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 الفصل الثاني

 :كيفية اختيار موضوع البحث:المبحث األول
الدراسة األكاديمية في العراق تتطمب من الطالب أن يقدم مشروع بحث خالل 

وىي شرط أساسي لتخرجو في الدراسة األولية (الرابعة)دراسة في المرحمة األخيرة 
 .وليذا يتم تدريس مادة البحث العممي في الرحمة الثالثة تمييدا ألداء ىذا المشروع

إما في دراسة الماجستير يتطمب منو تقديم رسالة ماجستير، وفي الدكتوراه 
 .يقدم أطروحة دكتوراه

و من المشكالت التي تواجو طمبتنا ىو كيفية اختيار موضوع البحث رغم فيم 
الكامل لمبحث العممي ألسباب في ذىنو، وىي ىل الموضوع مطروق مسبقا أو 

صعب عميو من الناحية اإلمكانية سواء البدنية أو المادية أو غيرىا من األمور وليذا 
نعتمد في اغمب األحيان أن يكون األشراف أوال ليذا الدراسة وثم يتم انتقاء الموضوع 

 .باالتفاق بين المشرف والطالب ىذا عمى مستوى مشروع البحث 
وحتى يتم اختيار الموضوع بشكل عممي وصحيح يتطمب من الطالب أن 
يدرك بصورة فعمية البد من وجود موضوع قابل لمدراسة وىناك مشكمة البد من 

 .معالجتيا وبذلك يعتبر ىناك انطالقو فعمية لكتابة موضوع أصيل وناجح
وليذا فان موضوع البحث أو المشكمة التي سوف يتم اختيارىا تعتمد عمى  

 :ماياتي
 .الخبرة الشخصية -1
 .المصادر والمراجع  -2
 .البحوث السابقة -3

 ونقصد بالخبرة الشخصية وخصوصا في بحوثنا الرياضية البد لكل باحث من 
تدريبي ، فسيولوجي، )وجود لعبة يمارسيا وكذلك لديو الرغبة في التخصص النظري

ومن خالل الممارسة ليذه المعبة واإلطالع عمى الجوانب  . (الخ....ميكانيكي، نفسي
النظرية البد من أيجاد المشكالت البحثية التي تتطمب دراستيا وبالتأكيد ىذا اليمنع 
نما يكون أكثرة دقة في معالجة  من اختيار مواضيع ليس بتخصص الباحث الدقيقة وا 

إذ تتولد لديو الرغبة وتتفق مع اىتماماتو وبذلك يكون قادرا . المواضيع التخصصية
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إليجاد أفضل طرائق وأفضل الوسائل التقنية لمعالجة المشكمة ، وبذلك قد ساىم في 
 .تقدم المجتمع بصورة عامة ولعبة الرياضية بصورة خاصة

 أما بخصوص المصادر والمراجع ونقصد بيا من خالل قراءة الباحث 
طالعو عمى تمك المصادر في تخصصو وتحميميا وانتقدىا سوف تتولد لدية األفكار  وا 

 .الختيار الموضوع المناسب
 أما بخصوص البحوث السابقة بالتأكيد فان معالجة المشكالت السابقة تتولد 

لدى كاتبييا والباحثين فييا مواضيع مماثمو ليا وليذا نجدىم يوصون في الباب 
بعض الوصايا من الباحثين العمل بيا لعينات أخرى أو (التوصيات)الخامس 

لمتغيرات بحثية أخرى وبعد قناعة الباحث الجديد الذي يبحث عن موضوع بحثي في 
 .تمك المواضيع المقترح سوف تكون لو موضوع بحث ناجح ىذا من ناحية 

 ومن ناحية أخرى فان اإلطالع عمى تمك البحوث السابقة تعتبر مثل 
المصادر والمراجع التي تم ذكره سابقا وسيمة في ابتكار مواضيع جديد من خالل 

 .القراءة الناقدة والتحميل العميق
 

 :مقومات اختيار موضوع البحث:المبحث الثاني
 .حداثة المشكمة-1

وىي اختيار مشكمة بحثية ذات أصالة وابتكار ولم يتم بحثيا سابقا ويتم تحديد 
ىذه المشكمة الجديدة من خالل جمع األدلة والمالحظات من المصادر المتعددة 

وكذلك إجراء دراسة مسحية شاممة لمبحوث السابقة وشبكة االنترنيت التي تساعده 
لمتعرف عمى دراستو الجديدة وعن وجود دراسة سابقة قريبة من دراستو لكي تكون لو 

 .دراسة مشابية تساعده في إجراءات بحثو

 ويمكن لمباحث من دراسة مشكمة سبق وان تم دراستيا بشرط تقديم المبررات 
العممية الختيارىا ، منيا أيجاد الوسائل واألساليب واألدوات الجديدة التي لم تطرق 
في الدراسة السابقة أو التأكيد في إيجاد نتيجة معينة تختمف عن النتيجة السابقة، 

بعدىا يتم المقارنة بين الدراستين وفي حالة تشابو النتائج فان يعزز قوة البحثين وفي 
 .حالة اختالف النتائج فان يفسر أسباب االختالف 
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 .األهمية العممية لممشكمة-2
 بالتأكيد لم يتم اختيار ىذا المشكمة أو موضوع البحث إال ولو أىمية عممية تساىم

 .في إضافات مبتكرة إلى العمم وزيادة المعرفة

ونحن في الجانب الرياضي تكمن أىمية بحوثنا ىو معالجة جميع المشاكل التي 
تقف عائق في تقدميا وتحقيق االنجاز العالي وأفضل النتائج لجميع األلعاب 

الرياضية الفردية والجماعية التي من خالليا يمكن رفع االنجازات العالية والتي 
 .تعكس تقدم البمد وتطوره

نما في الجوانب التربوية  وكذلك بحوثنا ال تقتصر فقط في تحقيق االنجازات وا 
التي ىي ضمن تخصص طمبة كمية التربية الرياضية وليذا نجد أن بعض البحوث 

تكمن أىميتيا في معالج المشكالت في طرائق التدريس والتعمم الحركي واإلدارة 
والتنظيم داخل الدرس أو األنشطة الالصفية كميا ليا أىمية كبرى في رفع المستوى 

مكانية لنجاح  التربوي والعممي لطمبتنا وتحقيق أفضل المستويات واقصر وقت وا 
خراجو  .الدرس وا 

 
 .الخبرة الشخصية-3

 

الخبرة الشخصية والمعرفة واالتجاىات من المواضيع الميمة التي تساعد في 
اختيار موضوع البحث وكذلك تبعد الباحث من الخوض في أمور معقدة وتساعده في 

 :تحميل أمور أخرى بسيطة وناجحة واىما 
وىي  معرفة الموضوعات المعقدة والتي تحتاج إلى إمكانيات وتقنيات عالية -1

 .من المواضيع الصعبة عمى الطمبة
معرفة الموضوعات المممة والغير ممتعة ، إذ المواد العممية الغير مشجعة  -2

 .تكون مممة وصعبة عمى المبتدى
االبتعاد عن المواضيع التي حوليا خالفات وأراء مختمفة وخصوصا التي  -3

 .تكون مشكوكو وغير مرغوبة من قبل الباحث. يكون ليا مؤيدين ورافضين 
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تساعد الخبرة الكافية في حصر الموضوع وعدم توسعو الن الباحث سوف  -4
 .يجد صعوبة معالجة البحث بشكمو الواسع

تساعد الخبرة الشخصية في االبتعاد عن المواضيع الغامضة ،وذات التصور  -5
 .الغير واضح

االبتعاد عن الموضوعات الضيقة جدا ،بعض الموضوعات قصيرة وضيقة  -6
 .والتتحمل لضيقيا تأليف رسالة عممية في حدودىا 

تساعد الخبرة الشخصية في عدم االندفاع الغير المنضبط والتشوق األعمى  -7
 .في اختيار الموضوعات 

 

 .توفر المصادر والمراجع-4
 قبل الخوض في اختيار الموضوعات البحثية البد من التأكد من توفر المصادر

وبعكسو يجد الباحث .والمراجع العممية لكي يتم جمع المعمومات الخاصة بالبحث
وليذا ربما توجد المصادر ولكن .الصعوبة في جمع الحقائق التي يحتاجو لكتابة بحثو

تحتاج إلى السفر وىذه تستيمك الوقت ،وربما ىي متوفرة ولكن غير كافية وبالتالي 
 . اليمكن جمع جميع الحقائق والبراىين الكافية إلثبات النتائج

 
 .الوقت المخصص لمبحث-5

  المعروف في الدراسة األولية عندنا في العراق ىي سنة دراسية واحدة ومدتيا
ثمانية أشير فعمية لمشروع البحث ورسالة الماجستير وسنتين الطروحة (8)

الدكتوراه،لذا البد أن تكون البحوث مدتيا كافية ،وبذلك البد من اختيار المواضيع 
 .المناسبة لذلك الوقت 

 
 .ميزانية البحث المادية-6

قبل الخوض في البحث واختيار المشكمة البحثية البد من دراسة الميزانية المالية 
توفيرىا ، إذ ىناك بحوث تتطمب أموال باىظة في انجازىا  ومدى استعداد الباحث في

أو السفر المتكرر لمسافات بعيدة أو إجراء فحوصات مختبريو غالية الثمن أو توفير 
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ذا  مستمزمات أيضا باىظة الثمن كل ذلك البد من الباحث معرفتيا قبل الخوض بيا وا 
 .وجد من يدعمو في تسديدىا يمن الخوض بمثل تمك الموضوعات البحثية

 

 .األشراف الناجح-7

تختمف آلية توزيع األشراف عمى مستوى الجامعات العراقية منيم من يقسم طمبة 
المرحمة الرابعة عمى المشرفين ذوي التخصص الدقيق ومنيم من يقسم ليس في 

 .التخصص الدقيق 

ودور المشرف ىو دور المدرس والباحث معا فيو الذي يوجو الطالب كيفية 
التخطيط الناجح إلتمام البحث ويرشده إلى المصادر العممية ، وكيفية إزالة العقبات 

ومشاركتو في حل مشكمة .التي تواجو البحث والباحث ويوفر عميو الزمن والجيد
 .البحث 

ولكي ينجح اإلشراف العممي ويتم انجاز البحث يتطمب من الطالب االحترام 
ألستاذه المشرف واالمتثال لنصائحو واخذ راية في المشكالت التي تعترضو ومناقشتو 

 .بروح عممية 
أما العالقة بين المشرف والطالب ىي عالقة األب بابنو يظمميا الحب والتقدير 

 .وتحوطيا الثقة المتبادلة إذا لم تكن عالقة صداقة 
وليذا عمى الطالب أن يستغل مسالة األشراف ألنيا فرصة المتاحة لالستفادة من 

خبرات المشرف العممية والمنيجية بعامة وفيما يتصل ببحثو بصورة خاصة ، لذا 
عميو أيجاد الوسائل والسبل التي يستطيع من خالليا االستفادة قدر اإلمكان من خبرة 

 .وتجارب المشرف

  
 


