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 -4عرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها
 0-4عرض وتحلٌل نتائج فً اختبار ( )tلمجموعة البحث فً االختبار
البعدي لعٌنة البحث .
 8-4عرض وتحلٌل نتائج فً اختبار ( )tلمجموعة البحث فً االختبارٌن
القبلً والبعدي لقدرة تحمل السرعة قام الباحث باستخدام اختبار ()t-test
للعٌنات المتناضرة .
 0-8-4مناقشة نتائج لمجموعة البحث فً االختبارٌن القبلً والبعدي لقدرة
تحمل السرعة .
3-4عرض وتحلٌل النتائج فً اختبار ()tلمجموعة البحث فً االختبارٌن
القبلً والبعدي لصفة السرعة قام الباحث باستخدام اختبار (t-
)testللعٌنات المتناضرة .
0-3-4مناقشة نتائج لمجموعة البحث فً االختبارٌن القبلً والبعدي لصفة
السرعة .
 4-4عرض وتحلٌل نتائج فً اختبار ( )tلمجموعة البحث فً االختبارٌن
والبعدي لقدرة تحمل القوة قام الباحث باستخدام اختبار ( )t-testللعٌنات
المتناضرة .
 0-4-4مناقشة نتائج لمجموعة البحث فً االختبارٌن القبلً والبعدي لقدرة
التحمل .
 5-4عرض وتحلٌل نتائج فً اختبار ()tلمجموعة البحث فً االختبارٌن
القبلً والبعدي لصفة الرشاقة قام الباحث باستخدام اختبار ()t-test
للعٌنات المتناضرة .
 0-5-4مناقشة نتائج لمجموعة البحث فً االختبارٌن القبلً والبعدي لصفة
الرشاقة .
 6-4عرض وتحلٌل نتائج فً اختبار ()tلمجموعة البحث فً االختبارٌن القبلً
والبعدي الختبار ( )yoyoقام الباحث باستخدام اختبار ()t-testللعٌنات المتناضرة .
 0-6-4مناقشة النتائج لمجموعة البحث فً االختبارٌن القبلً والبعدي ( )yoyo
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أهم مقومات النتائج هً -:
-0
-8
-3
-4

هذه المرحلة تعتبر بمثابة اشارة للباحث ٌقرب انجاز البحث وانهائه .
فً هذا الفعل ٌعرض الباحث ما انتهى الٌه البحث من نتائج دون اضافة او تدخل من
الباحث اثناء العرض .
ولٌس فً تفسٌر اكثر من عرض للنتائج وٌنصح البحث بالبعد عن االنشاء .
فً هذا الفعل ٌنصح الباحث بأستخدام وسائل ورسومات شرح النتائج احصائٌا والصور
والرسومات الخ .

مخطط ٌوضح عرض النتائج
عرض
الدالالت
االحصائٌة
صحة
العبارات

الترتٌب

لعرض
النتائج

الدقة

االٌجاز

صحة
المعلومات

الوضوح

أما مناقشة النتائج ولماذا اضهرت على هذا النحو وٌبدا الباحث من حٌث انتهى الٌه الباحثون
السابقون وٌوضح مدى االتفاق واالختالف بٌن نتائج دراسته ونتائج الدراسات السابقة وٌوضح
تفسٌرات لهذه النتائج وصعب االتفاق واالختالف مع دراسات االخرٌن .
ما الذي ٌجب تجنبه فً النتائج -:
 -0التفسٌرات
اختٌارها .

 -8االراء

 -3وجهات النظر  -4الكتابة عن اي عالقة مم ٌتم
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ما الذي ٌجب عرضه فً النتائج -:
-0
-8
-3
-4

النتائج الكمٌة التً تدعم اهداف الدراسة .
الجداول واالشكال .
الرسوم البٌانٌة التً توضح النتائج .
نفس النمط للكتابة عن االحصائٌات .

0-8-4مناقشة نتائج لمجموعة البحث فً االختبارٌن القبلً والبعدي لقدرة تحمل
السرعة (الركض مكوكً) -:
من خالل مالحظة الجدول ()8الخاص (لقدرة تحمل السرعة) لعٌنة البحث أضهرت
النتائج أن هنالك داللة معنوٌة بٌن االختبارٌن القبلً والبعدي لصالح االختبار البعدي
اذ ان سبب ذلك هو المنهاج التدرٌبً المستخدمة من قبل الباحث فً تطوٌر قدرة تحمل السرعة
اذ استخدم الباحث منهاج تدرٌبً فٌه تمارٌن حدٌثة وبشدد مختلفة تسهم فً تطوٌر قابلٌات
الرٌاضً والحكام خصوصا وهذه التمارٌن قد تكون غٌر مستخدمة فً المنهاج التدرٌبٌة السابقة
وهذا ما اشار الٌه نوفل الحٌالً(( اذ ان زٌادة حمل التدرٌب ٌجب ان تحدث وعلى اوقات زمنٌة
تسمح بحدوث التكٌف الوضٌفً ولتحقٌق زٌادة الحمل التدرٌبً ٌفضل التدرج بمكونات الحمل
))()0
من اسبوع الى اخر ومن شهر الى اخر
كذلك ٌرجع الباحث التطور فً تحمل السرعة الى طرٌقة التدرٌب الفتري بنظام الطاقة
الالهوائً الذي ٌعمل على تحسن الكفاٌة الوضٌفٌة للحكام اذ ٌكون العمل بنقص االوكسجٌن من
دون الحصول على الراحة الكافٌة والكاملة مما ٌجعل العمل ٌتم بوجود حامض الالكتٌك من
خالل العمل بسرعة وقوة شبه قصوٌه مع اوقات راحة تتناسب مع اوقات العمل ((ان تنمٌة
االمكانٌات الالهوائٌه الالكتٌكٌة تهدف الى تنمٌة قدرة العضله على تحمل االداء العضلً الناتج
عن نظام الطاقة الالهوائٌة بنظام حامض الالكتٌك )) ((( )8اذ تقع تحت التحمل الالكتٌكٌة جمٌع
االنشطة التً تتطلب تطوٌرها وتنمٌتها كل من تحمل السرعة وتحمل القوة وتحمل القوة الممٌزة
بالسرعة))(.)3
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 نوفل الحٌالً ; اثر استخدام برنامجٌن تدرٌبٌن باالسلوب المنفرد والمركب فً تطوٌر عدد من الصفات البدنٌة الخاصة بكرة الٌد(:اطروحة دكتورا  ,كلٌة التربٌة الرٌاضٌة –جامعة بغداد ,0111,ص.)03
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عامر فاخر شغاتً ;علم التدرٌب الرٌاضً نظم تدرٌب الناشئٌن للمستوٌات العلٌا  (:ط,0بغداد ,مكتب النور ,باب المعظم ,,8100ص)334
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 محمد كاظم خلف ; تاثٌر منهج تدرٌبً فً تطوٌر بعض القدرات البدنٌة والوضٌفٌة الخاصة بالعبً الكرة الطائرة ( :رسالةماجستٌر ,كلٌة التربٌة الرٌاضٌة –جامعة بغداد ,8110,ص.)011
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عرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها - :

()0

بعد تكملة الباب الثالث والمتضمن اجراءات البحث المٌدانٌة واالختبارات والحصول على النتائج
الخام الداء العٌنة نلجا الى اتباع المعالجات االحصائٌة لالختبارات سواء كانت المناهج
التارٌخٌة او الوصفٌة ( االستبٌان ,المالحظة ,المقابلة ) او المناهج التجرٌبٌة لتهٌأتها واعدادها
للعرض
ٌقدم الباحث فً هذا الجزء الدالئل وتحلٌلها وتفسٌر النتائج التً توصل الٌها وهو جزء حٌوي
فً البحث تترتب علٌه اعطاء النتٌجة النهائٌة لحل المشكلة وهو التحلٌل الوافً لجمٌع الحقائق
والتفسٌر الذي ٌرتبط بالمشكلة وعزل كافة الحقائق التً ترتبط بها .
وعلى الباحث تحلٌل المشكلة وعرضها عرضا دقٌقا وان تكون مرتبطة ارتباطا وثٌقا بمضمون
المشكلة ذاتها وتجعلها بنسق معٌن منظم الباحث الجٌد ٌعرض المشكلة عرضا لغوٌا صحٌحا
معتمدا على عرض الدراسات السابقة التً تعطً موضوعٌة اكثر .
ان المشكلة ٌجب ان تعرض وتقدم بٌانات اصلٌة وثابته لتقدم تفسٌرا جدٌدا واسلوبا ٌسمح
بمعالجة كافٌة لعنوان المشكلة ومراعاة المفاهٌم الفنٌةوالرجوع بها الى مراجعها.
لٌس من الضروري ان نرتب الخطوات خطوة خطوة وانما الباحث كالفنان ٌعالج كل المشاكل
بشكل مندمج مع سٌاق البحث ومع الخطوات المتداخلة مع بعظها على ان الٌكون هنالك
تداخالت فً حل المشكلة ٌلجأ الباحث بعدها الى المراحل التالٌة - :
 تدقٌق البٌانات وتصحٌح االخطاء والتأكد من تكملة كافة خطوات االختبارات ,
وتكملة االجابات الناقصة وغٌر الواضحة .
 تفرٌغ وتفرٌق البٌانات ولكل معالجة احصائٌة ولكل فئة او مجموعة وحسب
متطلبات المعالجة االحصائٌة .
 تبوٌب وتصنٌف البٌانات وحسابها.
 ترتٌب البٌانات من خالل جمع البٌانات المتشابهة مع بعضها لتسهٌل أستخدامها
وتحلٌلها وتدقٌقها .
عـــــرض النتـــــــــــائج -:

()8

أن نتائج البحث العلمً من اخطر الخطوات التً ٌمر بها البحث العلمً ومن الممكن ان نطلق
علٌها المرحلة الهدف ومن الطبٌعً ان جمٌع ما ٌسوقه الباحث من خطوات ٌنبغً ان ٌتبلور فً
النهاٌة فً صورة نتائج .
ولنضرب مثال بذلك مثال فً شخص توجه لشراء جهاز رٌاضً وظل ٌبحث وٌفتش فً العدٌد
من المتاجر واالسواق ألٌام متعددة وهنا النتٌجة هً العنصر المهم فً تلك الرحلة المرهقة
0

 وجٌه محجوب ;طرائق البحث العلمً ومنهاجه ( :ط,0بغداد ,دار الحكمة للطباعة والنشر , 0113,ص-062ص.)0618
-وجٌه محجوب ;المصدر نفسه , :ص.061
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وٌتمثل ذلك فً سؤال هل اشترى الجهاز الرٌاضً ام ال وكذلك فً حالة عدم القٌام بوضع نتائج
البحث سوف تصبح جمٌع مجهودات البحث بال فائدة.
وٌعرف التعرٌف اإلصالحً لنتائج البحث العلمً  -:فهو خطوة بنائٌة فاعلة فً سبٌل استكمال
الرسالة البحثٌة وترتبط نتائج البحث العلمً بجمٌع الخطوات السابقة لها.
الفقرات الرئٌسٌة للنتائج - :





()0

تنظٌم وضع عرض النتائج فً الجداول .
تحلٌل ووصف وتفسٌر النتائج واعطائها الداللة االحصائٌة ( معنوٌة او غٌر
معنوٌة ) او النسب وتكراراتها وغٌرها .
تنظٌم وعرض المعلومات فً اشكال او رسوم بٌانٌة .
مناقشة النتائج من خالل ربط نتائج البحث بأهدافه وفروضه واٌجاد التفسٌرات
والتبرٌرات واالستنتاجات .

اوال  - :الجداول مقابل العرض بالكتابة - :
الجداول ٌجب ان تتضمن كفاٌة فً العرض وتعرضمقدار اكبر من البٌانات فً مقدار قلٌل من
المكان واعتٌادٌا ٌعرض القٌم الرقمٌة وتنظٌم البٌانات بشكل مصفوفات على شكل حقول
وصفوف تساعد على المقارنة بٌن البٌانات والباحث ٌعرض الجداول وٌختارها حسب متطلبات
النتائج  .وذلك لعدة اسباب تنظٌمٌة هً - :
-0

-8
-3
-4
-5

-6

0

التسهٌل على القارئ فً الطباعة بارقام واضحة وعدم استخدام ارقاما كبٌرةالحجم الن
كثرة الجداول ٌجد القارئصعوبة عندما تكون الجداول كبٌرة وٌكون االٌفاء بمتطلبات
القرأة قلٌلة وعدم اٌصال النتائج بصورة مرتبطة وتكون الجداول مجزئة وتضٌع على
القارئ المقارنة .
عدم التوسع بالجداول وتصبح اكثر من الالزم وبشكل مشتت وانما االكتفاء مباشرة
بعالقتها مع االهداف ومتطلباتها وبطرٌقة مبسطة وواضحة .
وعندما ٌتنظم الجدول وٌحتوي كافة المتغٌرات الرئٌسٌة ٌكون من السهل على القارئ
ان ٌفهم وٌقارن البٌانات عندما تعرض بشكل مجدول ومبسط وقصٌر .
تحدٌد مقدار البٌانات التً ٌحتاجها القارئ لتساعده على فهم المناقشة .
اعتٌادٌا الجداول تعرض البٌانات الكمٌة  ,واحٌانا الجداول ٌتضمن بعض الكلمات
لعرض المقارنة النوعٌة ومثال ذلك استخدام جدول تحلٌل التباٌن االحصائً وذلك
بوضع المصدر ,درجة الحرٌة وبعدها حرف Fوهذا ٌعرض المقارنة بٌن وداخل
متغٌرات العٌنة
عندما ٌرقم الجدول ٌكون بلشكل التالً وبدون كلمة رقم وبدون كلمة ٌوضح او ٌبٌن او
ٌعرض وانما الدخول مباشرة على المتغٌرات فً الجداول ومثال ذلك .

 -وجٌه محجوب ;طرائق البحث العلمً ومنهاجه (:ط,0بغداد  ,مدٌرٌة دار الكتاب للطباعة والنشر ,0112 ,ص. )000
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ٌبٌن جدول (

)

القبلٌة والبعدٌة للمجامٌع فً دقة أداء ضربة اإلرسال بالتنس

وهذا التعمٌم ٌسري اٌضا على االشكال والرسوم البٌانٌة والدخول فً العنوان بدون ذكر كلمات
مثل ٌعرض او ٌبٌن او غٌرها وانما الدخول بتفسٌر الشكل وهذا ما تثبته الشواهد العلمٌة فً
جدول النتائج ورسومها البٌانٌة وال مانع من استخدام اختصار الكلمات سواء فً عناوٌن
الجداول او الرسوم البٌانٌة او فً محتوى الجدول .
وال بد ان نشٌر الى االعتناء بعرض االرقام الكمٌة بدقة فً الجداول النها الخطوة المهمة فً
تحلٌل النتائج وتفسٌرها .
ثانٌا  -:التحلٌل والوصف وتوضٌح النتائج
وٌكون علرضها من خالل الكتابة وتدوٌن كافة المتغٌرات والنتائج المدونة فً الجدول وتحدٌد
مٌل النتائج (المعنوٌة او غٌر المعنوٌة ) وربطهما بالمتغٌر المستقل والتابع واالشارة الى تحقٌق
االهداف ومطابقة العروض او عدم مطابقتها .
ثالثا  - :تنظٌم وعرض نتائج البٌانات فً االشكال والرسوم التالٌة
وتكون االشكال على انواع وهً شكل الخرائط والهٌاكل التنظٌمٌة والرسوم البٌانٌة والصور
الفوتوغرافٌة والرسوم وغٌرها والجداول تعرض النتائج الرقمٌة ولكن االشكال تتطلب من
القارئ تقدٌر القٌم واالشكال تفهم بسرعة عن محتوى النتائج ومن خالل استخدام مقاٌٌس الرسم
الهندسً






الزٌادة فً المعلومات اكثر منها فً استنساخ النص فقط .
نقل الحقائق الضرورٌة .
االبتعاد عن التفاصٌل الجزئٌة .
السهولة فً القراءة وتثبٌن العناصر (النوع ,الخطوط  ,الرموز ,المحتوٌات ).....,وان
تكون كبٌرة بكفائة لالٌفاء فً توصٌل المعلومات واالطالع علٌها .
توحٌد كافة اشكال البحث بنوع واحد والكتابة بحجم واحد وبشكل واحد والخطوط بشكل
واحد واالعتناء فً تخطٌطها .

وهنالك عدة انواع منها هً - :
 الخرائط تعرض علٌك العالقات والمقارنات والتوزٌعات والقٌم والنسب المئوٌة وارقام
المحتوٌات والمحافضة على بقاء الخطوط بسٌطة واالبتعاد عن التفاصٌل الغامضة .
 التنقٌط المبعثر وهو التنقٌط المفرد لعرض القٌم واالحداث مفردة وٌستخدم فً العالقات
ثالثا  - :خطوط الرسوم البٌانٌة :

7
تستخدم لغرض العالقة بٌن المتغٌرات الكمٌة المتغٌر المستقل وٌنقط بمحور افقً والمتغٌر التابع
ٌنقط بمحور عمودي وعلى ضوء المقٌاس .
رابعا  - :الرسوم البٌانٌة باالعمدة :
وتستخدم عندما ٌكون المتغٌر المستقل فً ابعاد مختلفة فً الحاالت التجرٌبٌة مثال اعمدة مملؤه
افقٌة او عمودٌة وكل واحد ٌمثل نوع واحد من البٌانات .
خامسا  -:الرسوم البٌانٌة المتمثلة بالصور :
وتستخدم لتمثٌل كمٌة بسٌطة تظهر االختالفات بٌن المجامٌع وجمٌع الرموز تمثل القٌم متساوٌة
وتكون بحجم واحد .
سادسا  - :الرسوم البٌانٌة الدائرٌة :
وتشمل رسم بٌانً  %011وٌستخدم لعرض النسب المئوٌة والحصص وٌفضل ان تكون
المقارنة ببعض المتغٌرات خمسة او اقل وترتٌب المقاطع من الكبٌرة الى الصغٌرة وٌبدا المقطع
الكبٌر من اشارة اتجاه عقارب الساعة ()08وتكون المقاطع فاالسود للمقطع الصغٌر وهكذا الى
ان ٌصبح الكل الى اللون الفاتح للمقطع الكبٌر .
سابعا  - :الصور الفوتوغرافٌة :
تظهر نظرة ممتازة للعرض والمفروض ان ترتبط بخلفٌة الموضوع وبشكل نوعً متمٌز
وٌعتبر تسلٌط الضوء العالً للشكل وٌظهر زواٌا الكامٌرا ونوع التعلم .
وهنا ال بد من االشارة الى االشكال او الهٌاكل او الصوراو االجهزة واالدوات فاذا كانت مقتبسة
من المصادر فٌجب ان ٌذكر الباحث تحت الشكل او الصور المصدر ورقم الصفحة ومن اٌن تم
اقتباسها والٌجوز نسبها الى بحثه وذلك لتثبٌت االمانة العلمٌة والصدق فً اقتباسها .
نتائج البحث العلمً  -:عبارة عن مجموعة من البنود التً تعبر عن اجابة وافٌة لألسئلة أو
الفرضٌات التً ٌصوغها الباحث العلمً بعد عرض المقدمة وهً اما مؤكدة للفروض أو نافٌة
لها.
 عرض المشكلة وتحلٌلها تحلٌال مدعوما بالحسابات والجداول واألشكال مع البٌانات
لٌعالج بشئ من تفاصٌل النتائج التً ترتبت عن حل المشكله بحٌث تقدم األدلة
والتفسٌرات عن طرٌق ملخص للحسابات المطروحة ,ولٌس كما عرضت بالمقدمة
بشكل عام.
 توضٌح الحقائق والمعلومات التً تجمعت عن البحث وتوضٌح العالقات المتبادلة.
 الربط الموضوعً بٌن الدراسات المشابهة والنظرٌة ونتائج البحث.
 أن ٌعمل موازنة بٌن األهداف والفروض وبٌن النتائج التً حصل علٌها.
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ٌ عرض الباحث األدلة ثم ٌناقش كل دلٌل على حدة وٌمكن ان ٌفصل بٌن عرض النتائج
ومنــــاقشتها فٌعرض النتائج ثم ٌعود ثانٌة لٌناقش جمٌع هذه النتائج.
 التنوٌه بنواحً الضعف بالدراسة او تحذٌر الباحثٌن االخرٌن بنوعٌة الطرق
المستخدمة.
من هذا نفهم أن -:
((الباحــــــــــــــــث الجٌد  -:هو الذي ٌفصل بٌن العرض والمناقشة ,حٌث أن جمٌع البحوث
التً الٌستطٌع الباحث الفصل بٌن العرض عن النتٌجة هً بحوث أولٌة ولن ٌستند الباحث فٌما
)) (.)0
بعد من مناقشة نتائجه

العـــــــرض هو خالصة النتائج النظٌفة التً ٌحصل علٌها الباحث من خالل تجربته (الٌعنً
البحوث التجرٌبٌة فقط) بمعنى اخر من النتائج النظٌفة التً ٌحصل علٌها الباحث من خالل ادائه
للبحث وكذلك فان استخدام الجداول ( حٌث كلما اختصرت الجداول بالنتائج كلما كانت المناقشة
افضل اي السٌطرة على مناقشته ,وكلما كان الجداول واضحا كلما كان العرض واضحا وكلما
تعقد الجداول كلما كان الموضوع فً المناقشة ضعٌف .

وهذه النتائج تمثل النتائج االحصائٌة وغٌرها التً تسجل الجداول اال ان هناك باحثٌن فً الفترة
االخٌرة ٌستعلمون المصادر فً العرض والمناقشة وهذا ضعٌف جدا فقط تستخدم المصادر فً
الدراسات النظرٌة والمشابهة وكثرتها ذات فائدة كبٌرة ,أي من الممكن استخدام مصدرٌن او
ثالثه.

ماموقع نتائج البحث العلمً بالنسبة للرسالة أو الدراسة -:
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نتائج البحث العلمً هً المحطة قبل االخٌرة قبل االخٌرة فً سبٌل انهاءانهاء الرسالة او
الدراسة العلمٌة التً ٌتم تنفٌذها بواسطة الباحث اما بالنسبة للمحطة الختامٌة فهً تتمثل فً
وضع المقترحات او الحلول المناسبة لمشكلة الدراسة لذا فان العالقة البنائٌة هً التً تربط بٌن
نتائج البحث العلمً وتوصٌاته وبناء على ذلك ٌنبغً ان تكون النتائج ذات صبغة علمٌة ومقننة
بالشكل الصحٌح والتقنٌن هنا ٌعنً االسناد والبرهنة على صحة تلك النتائج .
0
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كٌفٌة الوصول لنتائج البحث العلمً - :

()0

للوصول الى نتائج البحث العلمً ٌستلزم ذلك مجموعة من عدة خطوات مهمة وسوف
نفصلها كما ٌلً
 تحدٌد مشكلة الدراسة او موضوع البحث العلمً وهو ماٌطلق علٌه بالمعنى الدارج
"فكرة الموضوع" ومن المهم ان ٌكون ذلك نابعا من انشغال الباحث بتلك الفكرة
وتحفزه الٌجاد حل مناسب لها باالضافة الى اهمٌة ان تكون تلك المشكلة على
عالقة بطبٌعة دراسة الباحث العلمً حتى ٌستطٌع ان ٌفندها وٌفسرها باالسلوب
العلمً المنهجً .
 تدوٌن عنوان البحث العلمً وٌمكن ان نعرف العنوان البحثً بانه عبارة عن جملة
تحمل فً طٌاتها المشكلة البحثٌة المعبرة عن كامل الدراسة وٌجب ان تكون
متطرقة لجمٌع جوانب البحث
بعد ذلك ٌقوم الباحث بوضع المقدمة وهنالك من ٌقوم بوضعها كثانً صفحة

بعد صفحة العنوان او كثالث صفحة بعد العنوان وملخص الدراسة وفقا
لطبٌعة الجهه المقدم لها البحث وما تتتطلبه من ترتٌبات بالنسبة لمجمل
الدراسة فال ٌوجد قالب نمطً فً ذلك والمقدمة ٌجب ان تكون مختصرة قدر
االمكان وال تزٌد على صفحة ورقٌة وٌجب ان تتضمن المقدمة مشكلة
الدراسة العلمٌة بأسلوب موجز مع شمولها على اهمٌة البحث او الدراسة التً
تتمثل فً مسببات دراسة ذلك الموضوع بعد االنتهاء من المقدمة ٌقوم الباحث
بوضع اسئلة او فرضٌات البحث والتً تعبر عن صٌغة الحل بشكل اولً
وٌسعى الباحث الثبات كون الفرضٌة صحٌحة ام ال وفً سبٌله لذلك ٌعمل
على استخدام المراجع المكتوبة للتعرف على حٌثٌات المشكلة باالضافة الى
ذلك ٌستخدم ادوات البحث العلمً فً ضوء ماهو متاح له من موارد مالٌة
ومن اكثر ادوات البحث المستخدمة للحصول على البٌانات واالستبٌانات
واالمالحضات واالختبارات وذلك فً ضوء ماٌتم تحدٌده من عٌنة الدراسة
فً ضل الكم الكبٌر من المعلومات التً ٌتوصل الٌها الباحث ٌبدا بعملٌة
التصنٌف ثم الوصول الى نتائج البحث العلمً مستعٌنا فً ذلك بلطرق
االحصائٌة ذات الداللة الرقمٌة او الوصفٌة.
مناقشة النتائج - :
0
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ٌعتبر الباحث نفسه هو المصدر االساسً فً هذه المعلومات وال ٌعلو علٌه اي مصدر اما اذا
كانت النتائج متطابقة مع نتائج بحث اخر فنضع (نجمة) وتشٌر الٌها فً هامش الصفحة ونكتب
بان النتائج جاءت مطابقة مع نتائج الباحث (س) فً دراسته او تتعارض مع نتٌجة الباحث
(ص) اي ٌجب ان تكون لدى الباحث الثقة الكاملة بنفسه ونتائجه (اي انها المصدر) فً المناقشة
فأن الباحث كالفنان ٌرسم وٌقارن وٌفند وٌكتب كلما نشر علمٌا باتجاه دعم النتائج وٌقوم
بالمقارنة ( مقارنة جدول مع جدول اخر  ,مقارنة بٌان مع بٌان اخر ,شرح البٌان نفسه ومناقشة
البٌان الذي ٌلٌه فٌضع ماٌرٌد من جهود علمٌة فكرٌة معتمدا على االستنتاجات الواضحة فً
العرض ) ٌجٌب الباحث العلمً عن عالمات االستفهام الكثٌرة حول لماذا انتهت الدراسة الى
هذه النتائج ,حٌث ٌعمل الباحث العلمً على االسباب التً ادت الى نتائجه .توضٌح الفرق بٌن
ما جاء فً بحثه من نتائج وما توصلت الٌه الدراسات السابقةٌ ,تم ذلك من خالل المقارنة
العلمٌة المصحوبة باألدلة والبراهٌن .فً الغالب تنتهً الدراسة الحدٌثة الى نتائج جدٌدة تتفق او
تختلف مع النتائج فً االبحاث السابقة؛ ذلك الن البحث بدأ من حٌث انتهى الٌه االخرون فً
دراساتهم ,بهذا ٌكون قد عرف الباحث كٌفٌة مناقشة كٌفٌة مناقشة النتائج فً البحث العلمً
وتحلٌلها عبارة عن فصل من الرسالة العلمٌة وجزء مهم من اجزائها الرئٌسة ,على الباحث
العلمً ان ٌعمل على صٌاغة فصل النتائج بطرٌقة علمٌة تتوفر به الشروط والصفات االساسٌة
التً ٌبحث عنها االساتذة اثناء المناقشة والتحكٌم للرسالة .تترابط النتائج ترابط كبٌر مع
الفرضٌات البحثٌة المطروحة اول البحث ,اختار الباحث منهجٌة علمٌة معٌنة وطبقها للوصول
والتأكد من صحة ومالئمة الفرضٌات مع مشكلة البحث موضوع الدراسة .النتائج هً البٌانات
العلمٌة بنوعٌها (البٌانات الكمٌة ,والبٌانات الكٌفٌة) ومن خالل معرف الباحث االكادٌمً بمبادئ
ونظرٌات االحصاء ٌحصل الباحث عن تحلٌالت وبراهٌن تأكد صحة ما توصل الٌها من نتائج
فً البحث .من المهم التحدث عن التحلٌل االحصائً فً هذا الموضوع كأهم نوع او اسلوب
مستخدم فً الوصول الى تحلٌالت علمٌة ,تتوفر برامج تحلٌل بٌانات تستخدم على الحاسوب,
اشهرها على االطالق برنامج  SPSSوذلك لسهولة التعامل معه .ان توضٌح نقاط التشابه
ومواضع االختالف بٌن نتائج البحث ونتائج ما سبقه من ابحاث علمٌة متخصصة ٌحتاج من
الباحث العلمً ان ٌعمل على البحث فً الدراسات السابقة ,ال ٌقتصر االمر على هذا فحسب بل
سٌاقة االدلة والبراهٌن المعللة لالتفاق او االختالف .وٌعتبر فصل مناقشة نتائج الدراسة من أهم
فصول الدراسة كونه ٌبٌن ما توصلت إلٌه الدراسة والهدف الذي حققته واجابات األسئلة
المطروحة فً بداٌة الدراسة ,ومن أهم المعاٌٌر فً مناقشة نتائج الدراسة أن ٌتم تحدٌد درجة
انتماء الدراسة إلى نوع معٌن من أنواع المعرفة وتوضٌح مستوى للفرضٌات ,باإلضافة إلى

توضٌح فً ما إذا كانت النتٌجة التً توصل إلٌها الباحث متوافقة مع نتائج الدراسات واألبحاث
ت مقنعة لتلك اإلختالفات الناتجة.
األخرى أو مختلفة مع إعطاء تفسٌرا ِ
ٌجب على الباحث أن ٌنجز فصل مناقشة النتائج بتوضٌح وتفسٌر جمٌع النتائج الممكنة
والمعقولة لكال الحالتٌن القبول والرفض ,بدالً من اإلكتفاء فقط بتفسٌر المرفوض منها ,كما
ٌنبغً أن تكون الجمل التفسٌرٌة والتوضٌحٌة مرتبطة بجمل علمٌة تبٌن عالقتها بالفروض كً
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تكون مرتبطة بها ارتباطا قوٌاٌ .جب أن تكتب النتائج المفسرة بنفس الطرٌقة والترتٌب الذي
.كتبت به الفروض
بمناقشة النتائج إلى أن ٌتم االنتهاء من فصل مناقشة النتائج بالوصول إلى نتائج مقنعة وواقعٌة
إلمام الباحث بالموضوع الذي ٌكتب فٌه .وٌحتاج إعداد فصل مناقشة النتائج إلى عقد مقارنة
دقٌقة بٌ ن فرضٌات الدراسة المطروحة فً بداٌة الدراسة وبٌن النتائج التً تم التوصل إلٌها بعد
تحلٌل البٌانات ,وكل ذلك من أجل أن تكون المقارنة واضحة ومنطقٌة وذات معنى لمناقشة
النتائج بكل موضوعٌة وحٌادٌة مع وضع رأي الكاتب حول ذلك ,كما تمكن مناقشة النتائج
الباحث من اتخاذ قرار القبول أو الرفض

عوامل المناقشة الجٌدة للنتائج -:
كٌف ٌستطٌع الباحث العلمً كتابة مناقشة النتائج؟ ما العوامل المساعدة للباحث العلمً فً
كتابة مناقشة نتائج البحث؟ ان العوامل المساعدة للباحث فً كتابة فصل النتائج تنقسم الى نوعٌن
هما (العوامل الشخصٌة ,والعوامل الرقمٌة) والحدٌث عن تلك العوامل كما ٌلً-:




العوامل الشخصٌة ,هً مجموعة من العوامل الشخصٌة باإلضافة الى القدرات العلمٌة
والعقلٌة بحٌث ٌستخدم الباحث العلمً ما لدٌه من خبرات وقدرات خاصة بالعرض
العلمً والتدرج المنطقً فً المناقشة لما جاءت به الدراسة من نتائج ,تختلف طرق
عرض النتائج ومناقشتها من باحث علمً وآخر ,نجد منهم من ٌقدم عرض بسٌط
تستشف من خالله لجنة المناقشة قدرات الباحث فً العرض والتحلٌل العلمً للنتائج.
تنتهً الدراسة بمجموعة من النتائج ٌكون الباحث قد وصل الى نصفها من خالل تقدٌم
فرضٌات للبحث بالمواصفات العلمٌة الخاصة بكتابة فرضٌات البحث العلمً.
العوامل الرقمٌة ,هً مجموعة من العوامل ٌتصف بها الباحث العلمً وتظهر من خالل
قدرته على التعامل العلمً الجٌد مع برامج التحلٌل االحصائً .كثٌر من الهٌئات تحتاج
الى خدمات التحلٌل االحصائً ,البحث العلمً احدى تلك المجاالت ,لقد وفرت
البرمجٌات الحدٌثة برامج تعمل على تقدٌم الداالت االحصائٌة لما ٌتم ادخاله لها من
بٌانات .برنامج ٌ SPSSتم استخدامه بكثرة فً الحصول على مناقشات وتحلٌالت
للنتائج والبٌانات للبحث ,حٌث نج ان البرنامج ٌمكنك من حساب النسبة المئوٌة للبٌانات

الدٌموغرافٌة ,والتكرارات ,واالنحرافات المعٌارٌة وغٌرها من امور التحلٌل االحصائً
للنتائج فً البحث العلمً .مما ال شك فٌه ان برامج التحلٌل االحصائً قد وفرت الكثٌر من
الوقت والجهد على الباحثٌن االكادٌمٌٌن ولكن لٌس الكل لدٌه المهارة فً التعامل معها؛ لذلك
نسعد بتقدٌم المساعدة لطلبة الدراسات العلٌا فً الوطن العربً وتلبٌة الحاجة
الخاصة بمناقشة النتائج فً ما ٌعملون على إعداده من ابحاث متخصصة.
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كٌفٌة مناقشة النتائج فً االبحاث العلمٌة -:

()0

تتم مناقشة النتائج فً البحث العلمً وكتابتها فً فصل منفصل بالبحث العلمً ,شروط خاصة
لهذا الفصل ,الخطأ فً كتابة فصل النتائج تترتب علٌه امور كثٌرة الباحث العلمً فً غنى
عنها.
فً البداٌة وجب التعرف على (نتائج الدراسة) وهً مجموع االجابات الصائبة التً توصل الٌها
الباحث العلمً لما وضعه من اسئلة تحل مشكلة الدراسة موضوع البحث ,تكون انواع البٌانات
او النتائج فً البحث العلمً مزٌج بٌن البٌانات الكمٌة والبٌانات النوعٌة ,لكل نوع من انواع
النتائج طرٌقة فً المناقشة.
الدراسات االكادٌمٌة بشقٌها االبحاث التربوٌة واالبحاث االكادٌمٌة تحتاج ابحاثها الى فصل او
جزء مستقل تتم فٌه مناقشة النتائج بطرٌقة توضح الهدف من الرسالة العلمٌة ككل ,المنهج
العلمً المتبع فً الدراسة والعوامل العلمٌة والشخصٌة للباحث العلمً ودرجته المعرفٌة
بموضوع الدراسة هً التً تمكنه من صٌاغة جٌدة لنتائج البحث العلمً.
قبل عرض الرسالة فً الموعد المحدد للمناقشة ٌكتب الباحث العلمً فصل النتائج واالقتراحات
فً رسالته ,مناقشة النتائج هً باختصار عقد مقارنة بٌن ما جاءت به الدراسة من نتائج وبٌن
نتائج الدراسات واالبحاث العلمٌة السابقة المشتركة مع البحث الحدٌث فً التخصص العلمً او
فً مشكلة البحث.
فً هذه المقارنة العلمٌة ٌستخدم الباحث طرٌقة ممٌزة فً العرض العلمً للنتائج ,بحٌث ٌجد
القارئ للرسالة نفسه امام نتائج علمٌة لرسالة اكادٌمٌة منظمة تظهر نتائجها مصحوبة باألدلة
المنطقٌة والعلمٌة.
ربط الدراسات النظرٌة والمشابهة مع النتــــــائج - :

()8

(فً المناقشة) تربط الدراسات النظرٌة والمشابهة مع النتائج وتتم المناقشة فقرة فقرة حسب ما
ورد فً أهدافالبحث وحسب ماورد فً الفروض ,اي بالتسلسل تناقش المعلومات فً كل فرض
ابتداء بحل فرضٌة تلو فرضٌة وسؤال بعد سؤال ومن ثم ٌذكر الباحث بان الفرض والمشكلة قد
حلت (اي قد تحقق) الفرض وكلما ٌتحقق فرض (أي نتٌجة) تعمل خالصة تلك النتٌجة فً نهاٌة
المناقشة تعرض الدراسات المشابهه وٌتفق وتدعم االفكار المطروحة فً الدراسات وحٌث
تستعمل المصادر ولٌس فً بداٌة العرض او المناقشة وبعد ذلك تكون االستنتاجات من ضمن
المناقشة.
0
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03
مناقشة االشكال والجداول -:

()0

تناقش االشكال والجداول حسب النتائج وتربط فً الدراسات النظرٌة وان هذه االشكال
والجداول تعطً دعما لتحقٌق االهداف والفروض التً افترضها الباحث وٌمكن هنا ان ٌستعمل
او ٌشٌر الى بعض المصادر ولكن باقل الحدود .

-4عرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها -:
تضمن الباب الرابع عرض نتائج االختبارات القبلٌة والبعدٌة للقدرات البدنٌة لحكام
التً تم التوصل الٌها من خالل تجربته التً اجراها على عٌنة من الحكام (حكام
الدرجة الثانٌة ) على وفق اهداف البحث ولكً ٌصل الباحث الى نتائج تم اجراء
العملٌات االحصائٌة الفرادها على شكل جداول وعرضها ومناقشتها اذ ٌؤكد رودي
شتملر(( ان هدف االجراءات تقلل من احتمال الخطأ وان المراحل التالٌة من البحث
تفرز االدلة العلمٌة وتمنح القوة ))(.)8
0-4عرض نتائج االختبارات البعدٌة للقدرات البدنٌة واختبار yoyoبشكل جدول
للتوضٌح كما مبٌن فً الجدول
جدول ()0
ٌبٌن االواسط الحسابٌة والوسٌط واالنحرافات المعٌارٌة
ومعامل االلتواء الختبارات البعدٌة
لعٌنة البحث
االختبارات البدنٌة

0

8

وحدة
القٌاس

س

و

-ع+

معامل
االلتواء
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04
الركض
المكوكً(85×2م)
السرعة
تحمل القوة
الرشاقة
yoyo

ثا
ثا
م
ثا
م

40.41

40.11

3.18

0.165

1.877
1.68
4.51
4.54
1.3731.82
62.11
61.66
1.732 - 1.545
01.21
01.54
1.011 334.87 0781.11 0772.66

اذ تبٌن النتائج فً جدول ( )0ان قٌمة الوسط الحسابً البعدي الختبارالركض
(المكوكً )(85× 2م)كان ()40.41وبلغ الوسٌط ()41.11وبلغ االنحراف
المعٌاري ()3.18وبلغ معامل االلتواء ()0.165اما قٌمة الوسط الحسابً البعدي
الختبار السرعة ()4.45وبلغ الوسٌط ()4.51وبلغ االنحراف المعٌاري ()1.68

وبلغ معامل االلتواء ()1.877اما فً قٌمة الوسط الحسابً البعدي الختبار تحمل
القوة ()61.66وبلغ الوسٌط ()62.11وبلغ االنحراف المعٌاري ()1.82وبلغ معامل
االلتواء ()1 .373-اما فً قٌمة الوسط الحسابً البعدي الختبار الرشاقة
()01.54وبلغ الوسٌط ()01.21وبلغ االنحراف المعٌاري ()1.545وبلغ معامل
االلتواء ( )1 .732-اما فً قٌمة الوسط الحسابً البعدي الختبار .0772(yoyo
 )66وبلغ الوسٌط ( )0781.11وبلغ االنحراف المعٌاري ()334.87وبلغ معامل
االلتواء ()1.011

 8-4عرض وتحلٌل ومناقشة النتائج فً اختبار ()tلمجموعة البحث فً االختبارٌن
القبلً والبعدي لقدرة تحمل السرعة
جدول ()8
ٌبٌن قٌمة (ت) المحسوبة لالختبارٌن القبلً والبعدي لمجموعة
البحث فً اختبار الركض المكوكً (85×2م)

05
بعدي
س-

ف-

ت قبلي
س-
 1الركض
المكوكي 0.54 08.84
(52×8
م)

ف هـ

ت
المحسوية

القيمة
االحتمالية

2.85

0.28

4.44

الداللة االحصائية
دال

*كل قٌمة احتمالٌة اقل من ( )1.15تعنً ان هناك داللة احصائٌة
أذ تبٌن النتائج فً الجدول ( )8ان قٌمة الوسط الحسابً القبلً الختبار المكوك كان
()42.61وبلغ فً القٌاس البعدي ()40.41وبلغ متوسط الفروق بٌن االختبارٌن
القبلً والبعدي ( )7.81بانحراف معٌاري ()3.86وبلغت قٌمة (ت) المحسوبٌة
()7.52وبلغت القٌمة االحتمالٌة ()1.11وهً اقل من وبمستوى داللة ()1.15وعند
درجة حرٌة()04مما ٌدل على وجود فروق ذات داللة احصائٌة بٌن القٌاسٌن القبلً
ولصالح االختبار البعدي .
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