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 مشكلة البحث  1-2
وتعنً وجود صعوبة ما , وجود نقص ما ,  وجود خطأ ما , فالمشكلة تعنً : موقف او 

موضوع ٌحٌطه الغموض وٌحتاج الى تفسٌر , او هً قضٌة موضع خالف وتحتاج الى حل 

 واظهار نتائج ذلك الحل .

الصٌاغة  , واي كانتتصاغ المشكلة عادة على شكل سؤال , او على شكل عبارات نثرٌة 

اللٌاقة البدنٌة لالعب ) انخفاض مستوى تحدٌد هذه المشكلة بالضبط مثال  فان على الباحث مراعات

.  التغذٌة..الخ , االدوات , االجهزة , االدارة , المدرب , المبارزة( هذه مشكله هل سببها الالعب

لبٌانات والمالحظات وحتى ٌستطٌع الباحث االجابة على تلك االسئلة فان علٌه ان ٌقوم بجمع ا

فهم المشكله وتحدٌدها , لذا ٌنبغً على الباحث ان ٌحدد مشكلته والمعلومات التً تمكنه من 

وٌصوغها بصورة واضحة , وصٌاغة المشكلة تتضمن وصفا لخلفٌة هذه المشكلة وشرحا منطقٌا 

 الهمٌتها والحاجة الٌها .

 مصادر الحصول على المشكلة ــ 

حٌاتنا العملٌة وخبراتنا الشخصٌة والمواقف التً نواجهها هً المصدر  انالخبرة الشخصية :  -1

الذي ٌزودنا بالمشكالت شرط توفر عناصر النقد والحماس واالصرار والدافعٌة والرغبة فً 

 التعرف على االسباب التً تؤدي الى هذه المشكالت .

مواقف مثٌرة النستطٌع فهمها  كثٌر مانجد فً قراءاتنا ودراساتناالقراءات الناقدة والتحليلية :  -2

او تفسٌرها ونحاول الوصول الى حقٌقة هذه المواقف فنحاول اثبات خطأ فكرة ما او اثبات 

 صحتها .

ومناقشة االبحاث والدراسات من خالل قٌام الباحثٌن باالطالع الدراسات واالبحاث السابقة :  -3

ثٌر اهتمامهم او البدء من انتهاء السابقة والبحث فً نتائجها من اجل التوصل الى مشكلة ما ت

 باحث معٌن فً موضوع ما .

 ــ االحساس بالمشكلة 

زٌد من االٌضاح , واالحساس احساس الباحث بان شٌئا ما لٌس صحٌحا او ٌحتاج الى م

 مرتبط باستعمال الفكر والتفكٌر الٌجاد الحلول المناسبة بصورة موضوعٌة وعلمٌة .

 ــ تحديد المشكلة 

لمشكلة فً عبارات واضحة ومفهومة ومحددة تعبر عن مضمون المشكلة اي صٌاغة ا

ومجالها وتفصلها عن سائر المجاالت , وٌتطلب تحدٌد المشكلة دراسة وافٌة لجمٌع نواحٌها 

وان غرض ومن مصادر مختلفة اي التعرف على اكبر قدر ممكن من االسباب المؤدٌة لها .

اٌة المباشرة بمشكلته وجمع البٌانات والمعلومات تحدٌد المشكلة هو توجه الباحث الى العن

 . الخاصة بمشكلته فقط
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 ــ اسس اختيار المشكلة 

 حداثة المشكلة ) الجدة , االصالة , االبتكار ( . -1

 اهمٌة المشكلة وقٌمتها العلمٌة . -2

 اهتمام الباحث بالمشكلة . -3

 كفاٌة الخبرة والقدرة على بحث المشكلة . -4

 .توفر البٌانات ومصادرها  -5

 توفر االشراف والوقت والتكلفة . -6

 الفائدة العملٌة للبحث . -7

 مدى مساهمة البحث فً تقدم المعرفة . -8

 تعمٌم نتائج الدراسة . -9

 مدى مساهمته فً تنمٌة بحوث اخرى .-10

 اهداف البحث 1-3

اذا اردنا ان نجعل دراستنا تتصف بالدقة والموضوعٌة والعلمٌة فال بد ان ٌتضمن 

وٌرتبط الهدف  ان اهداف البحث هو الغرض الذي تسعى الدراسة لتحقٌقهفه , بالضرورة تحدٌد اهدا

بشكل كبٌر بالمشكلة وصٌاغته تكون قرٌبة من صٌاغة المشكلة وتصاغ االهداف عن طرٌق االجابة 

 على تساؤل او لتحقٌق غاٌة , مثل : لو كان لدٌنا العنوان التالً 

 رحلة الثالثة فً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة / جامعة كربالء ( ) واقع مستوى اللٌاقة البدنٌة عند طالب الم

عند طرٌق طرح اسئلة عن الموضوع المراد بحثه وٌطلب من البحث االجابه عنها فنقول :  - أ

 هل ان المستوٌات الضعٌفة المتحققة فً اللٌاقة البدنٌة اكثر من المستوٌات االخرى ؟ 

 قها فنقول :عن طرٌق تحقٌق غاٌة ما ٌسعى الباحث الى تحقٌ - ب

 التعرف على المستوٌات الحقٌقٌة فً اللٌاقة البدنٌة عند طالب المرحلة الثالثة .

ان لكل بحث هدف او عدة اهداف تدعو الباحث الى القٌام به وتدفعه لمعرفة النتائج التً ٌطمع 

 فً التوصل الٌها علٌه البد ان تكون شروط االهداف كاالتً :

 ها .محددة , ٌمكن قٌاس مدى تحقق -1

 دقٌقة , وثٌقة الصلة فً ارتباطها بمشكلة البحث . -2

 قابلة للتحقٌق , فً ضوء الوقت والجهد المخصصٌن للبحث . -3

 

 

 


