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  اهمية البحث العلمي في مجال التربية البدنية وعلوم الرياضة 

ٌمثل البحث العلمً اهمٌة كبٌرة فً تحقٌق التقدم والتفوق ولكافة المستوٌات وذلك من خالل 

االسس والمناهج والوسائل واالدوات الخاصة به والتً تساعد على حل المشكالت التً تعترض 

فكرٌة  نهضةاي مٌدان من مٌادٌن الحٌاة وبهذا فان اي مجتمع ٌنشد التقدم وٌرغب فً تحقٌق 

العلمً باعتباره مصدرا من مصادر المعرفة ولقد حرص  بالبحثٌة البد له من االهتمام واجتماع

االنسان ومن ان خلقه هللا سبحانه وتعالى على وجه البسٌطة منعما علٌه وممٌزا له بنعمة العقل 

ٌحس وٌدرك وٌفكر وٌتذكر وٌعً وٌفهم ٌسال وٌجٌب ٌرٌد وٌفعل وٌبحث وفً ذلك كله ان 

ن وسائل متنوعة وطرائق متعددة ومناهج شتى الكتساب المعرفة واكتشاف استخدم االنسا

فً مدى الحقائق اذ اختلفت فً درجة دقتها وتباٌنت فً مستوى جودتها وتعددت وتنوعت 

وعٌتها ومصداقٌتها فكان االنسان البدائً منذ قدٌم االزل ٌرجع الكثٌر من الظواهر موض

القوى الخارقة للطبٌعة او الى اسباب غٌبٌة ال ٌستطٌع  واالحداث التً ٌصادفها الى تاثٌر بعض

 تحدٌدها او تفسٌرها او التاكد من صحتها وصدقها 

العلمً بجمٌع انواه وتبذل االموال والجهود فً  بالبحثان الدول المتقدمة تهتم اهتماما كبٌرا 

او تطور وتقدم  سبٌل تطوٌر اجهزته ومناهجه ووسائله وادواته ومن هذا نجد انه لٌس هناك علم

علمً فً اي من المجاالت اال عن طرٌق البحث فالبحث ٌحدد كونه عملٌه استقصاء منظم ٌمكن 

معٌنة بغٌة تحدٌد معالمها بصورة حقائق وقواعد  ةظاهربمن خاللها جمع المعلومات الخاصة 

رٌق الذي عامة اي ان البحث هو وسٌلة لتعمٌم الظاهرة كحقٌقة عامة فهو بذلك اداة العلم والط

 منهاٌسلكه السائرون نحو الحقٌقة وعلٌه فان البحث العلمً هو محاولة دقٌقة لحل مشكلة نعانً 

فً حٌاتنا وان االستطالع او المالحظة الدقٌقة هما احدى الوسائل التً تكشف لنا عن طبٌعة 

سانً الهادف الى العلوم المختلفة ومتطلبات الحٌاة الجدٌدة فالبحث العلمً عبارة عن "التفكٌر االن

بٌان حقٌقة الظاهرة والكف عن طبٌعتها وعناصر تكوٌنها ومسبباتها واثارها لتمكٌن االنسان من 

التحكم فٌها وتسخٌرها لخدمة البشرٌة" ولكن ال ٌمكن ان ٌتقدم البحث العلمً اال اذا اعتمد على 

او المعرفة( وهً  المنهج كلمة استعملت من زمن )افالطون( بمعنى )البحث او النظرمنهج و

بهذا تعنً الطرٌق او الممر المؤدي الى الغرض المطلوب عبر كثٌر من المصاعب والعقبات 

فالمنج ٌعنً "طائفة من القواعد العامة المصاغة من اجل الوصول الى الحقٌقة فً العلم فالبحث 

سعى االنسان العلمً ركن اساسً من اركان المعرفة االنسانٌة فً مٌادٌنها كافة فعن طرٌقه ٌ

او تدمٌرها اي انه الى البحث عن المجهول واكتشافه والى تسخٌر نتائجه فً خدمة البشرٌة 

 سالح ذو حدٌن"

بحكم تعاملها مع االنسان بدنا وعقال كان البد لها ان ترتكز وتستند  الرٌاضٌةوحٌث ان التربٌة 

والتالق والتقدم الن المعطٌات الجدٌدة فً  على البحث العلمً وتجعله طرٌقها الوحٌد لالبداع

والشباب قد اعادت النظر فً كثٌر من المسائل التً كانت فً  والرٌاضة الرٌاضٌةحقل التربٌة 

تبعا لدورها الرٌادي  الرٌاضٌةولذلك فان التربٌة بحتة  رٌاضٌةالسابق ممارسات بدنٌة وانشطة 

العلمً خاصة وبكل العلوم االخرى التً قد  البد ان تاخذ نصٌبها الوافر من اهتمامات البحث

عامة لذا فقد خطى  الرٌاضٌةٌكون لها عالقة مباشرة او حتى غٌر مباشرة بحركة التربٌة 

خطوات واسعة وكبٌرة من اجل اكتشاف القوانٌن  الرٌاضٌةال التربٌة جالباحث العلمً فً م

ع "ان نجمع وبمساعدة البحث نستطٌ للتطور البدنً ودراسة هذا التطور واثره على حٌاة االنسان
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االخرى كعلم النفس والتشرٌح والفسلجة والحركة والتارٌخ  بالعلومالبٌانات التً لها عالقة 

الٌجاد الربط وفك التداخالت" فقد عرف االنسان ومنذ قرون عدٌدة تاثٌر الحركة واثرها على 

خالل تطور االنسان واكتساب  والعقلٌة والتربوٌة والجمالٌة ومن والعضلٌةالناحٌة الحسٌة 

القابلٌات المختلفة عن طرٌق التفاهم ادى ذلك على فهم تاثٌر الحركة والعمل البدنً للدفاع عن 

واعتبرت فً بعض الحضارات الحركة تعبٌرا عن الفهم االجتماعً واننا ننظر للحركة النفس 

ة البحث العلمً فً مجال على انها اساس لبناء االنسان وناءا على ذلك ٌمكننا  تحدٌد اهمٌ

 التربٌة الرٌاضٌة باالتً :

التنقٌب عن الحقائق التً ٌستفٌد منها الرٌاضً فً التغلب على بعض مشاكله التدرٌبٌة  -

 او النفسٌة او ... الخ .

 حل المشاكل التً تعترض تقدمه وتطوٌر مستواه . -

 تواه مستقبال.تحدٌد مستوى الرٌاضً الحالً وامكانٌة التنبؤ بما سٌئول الٌه مس -

تصحٌح معلوماتنا عن المعلومات الرٌاضٌة التً نبحث فٌها ومعرفة الواقع الحالً  -

للرٌاضً  وبالمقابل تصحٌح معلوماتنا عن تخطٌط عملٌة التدرٌب الرٌاضً وذلك 

 لمعرفة مكامن الخطأ واالحباط لدٌه .

    امكانٌة الرٌاضً فً المحافظة على الفورة الرٌاضٌة لدٌه  -
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