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 الباب الثاني

 الدراسات النظرية والسابقة : -2

 الدراسات النظرية  2-1

وهً التً ترتبط فعال بالمشكلة وهذه تاتً عن طرٌق المصادر من الكتب والمراجع 

وٌكون فٌها رؤى موجودة فً المكتبات وهً لتاٌٌد صحة البحث والدراسة وتكون قاعدة البحث 

دة والبد للباحث ان تكون له رؤٌته الخاصة وان ٌنتمً الى متباٌنة ومدارس مختلفة ونظرٌات متعد

  مدرسة فكرٌة ما وان ٌتبنى نظرٌة ما , كما ال ٌصح للباحث ان ٌكون محاٌد بدعوى الموضوعٌة

 تعنً الالرؤٌه والالموقف  . لموضوعٌة التعنً الحٌاد الن الحٌادٌة فً البحث العلمً فا

 حث :اسباب كتابة الدراسات النظرية في الب

 كلما كانت الدراسات النظرٌة واضحة ومفهومة كلما كانت المشكلة ودراستها واضحة . -1

 بالدراسات النظرٌة ٌعرف اثر البحث فً االضافة العلمٌة . -2

 الدراسات النظرٌة تساعد على وضع عدد من االهداف التً ٌمكن تحقٌقها من خالل البحث  -3

 لبحث فمثال لدٌنا العنوان التالً :والدراسات النظرٌة ترتبط بالمشكلة وبعنوان ا

المبارزة فً العراق باعمار  ً)) العالقة بٌن بعض القدرات البدنٌة والوظٌفٌة كمؤشر الختٌار ناشئ

 ( سنة (( .12-14)

 فاننا نستطٌع ان نحدد المحاور التً تشملها الدراسات النظرٌة وكاالتً :

 مفهوم االختٌار واهمٌته فً المجال الرٌاضً . -

 اف االختٌار فً المجال الرٌاضً .اهد -

 المتطلبات الواجب توافرها فً ناشئً المبارزة . -

 القدرات البدنٌة واهمٌتها فً لعبة المبارزة . -

 القدرات الوظٌفٌة واهمٌتها فً لعبة المبارزة . -

 الدراسات السابقة 2-2

اسات بالبحث وهً تلك الدراسات التً ترتبط بالبحث , مع تحلٌل وعالقة تلك البحوث والدر

, ان مراجعة الدراسات السابقة توصلنا  , وكذلك مناقشة نتائج بعض البحوث المشابهة لخدمة البحث

بعضها مع الى النتائج التً انتهى الٌها الباحثون وتظهر نوع العالقة الموجودة بٌن الدراسات 

البعض االخر وعالقتها مع البحث الحالً , كما تبٌن الثغرات ومناطق الضعف التً اثارتها الدراسة 

المطروحة للبحث , وهً تشكل تراثا هاما ومصدرا غنٌا البد ان ٌطلع علٌه الباحث لغرض الرجوع 

 تها .الى االطر النظرٌة والفروض التً اعتمدتها هذه الدراسات والنتائج التً اوضح
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 على الباحث ان ٌهتم باالمور التالٌة عندما ٌرٌد ان ٌتطرق الى الدراسات السابقة :

 التً سٌتناولها الباحث .اعطاء مقدمة مختصرة عن الدراسات السابقة  -1

اعطاء عرض للدراسات السابقة ٌتضمن عنوان البحث , اسم الباحث , اهداف البحث ,  -2

 الٌها الدراسة . عٌنة البحث , اهم النتائج التً توصلت

 اعطاء ملخص عام عن هذه الدراسة التً تم ذكرها . -3

ان مرحلة استطالع الدراسات السابقة مهمة المرٌن االول : هو ان الباحث ٌستطٌع ان ٌحدد 

موضوع بحثه بوضوح , والثانً : انه ٌعرف عن بٌنة كٌفٌة تفادي نقاط الضعف التً وقع فٌها 

 الباحثون السابقون .

او ترتبط بمتغٌر واحد او تكون الدراسات السابقة مرتبطة اساسا بموضوع دراسته وٌجب ان 

اكثر ولٌس بالضرورة ان تكون فً نفس لعبته الرٌاضٌة فمثال فً مثالنا السابق نستطٌع ان نحدد 

 بعض الدراسات السابقة والتً ترتبط ارتباط وثٌق بهذا الدراسة منها االتً :

ات الجسمٌة واالختبارات البدنٌة والمهارٌة كمؤشر الختٌار الالعبٌن فً )) العالقة بٌن بعض القٌاس

 كرة القدم ((.

)) دراسة لبعض العناصر البدنٌة واالنثرومترٌة والوظٌفٌة وعالقتها بمستوى مسابقات العدو 

 ( سنة فً محافظة بغداد (( . 12 – 9والوثب الطوٌل للمرحلة السنٌة من )

 


