8نقاط
المالحق منهجية
المالحق إدارية
المالحق إحصائية
المالحق توضيحية تشكيلة
المالحق الرسمية

