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ٕٙاسغ تحليليغ لٚسائل اماجستيڇ بقسږ الًڇبيغ
البٖنيغ ڣعلڤم الحٚكغ بكليغ الًڇبيغ بجامعغ املڊ
سعڤٕ ي الفًڇع مڜ ت42تهـ لګ ت43تهـ

ٕب عبٖ ه بڜ حامٖ بڜ ناص ٚاللهيب

: املخص
كغٚسائل اماجستيڇ بقسږ الًڇبيغ البٖنيغ ڣعلڤم الحٙ اسغ لګ تحليلٖٙهٖفـ ال
سائل التٚف علګ عٖٕ الٚتهـ للتع43تة ت42بكليغ الًڇبيغ بجامعغ املڊ سعڤٕ ي الفًڇع ما بيڗ ت
 نڤٵ،ځ جمع البياناػٚ ط،هاٙيقغ اختياٚ نڤٵ العينغ ڣط، امناهج الت تږ استخٖامها،تهاٛتږ جا
اسغٖٙ ڣتكڤنـ عينغ ال، ڣتږ استخٖام امنهج الڤصفي ب سلڤبڢ التحليلي،اإٔاع ڣمجاڋ التطبيڄ
:ػ النتائٌ ما يليٚ ڣأظه،سالغ علميغٙ )مڜ (ثث
تهـب42تڣث424 سائل تږ مناقشتها ي عاميٚ أكٌڇ ال-تة
ً
تباطي) أكٌڇ امناهج استخٖامابٙ اا، كاڗ امنهج الڤصفي ب سلڤبيڢ (امسحي-ة2
ً
 عينغ الطاب أكٌڇ العيناػ استخٖاماب-ة3
ً
 العينغ كانـ اأكٌڇ استخٖامابٙيقغ العشڤائيغ بمختلڀ أنڤاعها ي اختياٚ الط-ة4
ً
كيغ) كانـ اإٔاع اأكٌڇ استخٖامابٚ ح،يغٙ مها،اػ بمختلڀ أنڤاعها (بٖنيغٙ ااختبا-ة5
ً
يس ڣالتعليږ امجاڋ اأكٌڇ تناڣابٖٙائڄ التٚ كاڗ مجاڋ ط-تة
Abstract:
The study aimed to analyze a collection of Masters theses that
were submitted to the Department of Physical Education and Movement
Science at the College of Education in King Saud University between
1421-1431H to determine the number of theses that were approved, the
methodology and data collection approach, sample population type, and
the which descriptive method was employed as the analytical tool. The
results indicated the following: -Most theses were discussed in 1424 and
1427H. - The most descriptive approach used were both the survey and
associative methods. - Students were the most common sample
population tested. - Most widely used method for sample selection was
the randomized method. - Most used tools for analysis were tests of
various kinds (physical, motor). - Most widely examined field was the
field of teaching and teaching methods.
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امقٖمغ:
تسعګ الٖڣڋ لګ التقٖم العلم ي جميع امجااػ ،فتاٙئ التعليږ كمجاڋ متميڈ كاڗ
محڤ ٙالٖٙاسغ ڣالبحن ڣالكتابغ ي أسًڇاليا أكٌڇ مڜ قٚڗ) . (O, D, T. 2014فالٖڣڋ تضع اميڈانياػ
لٖعږ البحن العلم بغ ٩ٚالتقٖم ڣحل امشكاػ الت تڤاجڢ امجتمعاػ عڜ طٚيڄ البحن
العلم  ،ڣالًڇبيغ البٖنيغ ڣعلڤم الحٚكغ مڜ أهږ امجااػ الت تسعګ الٖڣڋ عبڇ م سساتها العلميغ
ڣاأكإيميغ لحل الكثيڇ مڜ امشكاػ الت تڤاجڢ ه٘ا امجاڋب معٚفغ ما تږ نجاٛه مڜ البحن ي أڬ
ً
مجاڋ ڣمحاڣلغ تحليلڢ ڣتقڤيمڢ يساعٖ امجتمعاػ ي تطڤي ٚامجاڋ مستقباب ( الخيكاني ،تةة)2ب
تعتبڇ مإع الًڇبيغ البٖنيغ أحٖڥ امڤإ ي امنظڤمغ الًڇبڤيغ للمنهج العام ،فه تنم
الجڤانظ التالي للف :ٕٚالجانظ البٖني ،الجانظ الصحي ،الجانظ اانفعالي ،الجانظ النفس ،
ڣالجانظ ااجتماعيمڜ خاڋ بٚامجها ڣأنشطتها امتنڤعغ ڣهي ك٘لڊ تكسظ اافٚإ ااخاځ الحسنغ
ً
ڣت ث ٚايجابيا ي السلڤڅب (ميسڤڗ ،طاهٚڬب 3تة)2ب
ڣيشيڇ حاتڢ (تةة )2لګ أڗ البحن العلم يعتبڇ م ش ٚمهږ عنٖ امفاضلغ بيڗ
الجامعاػ كڤنها بيڤػ خبڇع تهتږ بالبحن العلم ڣتطڤعڢ لخٖمغ امجتمع لل ٚي بڢب ڣأهميغ
الٚسائل العلميغ ڣمڤضڤعاتها حاڣڋ الباحن تحليل جميع ٙسائل اماجستيڇ بقسږ الًڇبيغ البٖنيغ
ڣعلڤم الحٚكغ بجامعغ املڊ سعڤٕ لتڤفيڇ قاعٖع بياناػ عڜ كل ما يتعلڄ بامجاڋ ڣمساعٖع
الباحثيڗ ي سٚعغ الٚجڤٵ لأبحاف ڣااستفإع منها ي امستقبلبٙسائل اماجستيڇ ڣالٖكتڤٙاه هي
نتاه علم ٙا ي ڣليسـ تماٙيڜ للباحثيڗ ڣهي تسهږ ي تقٖم البشٚيغ عڜ طٚيڄ التقٖم العلم عبڇ
اأبحاف العلميغب (بخيـ ،الشئب 3ةة)2ب
ڣقسږ الًڇبيغ البٖنيغ ڣعلڤم الحٚكغ بجامعغ املڊ سعڤٕ كاڗ أحٖ ام سساػ
اأكإيميغ الت ساهمـ بالبحن اأكإيم ال٘ڬ طڤ ٙمجاڋ الًڇبيغ البٖنيغ ڣالٚياضغ بامملكغ
العٚبيغ السعڤٕيغ ،ل٘ا تناڣڋ الباحثڤڗ بالقسږ عبڇ ٙسائل اماجستيڇ الت تږ نجاٛها ما بيڗ عام
ت42ت لګ عام ت43ت هجٚيغ العٖيٖ مڜ امڤضڤعاػ امٚتبطغ بامجاڋ ڣمحاڣلتها ڣضع حلڤڋ علميغ
مشكاتهاب
مشكلغ البحن:
ٙغږ أڗ العٖيٖ مڜ امڤضڤعاػ الت تږ طٚحها للٖٙاسغ عبڇ ٙسائل اماجستيڇ الت تمـ
بقسږ الًڇبيغ البٖنيغ ڣعلڤم الحٚكغ بجامعغ املڊ سعڤٕ ا أڗ هناڅ بع ٬امشكاػ امتعلقغ
بتڤف ٚامعلڤماػ حوڋ امڤضڤعاػ الت تطٚقـ لها ه٘ه اأبحاف ڣك٘لڊ امنهج العلم  ،الفئغ
امستهٖفغ ،طٚيقغ اختيا ٙالعينغ ،طٚيقغ جمع البياناػب ل٘ا ٙأڥ الباحن أڗ يقڤم به٘ه الٖٙاسغ
لحص ٚڣتحليل ٙسائل اماجستيڇ الت تږ جٚا ها بقسږ الًڇبيغ البٖنيغ ڣعلڤم الحٚكغ لحل مشكلغ
الحصڤڋ علګ امعلڤماػ امتعلقغ بامڤضڤعاػ الت تږ تناڣلها بتلڊ الٚسائل ڣتحليلها بالشكل ال٘ڬ
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يتيح ااستفإع منها مساعٖع الباحثيڗ ي اختيا ٙامڤضڤعاػ البحثيغ ڣ ليغ معالجتها بما يضمڜ
تحقيڄ أهٖافڢ البحثيغ بشكل ڣاف ڣٕقيڄب
أهميغ الٖٙاسغ:
تكمڜ أهميغ الٖٙاسغ الحاليغ فيما يلي:
ت -تعٖ الٖٙاسغ اأڣلګ –علګ حٖ علږ الباحن-الت قامـ بتحليل ٙسائل اماجستيڇ الت تږ
جاٛتها بقسږ الًڇبيغ البٖنيغ ڣعلڤم الحٚكغبجامعغ املڊ سعڤٕب
 -2بنا قاعٖع بياناػ عڜ امڤضڤعاػ الت تږ تناڣلها ي الٚسائل قيٖ البحنب
 -3مساعٖع الباحثيڗ ي اختيا ٙمڤضڤعاػ لٚسائلهمڤٕٙاساتهږ ي امستقبلب
أهٖاف البحن:
يهٖف البحن لتحليل ٙسائل اماجستيڇ بقسږ الًڇبيغ البٖنيغ ڣعلڤم الحٚكغ بكليغ بجامعغ املڊ
سعڤٕ ي الفًڇع مڜ ت42تهـ لګ ت43تهـ للتعٚف علګ:
ت -عٖٕ الٚسائل الت تمـ مناقشتها ڣ جاٛتها بالقسږ ڣتڤجهها العلم ب
 -2امناهج البحثيغ الت تږ استخٖامهاب
 -3نڤٵ العينغب
 -4طٚيقغ اختيا ٙالعينغب
 -5نڤٵ اإٔاعب
ت -عٖٕ امقاييس امستخٖمغب
ث -طٚځ جمع البياناػب
 -8مجااػ التطبيڄب
حٖڣٕ ڣمجااػ الٖٙاسغ:
ت -امجاڋ امڤضڤعي :اشتملـ الٖٙاسغ علګ جميع ٙسائل اماجستيڇ بقسږ الًڇبيغ البٖنيغ ڣعلڤم
الحٚكغخاڋ الفًڇع امحٖٕع ي البحنب
 -2امجاڋ الٜمن  :تږ جمع البياناػ ي الفًڇع مڜ ة44تة2ة 8هجٚيغ لګ ة44تة2ةة 3هجٚيغب
 -3امجاڋ امكاني :تږ الحصڤڋ علګ البياناػ مڜ مكتبغ املڊ سلماڗ بجامعغ املڊ سعڤٕ،
مكتبغ كليغ علڤم الٚياضغ ڣالنشا٭ البٖني ڣمكتبغ قسږ الفسيڤلڤجي بكليغ علڤم الٚياضغ
ڣالنشا٭ البٖنيب
أسئلغ البحن:
سعـ الٖٙاسغ الحاليغ لإجابغ علګ التسا اػ اآتيغ:
تة -ما تڤجهاػ ٙسائل اماجستيڇ الت أجٚيـ بقسږ الًڇبيغ البٖنيغ ڣعلڤم الحٚكغ بجامعغ املڊ
سعڤٕ ي الفًڇع مڜ ت42تهـ لګ ت43ت هـب
2ة -ما ااجٚا اػ امنهجيغ امتبعغ ي ٙسائل اماجستيڇ بقسږ الًڇبيغ البٖنيغ ڣعلڤم الحٚكغ بجامعغ
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املڊ سعڤٕ ي الفًڇع مڜ ت42ت هـ لګت43ت هـ ،ڣيتفٚٵ مڜ ه٘ا الس اڋ اأسئلغ التاليغ:
 سنغ نجا ٛالٚسالغب
 طٚځ البحن العلم امستخٖمغ ي الٚسائلب
 ما الفئاػ امستهٖفغ ي الٚسائلب (اعبيڗ – ٕٙجغ أڣلګ أڣ شباب ،طاب ابتٖائي اڣ
متڤسط ڣهك٘ا)ب
 ما إٔڣاػ البحن امستخٖمغ ڣكيفيغ بنائها ڣعٖٕهاب
الٖٙاساػ السابقغ:
أجٚڥ الخيكاني (ثةةٕٙ )2اسغ هٖفـ لګ تحليل ٙسائل اماجستيڇ ڣأطاٙيح الٖكتڤٙاه ي
مجاڋ كٚع القٖم ي جامعاػ (بغٖإ ،البصٚع ،امڤصل ،بابل ،القإسيغ) ڣٗلڊ للتعٚف علګ أعٖإ
ً
الٖٙاساػ الخاصغ ڣامناهج البحثيغ اأكٌڇ استخٖاما مڤاجهغ ڣحل امشكاػ ڣنڤٵ العيناػ ڣطٚځ
اختياٙها ي جميع بحڤف كٚع القٖم ڣطٚځ جمع البياناػ ڣماهيغ العلڤم النظٚيغ اأكٌڇ
استخٖامابڣقٖ صمږ الباحن استماٙع خاصغ بالبحن لجمع البياناػ امٚإ تحليلها ڣكاڗ عٖٕ
اأبحاف الت تمـ ٕٙاستها (43ت) منها (تٙ )4سالغ ماجستيڇ ڣ (2ةت) أطٚڣحغ ٕكتڤٙاه ي الفًڇع
الٜمنيغ مڜ 982ت لګ 5ةة 2م ،ڣكاڗ مڜ أب ٛٚنتائجها :كاڗ امنهج الڤصفي بجميع أساليبڢ هڤ
اأكٌڇ استخٖاما ي ٙسائل اماجستيڇ تاه امنهج التجٚيب  ،ڣكاڗ امنهج التجٚيب هڤ اأكٌڇ
استخٖاما ي أطٚڣحاػ الٖكتڤٙاه تاه امنهج الڤصفيب كاڗ استخٖاما العيناػ حسظ الًڇتيظ
التالي :الاعبيڗ امتقٖميڗ ،الاعبيڗ الشباب ،الطاب ،الاعبيڗ الناشئيڗ ،الحكام،
امٖٙبڤنڤالاعبيڗ اأشباڋ ي ٙسائل اماجستيڇ ڣأطٚڣحاػ الٖكتڤٙاهب ڣك٘لڊ كاڗ الطٚيقغ
العشڤائيغ اختيا ٙالعينغ هي ااكٌڇ استخٖاماب
ٕٙاسغ ڋ عثماڗ (9ةة )2ڣالت هٖفـ لتحليل ٙسائل اماجستيڇ ڣأطٚڣحاػ الٖكتڤٙاه ي
مجاڋ التعليږ االكًڇڣني بجامعغ املڊ سعڤٕ ي مٖينغ الٚيا ٩خاڋ الفًڇع 4ت4ت هـ لګ ث42ت هـب
ڣاستخٖمـ الباحثغ منهج تحليل امحتڤڥ مناسبتڢ لٖٙاستهاب ڣكانـ أب ٛٚالنتائٌ أڗ قسږ الڤسائل
ڣتكنڤلڤجيا التعليږ يعتبڇ أكٌڇ اأقسام اأكإيميغ الت تناڣلـ ٙسائل اماجستيڇ ي التعليږ
االكًڇڣني تلڢ قسږ امناهج ڣطٚځ التٖٙيس ثږ قسږ الًڇبيغ ڣاإٕاٙع الًڇبڤيغب ڣك٘لڊ كاڗ اهتمام
طاب الٖٙاساػ العليا أكٌڇ مڜ اهتمام طالباػ الٖٙاساػ العليا بمجاڋ التعليږ االكًڇڣنيب
ٕٙاسغ الشهٚڬ ،الحجياڗ (ثتة)2بڣالت هٖفـ لتحليل ٙسائل اماجستيڇ امجاٛع مڜ قسږ
ڣسائل ڣتكنڤلڤجيا التعليږ بكلياػ الشٚځ العٚبي بمٖينغ الٚيا ٩مڜ الفًڇع 432ت هـ لګ ت43ت هـب
ڣأستخٖم الباحن امنهج الڤصفي ب سلڤب تحليل امحتڤڥب ڣكانـ عينغ الٖٙاسغ عباٙع عڜ ()59
ٙسالغ ماجستيڇب ڣقٖ كانـ إٔاع الٖٙاسغ عباٙع عڜ بطاقغ تحليل امحتڤڥ تږ بنائها مڜ الباحثاڗب
ڣكاڗ مڜ أب ٛٚالنتائٌ أڗ الٚسائل استهٖفـ فئغ جنس ااناف ،فئغ الطلبغ ،ڣامٚحلغ الثانڤيغب ڣأڗ
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امنهج التجٚيب ڣ شبڢ التجٚيب هما ااكٌڇ استخٖاما ي الٚسائلب
ٕٙاسغ السمٚڬ (992ت)ب ڣ الت هٖفـ لتحليل أبحاف اماجستيڇ ڣ الٖكتڤٙاه ي مجاڋ
الٚياضغ امٖٙسيغ خاڋ الفًڇع مڜ ت98ت لګ ة99ت للتعٚف علګ أكٌڇ امجااػ الت حظيـ بإهتمام
الباحثيڗب ڣتږ استخٖام امنهج امسحي مناسبتڢ للٖٙاسغب ڣقٖ قام الباحثاڗ بتصميږ استماٙع
خاصغ بالٖٙاسغ لجمع البياناػب ڣ كاڗ مڜ أب ٛٚالنتائٌ :أنڢ ي عام 985ت تمـ أكٌڇ البحڤف عڜ
الٚياضغ امٖٙسيغ ،ي حيڗ كاڗ عام 984ت أقل اأعڤام الت تمـ فيها البحڤفب ڣ أڗ امنهج
الڤصفي كاڗ أكٌڇ استخٖاما ي البحڤف ثږ تاه امنهج التجٚيب ب ڣكانـ عينغ التامي٘ ڣ التلمي٘اػ
أكٌڇ العيناػ الت تمـ الٖٙاساػ عليها ڣك٘لڊ كانـ الطٚيقغ العشڤائيغ هي الت ي اختيا ٙالعينغ
هي ااب ٛٚي ااستخٖامب
ٕٙاسغ محمٖ (8ةة )2ڣالت هٖفـ لتڤثيڄ ڣتحليل ٙسائل اماجستيڇ ڣالٖكتڤٙاه ڣاإنتاه
العلم ي ٙياضغ امٚأع ي بع ٬كلياػ الًڇبيغ الٚياضيغ بالجامعاػ امصٚيغب ڣتږ استخٖام امنهج
الڤصفي مناسبتڢ لطبيعغ الٖٙاسغب ڣكاڗ مڜ أب ٛٚالنتائٌ :أڗ البحڤف الت تمـ ي ٙياضغ امٚأع
خاڋ الفًڇع مڜ (تث9ت الګ ثةة )2بلغ (ةة )3بحن )88( ،للماجستيڇ ڣ (59ت) للٖكتڤٙاهب ڣكاڗ
جنس الباحثيڗ كالتالي( :ت )8مڜ اإناف ڣ ( )2مڜ ال٘كڤ ٙلٚسائل اماجستيڇ ،ڣ (ة )5مڜ اإناف ڣ
( )3مڜ ال٘كڤ ٙلٚسائل الٖكتڤٙاهب ڣبالنسبغ للٖٙاساػ ااخٚڥ فكانـ (ت4ت) مڜ اإناف ڣ ( )4مڜ
ال٘كڤ ٙڣ ( )5مشًڇڅب
ٕٙاسغ البحا ،ٙعبٖالحليږب (ت99ت) ڣالت هٖفـ لتحليل أبحاف اماجستيڇ ڣالٖكتڤٙاه ي
مجاڋ التمٚيناػ خاڋ الفًڇع مڜ عام 2ث9ت لګ ة99ت للتعٚف علګ أكٌڇ امجااػ الت اهتږ بها
الباحثيڗ ي تلڊ الفًڇعب ڣاستخٖمـ الباحثتاڗ امنهج الڤصفيب ڣكاڗ عينغ الٖٙاسغ عباٙع عڜ ()82
بحنب ڣمڜ أب ٛٚنتائٌ الٖٙاسغ أنڢ ا يڤجٖ تڤاٛڗ نسب بيڗ مجااػ البحن امٚتبطغ بالتمٚيناػب
منهج البحن:
استخٖم الباحن امنهج الڤصفي ب سلڤبڢ التحليلي ما متڢ مڤضڤٵ الٖٙاسغب
مجتمع الٖٙاسغ:
يمثل مجتمع الٖٙاسغ جميع ٙسائل اماجستيڇ امجاٛع بقسږ الًڇبيغ البٖنيغ ڣعلڤم الحٚكغ
بجامعغ املڊ سعڤٕ الت تږ مناقشتها خاڋ الفًڇع مڜ ت2ةتةت42ت لګ 5تة9ة ت43ت هجٚيغ ڣبلغ
مجمڤعها (ٙ )83سالغ ،ڣتږ الحصڤڋ علګ جميع الٚسائل مڜ مكتبغ املڊ سلماڗ بجامعغ املڊ
سعڤٕب
عينغ الٖٙاسغ:
تږ اختيا ٙعٖٕ (ثث)ٙسالغ ماجستيڇ كعينغ له٘ه الٖٙاسغب
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إٔڣاػ الٖٙاسغ:
اعتمٖػ ه٘ه الٖٙاسغ علګ تحليل امحتڤڥ ،ڣ ي ضڤ الٖٙاساػ السابقغ ڣامٚاجعاػ حٖٕ
الباحن عٖع ثمانيغ محاڣٙ ٙئيسغ لكي تكڤڗ محاڣ ٙللتحليل ڣهي كالتالي:
ت -عٖٕ الٚسائل الت تمـ مناقشتها ڣ جاٛتها بالقسږ ڣتڤجهها العلم ب

 -2امناهج البحثيغ الت تږ استخٖامهاب

 -3نڤٵ العينغب

 -4طٚيقغ اختيا ٙالعينغب
 -5نڤٵ اإٔاعب

ت -عٖٕ امقاييس امستخٖمغب
ث -طٚځ جمع البياناػب

 -8مجااػ التطبيڄب
ڣقٖ قام الباحن ببنا استماٙع لتحليل الٚسائل ي مجاڋ الًڇبيغ البٖنيغ ڣعلڤم الحٚكغ،
ڣتكڤنـ ااستماٙع مڜ جٜئييڗ ،الج ٜاأڣڋ خاص بخصائ ٨الٚسائل ،ڣالج ٜالثاني يخت٨
بااتجاه العام لقضايا الًڇبيغ البٖنيغ ڣعلڤم الحٚكغب
امحڤ ٙاأڣڋ :عٖٕ الٚسائل الت تمـ مناقشتها ڣ جاٛتها بالقسږ ڣتڤجهها العلم ب
لإجابغ علګ ه٘ا امحڤ ٙقام الباحن بحص ٚالٚسائل خاڋ اأعڤام العشٚع ام٘كڤٙع ڣعمل
احصائيغ كاملغ حين بلغ عٖٕها (ثث) ٙسالغ ڣالجٖڣڋ (ت) يڤضح ٗلڊب
جدڣڋ رقږ (ت)
يوضح الجدڣڋ أعدإ رسائل اماجستير الت تمـ بقسږ ال ربيغ البدنيغ ڣعلوم الحركغ بجامعغ
املڊ سعوٕ حسظ السنواػ الدراسيغب
أعدإ الرسائل حسظ السنغ الدراسيغ
التخصص
تربيغ بدنيغ
فسيولوجيا
تربيغ خاصغ
البايوميكانيڊ
علږ النفس الرياض
تدريظ
إٕارع ڣ ترڣيح
امجموع
النسبغ امئويغ

ت42ت

422ت

423ت

424ت

425ت

ت42ت

ث42ت

428ت

429ت

ة43ت

ت43ت

امجموع

4

4

2

ت

3

2

3

ت

2

3

ت

ت2

2

ت

ت

ت

2

-

2

-

ت

-

ت

تت

ت

ت

ت

ت

ت

2

2

-

2

ت

-

2ت

-

-

-

ت

ت

2

3

-

2

-

-

9

-

-

ت

3

-

-

-

-

-

ت

-

5

-

-

ت

ت

-

-

2

ت

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

ت

ت

ت

-

ت

4

ث

ت

ت

3ت

ث

ت

3ت

3

8

5

3

ثث

9ةب9

9ثبث

9ثبث

88بتت

9ةب9

9ثبث

88بتت

3ب 9

39بةت

5بت

3ب 9

ةةت

يتضح مڜ جٖڣڋ ٙقږ (ت) أڗ العٖٕ اأكبڇ مڜ الٚسائل تږ مناقشتها ي عامي 424ت
ڣث42تهـ بڤاقع (3ت) ٙسالغ ڣبنسبغ (88بتت )%ي كل عام ،ڣكاڗ أقل عٖٕ مڜ الٚسائل ي عامي
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ً
428ت ڣ ت43تهـ بڤاقع (ٙ ) 3سائل ڣبنسبغ(3ب )%9لكل عامب ڣ يتضح أيضا أڗ ٙسائل تخص٨
الًڇبيغ البٖنيغ كانـ هي اأكٌڇ علګ مٖڥ سنڤاػ البحن العش ٚبڤاقع (تٙ )2سالغ ڣبنسبغ
(تثب )%33ڣ اقلها كاڗ تخص ٨اإٕاٙع ڣالًڇڣيح بڤاقع (ٙ )4سائل ڣبنسبغ (9تبٙ )%5سائل علميغ،
ڣه٘ا يبيڗ أڗ تڤجڢ الطاب كاڗ علګ مڤاضيع خاصغ بالًڇبيغ البٖنيغ قٖ تكڤڗ أسباب مهنيغب
امحڤ ٙالثاني :امناهج البحثيغ الت تږ استخٖامهاب
لإجابغ علګ ه٘ا امحڤ ٙقام الباحن بحص ٚامناهج العلميغ امستخٖمغ ي الٚسائل العلميغ امجاٛع
خاڋ اأعڤام العشٚع ام٘كڤٙع ڣعمل احصائيغ كاملغ حين بلغ عٖٕها (ثث) منهج ڣالجٖڣڋ ()2
يڤضح ٗلڊب
جدڣڋ رقږ ( )2منهج البحث امستخدمغب
امسحي
ت3
ت2بة4

العدٕ
النسبغ

ڣصفي باأسلوب
التحليلي امقارڗ اارتباطي
ةت
ة
ة
99ب2ت
ة
ة

امعياري
ة
ة

تجريب

شبڢ
تجريب

23
ث8ب29

3ت
88بتت

امجموع
ثث
ةةت

يتبيڗ مڜ خاڋ الجٖڣڋ ٙقږ () أڗ امنهج الڤصفي ب سلڤبيڢ (امسحي ،اإٙتباطي) كاڗ
ً
ً
أكٌڇ امناهج استخٖاما بعٖٕ (تٙ)4سالغ علميغ ڣبنسبغ (25ب ،)%53فيما حل ثانيا امنهج التجٚيب
ً
بڤاقع (ٙ )23سالغ علميغ ڣبنسبغ (ث8ب )%29ڣجا أخيڇا امنهج شبغ التجٚيب بـعٖٕ (3ت) ٙسالغ
ً
علميغ ڣبنسبغ (88بتت ،)%ڣه٘ا يبيڗ أڗ أكٌڇ امناهج البحثيغ استخٖاما كاڗ امنهج امسحي كڤڗ
اميٖاڗ الٚياض يتطلظ ٕٙاساػ م حيغ أكٌڇ منها تجٚيبيغب
امحڤ ٙالثالن :نڤٵ العينغ امستخٖمغب
لإجابغ علګ ه٘ا امحڤ ٙقام الباحن بحص ٚالعيناػ امستخٖمغ ي الٚسائل العلميغ
امجاٛع خاڋ اأعڤام العشٚع ام٘كڤٙع ڣعمل احصائيغ كاملغ حين بلغ عٖٕها ( )88عينغ ڣالجٖڣڋ
( )3يڤضح ٗلڊب
الجدڣڋ رقږ ( )3يوضح نوع العينغ الت تږ استخدامها بالرسائل العلميغب
طاب
ابتدائي

متوسط

ثانوي

25

95بث

ت3بتت

95بث

ة

9تب5

9تب5

4ب3

5ب2ت

28ب2

22بةت

3تبت

28ب2

55ب4

جامعي

أشباڋ

22

ث

ةت

ث

ة

5

5

3

تت

2

9

ت

2

4

88
ةةت

شباب

ناشئيڗ

متقدميڗ

معلميڗ

إارييڗ

مشرفيڗ

موظفيڗ

حكام

مدربيڗ

العدٕ
النسبغ

اعبيڗ

مجموع
العيناػ
امستخدمغ

يتبيڗ مڜ خاڋ الجٖڣڋ ٙقږ ( )3أڗ أكٌڇ العيناػ امستخٖمغ ي الٚسائل امجاٛع بقسږ
الًڇبيغ البٖنيغ خاڋ الفًڇع ام٘كڤٙع كانـ عينغ الطاب ڣبلغ عٖٕ الٚسائل الت تناڣلـ ه٘ه
ً
العينغ (تٙ )4سالغ بنسبغ (ت2ب ،)%52فيما حلـ عينغ الاعبيڗ ثانيا بتناڣلها ي (3ت) ٙسالغ بنسبغ
(ث8ب4ت ،)%تلتها عينغ امعلميڗ بـ(تت) ٙسالغ بنسبغ (5ب2ت ،)%تاها كل مڜ امشٚفيڗ ،مٖٙبيڗ،
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ٕاٙييڗ ،حكام ،مڤظفيڗ (ت )9،4،2،2،ڣبنسبغ (22بةت55( ،)%ب28( ،)%4ب28( ،)%2ب،)%2
(3تبت )%علګ التڤالي ،ڣناحٴ أڗ مجمڤٵ العيناػ يتجاڣ ٛعٖٕ الٚسائل ڣه٘ا لكڤڗ بع٬
الٖٙاساػ استخٖمـ أكٌڇ مڜ عينغ ي ڣقـ ڣاحٖ ،فهناڅ عٖٕ (تت) ٙسالغ استخٖمـ عينتيڗ،
كما ياحٴ أڗ عيناػ الطاب بمختلڀ امٚاحل كانـ هي اأغلظ ڣه٘ا يبيڗ تڤجڢ طاب الٖٙاساػ
العليا لكڤڗ ه٘ه العيناػ سهلغ التطبيڄب
امحڤ ٙالٚابع :طٚيقغ اختيا ٙعينغ الٖٙاسغب
لإجابغ علګ ه٘ا امحڤ ٙقام الباحن بحص ٚالطٚځ امستخٖمغ ي اختيا ٙعينغ الٖٙاساػ ي
الٚسائل العلميغ امجاٛع خاڋ اأعڤام العشٚع ام٘كڤٙع ڣعمل احصائيغ كاملغ حين بلغ عٖٕها
(ثث) طٚيقغ ما بيڗ عشڤائيغ ڣعمٖيغ عينغ ڣالشكل ٙقږ (ت) يڤضح نسبغ كل طٚيقغب
شكل رقږ (ت) يبيڗ نسبغالرسائل حسظ اختيارها للعينغب

امصٖ :ٙمڜ اعٖإ الباحنب
يتبيڗ مڜ خاڋ الشكل ٙقږ (ت)أڗ عٖٕ الٚسائل الت قامـ باختيا ٙالعينغ باستخٖام
الطٚيقغ العشڤائيغ بمختلڀ أنڤاعها كانـ (ٙ )45سالغ علميغ بنسبغ (44ب ،)%58فيما حلـ
الٖٙاساػ الت قامـ باختيا ٙالعينغ باستخٖام الطٚيقغ العمٖيغ (ٙ )32سالغ علميغ بنسيغ بلغـ
(ت5بت ،)%4ڣه٘ا يبيڗ أڗ عٖٕ الٖٙاساػ الت استخٖمـ الطٚيقغ العشڤائيغ ي اختيا ٙعينغ
ً
ٕٙاستها كانـ ااكٌڇ ڣه٘ا أم ٚطبيعي كڤڗ مجتمع الٖٙاسغ ي ه٘ه الٖٙاساػ كبيڇا ڣيستٖعي اخ٘
ً
عينغ مصغٚع ،ڣأيضا كڤڗ أفٚإ امجتمع متجانسيڗ ي كافغ الصفاػ ڣالخصائ٨ب
امحڤ ٙالخامس :نڤٵ اإٔاع امستخٖمغب
لإجابغ علګ ه٘ا امحڤ ٙقام الباحن بحص ٚاإٔڣاػ امستخٖمغ ي الٚسائل العلميغ امجاٛع خاڋ
اأعڤام العشٚع ام٘كڤٙع ڣعمل احصائيغ كاملغ حين بلغ عٖٕها ( )92إٔاع تنڤعـ بيڗ استباناػ
ڣمقاييس ڣاستماٙاػ ڣالجٖڣڋ ( )4يڤضح ٗلڊب
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ااستبياڗ

استمارع جاهٜع

بدني

حركي

مهاري

امقاييس

امجموع

جدڣڋ رقږ ( )4نوع اإٔاعب
ااختباراػ

تت

9ت

92

العدٕ
النسبغ 82ب52 22بت تب43 32ب 5ث9بتت تتبة 2ةةت
يتبيڗ مڜ خاڋ الجٖڣڋ ٙقږ ( )4أڗ الٚسائل العلميغ الت استخٖمـ ااختباٙاػ
ً
بمختلڀ انڤاعها (بٖنيغ ،مهاٙيغ ،حٚكيغ) ك ٕاع لجمع البياناػ جا ػ اڣا بمجمڤٵ (تٙ )4سالغ
ً
علميغ بنسبغ (ة ،)%5ڣحلـ ثانيا الٖٙاساػ الت قام اصحابها بإعٖإ استبياڗ بـ (تٙ )2سالغ
علميغ بنسبغ (82ب ،)%22ڣحلـ الٚسائل الت قام أصحابها باستخٖام امقاييس بـ(9ت) ٙسالغ
ً
علميغ بنسبغ (تتبة )%2فيما حلـ اخيڇا الٚسائل الت استخٖم اصحابها استماٙع جاه ٜبـ (ت)
ٙسالغ علميغ بنسبغ (52بت ،)%ڣه٘ا يبيڗ اڗ تڤجڢ الباحثيڗ كاڗ علګ الٖٙاساػ الت تعتمٖ علګ
ااختباٙاػ اكٌڇ مڜ غيڇها ،ڣيعٜڣ الباحن ٗلڊ لګ طبيعغ الٖٙاساػ ي اميٖاڗ الٚياض ڣالت
تختلڀ عڜ بقيغ الٖٙاساػ اإنسانيغ بتطبيقاتها اميٖانيغب
امحڤ ٙالسإ :ٝنڤٵ العينغ امستخٖمغب
لإجابغ علګ ه٘ا امحڤ ٙقام الباحن بحص ٚالٚسائل الت استخٖمـ أكٌڇ مڜ مقيا ٝبنفس الڤقـ
ڣعمل احصائيغ كاملغ حين بلغ عٖٕها (تت) ٙسالغ ڣالشكل ٙقږ ( )2يڤضح ٗلڊب
ت2

ت

ة3

5

شكل رقږ ( )2يبيڗ نسبغ الرسائل الت استخدمـ اك ر من مقياٝب

امصٖ :ٙمڜ اعٖإ الباحنب
يتضح مڜ خاڋ الشكل ٙقږ ( )2تبيڗ أڗ الٚسائل العلميغ الت استخٖمـ استماٙع ڣ
ً
اختبا ٙبنفس الڤقـ أتـ أڣا بـعٖٕ (ٙ )9سائل ڣبنسبغ (3بت ،)%5تلتها الٚسائل الت استخٖمـ
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ً
امقاييس بـعٖٕ (ٙ )4سائل ڣبنسبغ ( ،)%25ڣحلـ أخيڇا الٚسائل الت استخٖمـ اختبا ٙڣمقياٝ
مع بع ٬بعٖٕ (ٙ )3سائل علميغ ڣبنسبغ (ثب8ت ،)%ڣه٘ا يبيڗ أڗ هناڅ تنڤٵ ي استخٖام
امقاييس بيڗ الجاهٜع ڣامعٖعب
امحڤ ٙالسابع :مجااػ التطبيڄب
لإجابغ علګ ه٘ا امحڤ ٙقام الباحن بحص ٚامجاػ الت أجٚيـ الٖٙاساػ فيها حين بلغ عٖٕها
(ثث) ٙسالغ تږ تطبيقها ي (ث) مجااػ ڣالجٖڣڋ ( )5يڤضح ٗلڊب
الجدڣڋ رقږ ( )5يوضح مجااػ التطبيقب

العدٕ
الدرجغ

فسيولوجيا ڣ
طظ رياض

طرائق
تدريس
ڣ تعليږ

تربيغ
خاصغ

إٕارع
ڣ ترڣيح

علږ نفس
رياض

تدريظ

البايوميكانيڊ

امجموع

تت
8ثبة2

ت2
ثثب33

2ت
58ب5ت

4
2ب5

5
49بت

5
49بت

9
9تبتت

ثث
ةةت

يتضح مڜ خاڋ الجٖڣڋ ٙقږ ( )5عٖٕ الٚسائل الت قام أصحابها بتطبيقها علګ طٚائڄ
تٖٙيس ڣ تعليږ كانـ النسبغ اأكبڇ بـ(تٙ )2سالغ علميغ ڣبنسبغ(ثثب )%33تلتها الٚسائل ٗاػ
التطبيڄ الفسيڤلڤجي بـ (تت) ٙسالغ ڣبنسبغ(8ثبة ،)%2ثږ جا ػ ڣبصڤٙع متتاليغ (الًڇبيغ
الخاصغ ،البايڤميكانيكا ،علږ النفس الٚياض ڣالتٖٙيظ بنفس العٖٕ ،اإٕاٙع ڣ الًڇڣيح) ڣكانـ
بعٖٕ (2،9،5،5،4ت) ڣبنسظ (58ب5ت9( ،)%تبتت49( ،)%بت49(،)%بت2( ،)%ب)%5علګ التڤاليب
ااستنتاجاػ ڣالتوصياػ:
ً
أڣا :ااستنتاجاػ:
ي ضڤ نتائٌ الٖٙاسغ أظهٚػ النتائٌ ما يلي:
 أڗ أكٌڇ الٚسائل الت تږ مناقشتها كاڗ ي عامي 424تڣ ث42تهـ بڤاقع (3ت) ٙسالغ ڣ أقلٙسائل تږ مناقشتها كاڗ ي كل مڜ عامي 428ت ڣ ت43تهـ بڤاقع (ٙ ) 3سائل ي كل عامب
ً
 كاڗ امنهج الڤصفي ب سلڤبيڢ (امسحي ،اإٙتباطي) أكٌڇ امناهج استخٖاما بڤاقع (تٙ )4سالغ،ً
ڣكاڗ أقل امناهج استخٖاما امنهج شبغ التجٚيب حين تږ استخٖامڢ ي (3ت) ٙسالغ علميغ
فقطب
 أكٌڇ العيناػ امستخٖمغ كانـ عينغ الطاب ڣتږ تناڣلها ي (تٙ )4سالغ ،ڣكانـ عينغامڤظفيڗ هي اأقل كڤڗ استخٖامها انحص ٚي ٙسالغ ڣاحٖع فقطب
 أڗ الٚسائل الت استخٖمـ الطٚيقغ العشڤائيغبمختلڀ أنڤاعها ي اختيا ٙعينتها كانـ هياأكٌڇ بڤاقع (ٙ )45سالغ ،فيما حلـ الٖٙاساػ الت قامـ باختيا ٙالعينغ باستخٖام الطٚيقغ
ً
العمٖيغ أخيڇا (ٙ )32سالغب
 -بلغ عٖٕ الٚسائل الت استخٖمـ ااختباٙاػ بمختلڀ انڤاعها (بٖنيغ ،مهاٙيغ ،حٚكيغ) ك ٕاع
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ً
لجمع البياناػ ااكٌڇ بـ(تٙ )4سالغ ،فيما كانـ أقل اإڣاػ استخٖاما (استماٙاػ جاهٜع)
بـڤاقع (ت) ٙسائلب
ً
 كاڗ عٖٕ الٚسائل الت اتخ٘ػ مڜ مجاڋ طٚائڄ التٖٙيس ڣالتعليږ مجاا لها هي اأكبڇ بـڤاقع(ت ،)2ڣكانـ اإٕاٙع ڣالًڇڣيح هي اأقل بـڤاقع (ٙ )4سائلب
ً
ثانيا :التڤصياػ:
ي ضڤ نتائٌ الٖٙاسغ يڤص الباحن بما يلي:
 جٚا ٕٙاساػ تحليليغ مماثلغ كل عشٚع اعڤامب جٚا ٕٙاسغ ٕڣٙيغ كل خمس سنڤاػ لتخص ٨الًڇبيغ البٖنيغ ڣالٚياضيغب جٚا ٕٙاساػ تٚك ٜأكٌڇ علګ عينغ الطلبغ بمختلڀ امٚاحل الٖٙاسيغ ،ڣعيناػ اللعبيڗبمختلڀ امٚاحل العمٚيغب
 عمل حصائياػ لكًڇڣنيغ عڜ طٚيڄ مٚك ٜالبحڤف بكليغ علڤم الٚياضيغ لتڤفيڇ قاعٖعمعلڤماتيغ عڜ الٚسائل العلميغ ي مختلڀ التخصصاػب
ً
 التنڤيع ي استخٖام امناهج البحثيغ بيڗ النڤعيغ ڣالكميغ بٖا مڜ ااعتمإ علګ امنهجالكم فقطب
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امٚاجع
ً
أڣا :امٚاجع العٚبيغ:
-

-

-

-

-

-

-

البحا ،ٙياسميڗ حسڜ عليب عبٖالحليږ ،من محمٖب(ت99ت)ب ٕٙاسغ تحليليغ أبحاف اماجستيڇ ڣ
الٖكتڤٙاه ي مجاڋ التمٚيناػ مڜ عام 2ث9ت حت ة99تب امجلغ العلميغ لل ربيغ الرياضيغ ڣ
الرياضغب كليغ الًڇبيغ الٚياضيغ للبنيڗ بالهٚمب جامعغ حلڤاڗب العٖٕ ()9ب
بخيـ ،صاٍ الٖيڜ ف ٍٚعطاهب الشئ ،فضل امڤلګ عبٖالٚضاب(4ةة)2ب ٙسائل اماجستيڇ ڣ
الٖكتڤٙاه ي علږ النفس بالجامعاػ السڤٕانيغ ي ٙبع قٚڗ (ثث9ت3-ةة2م) ت ٕٙاسغ تڤثيقيغ
تحليليغتب مجلغ ٕراساػ تربويغ ،العٖٕ (3ت)ب الج)2( ٜب
الخيكاني ،عام ٚسعيٖ جاسږب (ثةة)2ب ٕٙاسغ تحليليغ لٚسائل اماجستيڇ ڣ أطاٙيح الٖكتڤٙاه ي
مجاڋ كٚع القٖم (مڜ 982ت لغايغ 5ةة)2ب مجلغ ٕراساػ ڣبحوف ال ربيغ الرياضيغ ب جامعغ
البصٚعب مجلٖ(ت)2ب
السمٚڬ ،حسيڗ عم ٚأميڗ عطيغب حسڜ ،مٚڣع فتحي محمٖب(992ت)ب ٕراسغ تحليليغ أبحاف
اماجستير ڣ الدكتوراه في مجاڋ الرياضغ امدرسيغ من عام ت98ت حت عام ة99تب بحڤف م تمٚ
 ٙيغ مستقبليغ للًڇبيغ الٚياضيغ امٖٙسيغب مجلٖ (ت)ب
حاتڢ ،حسڜب(تةة)2ب البحوف العلميغ ڣ ال ربويغ بيڗ النظريغ ڣ التطبيقب مكتبغ الٖا ٙالعٚبيغ
للكتابب القاهٚعب
الشهٚڬ ،حسڜ بڜ عبٖه محمٖب الحجياڗ ،محمٖ بڜ ابٚاهيږ عبٖالٚحمڜب(ثتة)2ب ٕٙاسغ
تحليليغ لٚسائل اماجستيڇ امجاٛع مڜ قسږ ڣسائل ڣ تكنڤلڤجيا التعليږ بكلياػ الشٚځ العٚبي
بمٖينغ الٚيا ٩خاڋ الفًڇع مڜ عام 433ت ڝ لګ ت43ت ڝب مجلغ الجامعغ اإساميغ للدراساػ
ال ربويغ ڣ النفسيغب مجلٖ ()25ب ٵ()3ب
محمٖ ،بها الٖيڜ عبٖالٚحمڜب(8ةة)2ب ٕٙاسغ تڤثيقيغ تحليليغ لٚسائل اماجستيڇ ڣ الٖكتڤٙاه
ڣاإنتاه العلم ي ٙياضغ امٚأع ي بع ٬كلياػ الًڇبيغ الٚياضيغب امجلغ العلميغ لعلوم ال ربيغ
البدنيغ ڣ الرياضغب العٖٕ (تت)ب
ميسڤڗ ،سميڇعب طاهٚڬ ،حمامغب (3تة)2ب منهاه الًڇبيغ البٖنيغ كإطا ٙلتنميغ خصيغ
التلمي٘تٕٙاسغ تحليليغ منهاه الًڇبيغ البٖنيغ ڣ الٚياضيغ للتعليږ امتڤسط ي الجٜائ"ٚب مجلغ عالږ
ال ربيغب امجلٖ (4ت)ب العٖٕ ()42ب

ً
ثانيا :امٚاجع اأجنبيغ:
-
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