اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
جامعة حممد خيضر – بسكرة

دلي ـ ـل الطالب يف إخ ـ ـ ـ ـ ـ ـراج
مذك ـ ـرة الليسانس واملاست ـ ـ ـر

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية
دليـ ــل الطالب يف إخ ـ ـ ـ ـ ـ ـراج مذكـ ــرة الليسانس واملاسرت
 محتوى الواجهة  :جيب إتباع النموذج التايل يف كتابة الواجهةويفضل إستخدام اللون األخضر الفاتح لواجهة الليسانس وأن تكون مابني  60و  70صفحة
ويفضل إستخدام اللون األزرق الفاتح لواجهة املاسرت وأن تكون مابني  70و  80صفحة
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معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية
دليـ ــل الطالب يف إخ ـ ـ ـ ـ ـ ـراج مذكـ ــرة الليسانس واملاسرت

 حمتوى البحثالصفحة

املوضوع
 -اإلهداء

أ

 -الشكر

ب

 قائمة احملتوايت -قائمة األشكال

ج

 -قائمة اجلداول

د

 مقدمة: اجلانب التمهيدي إشكالية البحث تساؤالت البحث فرضيات البحث أهداف البحث أمهية البحث مصطلحات البحث :وحيتوي التعريف الرتاديف أو القاموسي والتعريف اإلجرائي للباحث الدراسات السابقة واملشاهبة -التعليق على الدراسات السابقة واملشاهبة
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الدراسـ ـ ـ ـ ـ ــة النظـ ـ ـريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
حيدد عدد الفصول حسب املتغري التابع واملستقل فقط
يتطرق الطالب الباحث إىل متغريات البحث التابعة واملستقلة واملؤشرات فقط بشكل مستفيظ

الفصل األول( :المتغير المستقل)
متهيد الفصل
تدرج عناوين حماور الفصل ابإلضافة إىل رقم الصفحة
خامتة الفصل

الفصل الثاني( :المتغير التابع)
متهيد الفصل
تدرج عناوين حماور الفصل ابإلضافة إىل رقم الصفحة
خامتة الفصل

الدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة امليداني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الفصل الثالث :منهجية البحث واإلجراءات امليدانية
متهيد
الدراسة اإلستطالعية أو خطوات سري البحث امليداين
منهج البحث
جمتمع البحث و عينة البحث
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جماالت البحث
متغريات البحث
ضبط متغريات البحث املشوشة
أدوات البحث ( مواصفات اإلختبارات املستخدمة )
األسس العلمية لألداة املستخدمة
األساليب اإلحصائية :يكتفي الطالب بكتابة قانون الوسيلة اإلحصائية فقط دون تعريفها

الفصل الرابع :عرض وحتليل نتائج البحث
متهيــد
عرض النتائج
خامتة الفصل

الفصل الخامس :مناقشة النتائج وتفسريها
متهيــد
مناقشة النتائج يف ضوء الفرضيات
اإلستنتاجات
اخلالصة العامة
اإلقرتاحات أو فرضيات مستقبلية
املصادر واملراجع :إستخدام الطريقة األمريكية ()APA
املالحق:
ملخص البحث ابللغة العربية
 -و يف األخري يف الواجهة األخرى وضع ملخص ابللغة اإلجنليزية  +صورة الطالب الباحث
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 من الناحية الشكلية مقدمة :حتتوي على املوضوع مراد دراسته ،حبيث يتم طرحه بشكل وطريقة تثري اإلهتمام كما أهنا حتتوي على بعض اخللفياتالنظرية واملعلومات الضرورية و اإلستشهاد ببعض الدراسات النظرية وخاصة احلديثة منها .وجيب أن يضع يف البداية متهيدا نظراي
مناسب للقارئ وخمتصرا وجذااب لإلهتمام ومثريا للتساؤل حىت نرتك القارئ يفكر معنا ،ويهتم ابملشكلة اليت يرغب يف دراستها وهو
يف هذا يراعي طرح املوضوع بشكل علمي شسليم.
 إشكالية البحث :بعد املقدمة يقوم الباحث إبستعراض إشكالية حبثه بشكل علمي منهجي وميداين حيمل مواصفات العنوانوتكون من الواقع الرايضي  ،وعليه جيب أن يكتبها بشكل خمتصر ومعرب عن املوضوع بدقة ،كما جيب أن نوضح املتغريات املختلفة
مبا يف ذلك املتغري املستقل واملتغري التابع واملتغريات املشوشة ويف األخري نطرح املشكلة على شكل سؤال رئيسي وأسئلة فرعية تكون
منبثقة من السؤال الرئيسي  ،يتقيد هبا الطالب يف حبثه ،وحيدد من خالهلا معامل حبثه.
 الفرضيات :وهي اإلجابة على السؤال املطروح يف املشكلة ،فهي تكون إجاابت مؤقتة لألسئلة املطروحة يف املشكلة قيدالدراسة.
 األهداف :وهي تتبع األسئلة والفرضيات يف الطرح ،وتكون هذه األهداف مباشرة  ،وال يتطرق إىل األهداف غري املباشرة. أمهية البحث :حيمل األهداف اخلفية للبحث واحلاجة إليه والضرورة له من انحيتني:✓ اجلانب العلمي
✓ اجلانب العملي
والضرورة اليت يكتسبها البحث ويساهم يف حتقيقها.
مصطلحات البحث :يقوم الطالب بتعريف املصطالحات الواردة يف البحث وهي املصطلحات األساسية املشكلة لعنوان البحث،
ويكون التعريف على شكلني:
✓ تعريف مصطلحات البحث نظراي.
✓ تعريف مصطلحات البحث إجرائيا.
✓ الدراسات والبحوث املشاهبة والسابقة:
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يف هذا اجلزء يقوم الطالب الباحث ابلتعرض ألهم الدراسات اليت تناولت موضوع حبثه ،ويكون طرح هذه الدراسات إما يف
جزئني دراسات عربية وأخرى أجنبية ،أو حسب التسلسل الزمين...إخل،وتكون على النحو التايل:
✓ عرض الدراسات :وحيمل اتريخ ،وإسم ولقب الباحث ،عنوان البحث ،مشكلة البحث ،هدف البحث ،فرض البحث ،منهج
البحث ،عينة البحث ،أداة البحث ،عينة البحث وكيفية اختيارها ،أهم نتيجة توصل هلا البحث ،وأهم توصية.
✓ التعليق على الدراسات :حتمل أهم النقاط املشرتكة اليت جتمع الدراسات اليت تناوهلا الطالب الباحث ،من حيث املنهج املتبع،
العينة وكيفية إختيارها ،واألدوات املستخدمة ،وأهم النتائج املشرتكة املتوصل إليها.
مث نقد الدراسات :وحيمل ماهو اجلديد الذي جاءت به هذه الدراسة ابملقارنة ابلدراسات السابقة واملشاهبة.
 -الفصول النظرية وتقسيماهتا:

تقسم الفصول على حسب متغريات البحث املستقلة والتابعة فقط
وميكن للطالب أن يتطرق خلصائص املرحلة العمرية املهمة فقط وذلك يف الفصل اخلاص ابملتغري املستقل أو التابع ولكن بشكل
خمتص جدا ،وجيب املوازنة بني الفصول يف عدد الصفحات.

أما عملية اإلقتباس وتدوين املراجع فتخضع إىل شروط اإلقتباس حسب اجلمعية األمريكية لعلم النفس APA
كما جيب على الطالب أن يقوم ابلتعليق على كل ما أيخذه ،من املراجع العلمية ذات الصلة ابملوضوع ،وخاصة يف مرحلة املاسرت.
 الفصول امليدانية وتقسيماهتا: منهجية البحث واإلجراءات امليدانية:وحيمل هذا الفصل النقاط التالية:

✓ الدراسة اإلستطالعية :أ ن يتطرق الطالب إىل كل الزايرات امليدانية واملقابالت واملالحظات اليت أجرها مع العينة أو
لغرض الوصول إليها ،وكيفية إختيار األداة املستخدمة ووضعا يف الشكل النهائي ،و إستمارات مجع البياانت ،وتقصي
حول مالئمة الظروف وتوفر كل اإلمكانيات للشروع يف البحث خاصة من حيث الوقت واجلهد واملال.
✓ الدراسة األساسية :وهي تتكون من ما يلي:
 منهج البحث :يتطرق الطالب إىل املنهج املتبع يف البحث مباشرة بدون تعريفه ،وعالقة هذا املنهج مبوضوع حبثه. -اجملتمع وعينة البحث :حتديد معامل جمتمع البحث وخصائصه ،وعينة البحث وكيفية إختيارها ونسبة متثيلها للمجتمع

7

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية
دليـ ــل الطالب يف إخ ـ ـ ـ ـ ـ ـراج مذكـ ــرة الليسانس واملاسرت
 جماالت البحث :وهي ثالثة -1بشري :وحيمل عدد أفراد البحث ابلتدقيق.
 -2مكاين :وحيمل احلدود اجلغرافية للبحث.
 -3زماين :وحيمل احلدود الزمنية للبحث من بدايته إىل هنايته.
 متغريات البحث :وحيمل املتغريات املرتبطة ابلبحث وهي ثالثة: -1املتغري املستقل:
 -2املتغري التابع:
 -3املتغريات املشوشة أو احملرجة:
 ضبط متغريات البحث املشوشة:وهنا يستعرض الطالب كيفية التحكم فيها وضبطها. أدوات البحث ( مواصفات اإلختبارات املستخدمة ) :وهنا يستعرض الطالب األدوات اليت إعتمدها يف دراسته األساسية ويتطرق بشكلمفصل إىل خطوات بنائها.
 األسس العلمية لألداة املستخدمة (سيكومرتية األداة) :وهنا نركز على ثالثة أمور أساسية وهي:.1

الصدق

.3

املوضوعية

.2

الثبات

 األساليب اإلحصائية :وهنا يتطرق الطالب للمعادالت اليت إستخدمها يف حبثه ويقوم بكتابتها بشكل مفصل واملرجع الذيأخذت منه دون تعريفها.

 عرض وحتليل نتائج البحث:يكون عرض النتائج منهجيا يتسم ابلوضوح يف هذا اجلانب ،حيث يلجأ الطالب إىل عرض النتائج من خالل الفرضية املطروحة
وكذا اإلحصاء الوصفي واإلستداليل املستخدم ،ويكون العرض فرضية بعد فرضية متبعا نفس النمط املذكور.
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دليـ ــل الطالب يف إخ ـ ـ ـ ـ ـ ـراج مذكـ ــرة الليسانس واملاسرت
يقوم الطالب بوضع عنوان للجدول أعلى اجلدول حيمل رقم اجلدول وعنوانه ،مث يعرض اجلدول ،وبعدها يتبع برسم بياين أو منحىن
أو مدرج تكراري...إخل ،بعد ذلك نقوم بشرح اجلدول بشكل خمتصر ومعرب ملا يف اجلدول ،ينتهي إبستنتاج عن اجلدول.

 مناقشة النتائج وتفسريها مناقشة النتائج يف ضوء الفرضيات :تكون مناقشة الفرضيات كل فرضية على حدى حيث يقوم الطالب البحث مبا يلي: يعرض الفرض مث النتيجة من الدراسة ومقارنة هذا ابلدراسة النظرية والدراسات املشاهبة والسابقة ،ويعطي الباحث رأيه والسببالذي أدى إىل هذه النتيجة ،وخيتم بتحقيق الفرض من عدمه.
 -اخلالصة العامة  :وهي حتمل النتيجة اليت توصل هلا الطالب بشكل عام وخمتصر.

 اإلقرتاحات أو فرضيات مستقبلية :تكون يف شكل نقاط خمتصرة دالة جول موضوع البحث كما ميكن أن حتمل فرضيات مستقبلية وعناوينومواضيع مستقبلية للدراسة.
 -املصادر واملراجع :يعتمد على الرتتيب املعتمد من قبل اجلمعية األمريكية لعلم النفس APA

 املالحق :يقوم الطالب بوضع املالحق اليت إعتمد عليها يف الدراسة من أداة ،نتائج خام ،جداول ال ـ ـ ـ  ، SPSSجداول مواصفات العينة  ،كلالواثئق اإلدارية واملنهجية :وكل شيء يراه الطالب مع املشرف ضروراي هلذا الغرض ،وجيب أن تكون مأشرة وحديثة.
 امللخص :و يف األخري وضع ملخص ابللغة اإلجنليزية وال تكون مترجمة من صفحة goole traductionكيفية تصميم وإخراج صفحات املذكرة

نوع اخلط ابللغة العربية:
نوع اخلط ابلفرنسية أو اإلجنليزية:

Traditionnel Arabic
Times new roman

✓ منط  : 16للعناوين الرئيسية ابلنسبة للغة العربية.
✓ منط  :12للعناوين الرئيسية ابللغة األجنبية.

✓ منط  :16للنص ابلنسبة للخط ابللغة العربية.

✓ منط  :12للنص ابلنسبة للخط ابللغة األجنبية.

✓ اليزيد عدد السطور يف كل صفحة عن  24سطر.

✓ عدد الكلمات يكون يف حدود  13كلمة يف السطر

✓ يرتك  2.5للهامش العلوي 3.5 ،السفلي مبا فيها رقم الصفحة 3.5 ،سم للهامش األمين 2.5 ،األيسر
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( في صفحة مستقلة أي في الواجهة الخلفية للمذكرة +صورة شخصية)

عنوان الدراسة........................................................................................................................................................:
هتدف الدراسة إىل...................................................................................الفرض من الدراسة................................................
.....................................................العينة...............وكيفية إختيارها...............................................................................
نسبتها.............................األداة املستخدمة...........................أهم اإلستنتاجات.......................................................................
..............................................أهم إقرتاح أو توصية أو فرضية مستقبلية...................................................................................
.................................................................................................................................................................... .....
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................

الكلمات املفتاحية:
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