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تمركزت المشكمة في تمكؤ وضعؼ اغمب الطمبة في كتابة بحوث التخرج وعدـ رغبتيـ في انجاز بحوث ذا

قيمو عممية في مجاؿ التربية الرياضية  ،لذا ارتئ الباحثوف دراسة ىذه المشكمة مف خالؿ التعرؼ عمى المشاكؿ

والصعوبات البحثية التي تواجو الطمبة في بحوث التخرج في الدراسة األولية وايجاد الحموؿ المناسبة  ،وىدؼ
البحث إلى إعداد استمارة المشاكؿ البحثية التي تواجو طمبة كمية التربية الرياضية في بحوث التخرج والتعرؼ

عمى أىـ المشاكؿ البحثية التي تواجو الطمبة في بحوث التخرج  ،وكاف فرض البحث ىو وجود مشاكؿ بحثية

تواجو طمبو كمية التربية الرياضية في بحوث التخرج  ،واستخدـ الباحثاف المنيج الوصفي بأسموب الدراسات

التحميمية لمالئمتو طبيعة المشكمة  ،وجاءت أىـ التوصيات في ضرورة توفير مكتبة غنية بالكتب والرسائؿ
واألطاريح وتوفير نظاـ مكتبي لمفيرست واالستعارة المكتبية و ضرورة تحديد عدد مف المشاكؿ البحثية مف قبؿ

التدريسييف واشراؾ الطمبة في مشاريع بحوث عديدة خالؿ مراحؿ الدراسة و ضرورة إقرار عناويف البحوث

وتسجيميا في الكمية بداية العاـ الدراسي واقرار خطة العمؿ مف قبؿ األساتذة المشرفيف و ضرورة توفير شبكة
االنترنت داخؿ أروقة الكمية وبصورة مستمرة وحث الطمبة وتأىيميـ عمى استخداميا و ضرورة توفير مالعب

وأدوات ومختبرات متخصصة بالتربية الرياضية .

Analytical study of the problems faced by research students in the graduate research
Summary
Centered problem in the delay and the weakness of most of the students in the writing
of research graduate and do not wish to complete research a scientific value in the
field of physical education, so Arti researchers study this problem by identifying the
problems and difficulties of research that students face and to find appropriate
solutions, and the aim of the research to the preparation of form problems research
faced by students of the Faculty of Physical Education in the research graduate and
identify the most important research problems faced by students in research, graduate,
and the imposition of the research is the existence of the problems of research facing
students of the Faculty of Physical Education in Research graduation, and use the
researchers method descriptive manner analytical studies of the suitability nature of
the problem. Came the most important recommendations in the need to provide a rich
library of books, letters and Alotarih and provide a system office of the Index and the
borrowing library and the need to identify a number of research problems by faculty
and engage students in research projects many through the stages of study and should
be adopted addresses research and registered at the college beginning of the school
year and approve the work plan by teachers, supervisors, and the need to provide the
Internet within the corridors of the college and constantly urged the students to use
and rehabilitation and the need to provide playgrounds and laboratories specialized
.tools and physical education

 1-1المقدمة وأىمية البحث
تعد التربية الرياضية ذات أىمية بالغة لما ليا مف دور فعاؿ في إحداث التطور المرغوب فيو في المجتمع واعداد

الفرد لتجعمو قاد اًر عمى أف يحيا حياة ناجحة عف طريؽ مواىبو وابراز قدراتو فيي تعتبر كأداة لمتغيير االجتماعي

لتحقؽ التقدـ في مجاالت الحياة مف اجؿ بناء شخصية اإلنساف الجديد الذي يؤمؿ بدوره في تغيير واقع مجتمعو
نحو األفضؿ.

إف االكتشافات الجديدة التي تحدث باستمرار تفتح إمكانيات ال حدود ليا بالنسبة إلى مزيد مف الدراسات والبحوث

 ،إال إف اختيار مشكمة مناسبة لمبحث تعد إحدى المياـ الصعبة التي تواجو الباحث المبتدئ  ،ويؤكد الكثير مف
الباحثيف إف اختيار مشكمة البحث وتحديدىا ربما يكوف أصعب مف إيجاد الحموؿ ليا  ،كما إف التحديد واالختيار
الصحيح لممشكمة سوؼ يترتب عمية أمور عديدة منيا نوعية الدراسة التي يستطيع الباحث القياـ بيا وطبيعة

المنيج المتبع وغيرىا...

واف البحوث التي يقدميا الطمبة في المرحمة األخيرة مف الدراسة الجامعية األولية  ،تيدؼ إلى تدريب الطمبة

وتنمية مواىبيـ وتوسيع مداركيـ وتنظيـ أفكارىـ والتعبير عما يدور في أذىانيـ مف أفكار ،وىذه المرحمة تعده

لمكتابة مستقبال في مرحمة الماجستير والدكتوراه .ومف ىنا تأتي أىمية البحث في التعرؼ عمى أىـ المشاكؿ
البحثية التي تواجو طمبتنا في كتابة بحوث التخرج وايجاد الحموؿ المناسبة ليا مف خالؿ توفير كافو االحتياجات
التي تساعد الطمبة عمى انجاز بحوثيـ .

 2-1مشكمة البحث

مف خالؿ تواجد الباحثيف في مجاؿ التدريس واشرافيـ عمى عدد مف بحوث التخرج لمدراسة األولية الحظا تمكؤ
وضعؼ اغمب الطمبة في كتابة بحوث التخرج وعدـ رغبتيـ في انجاز بحوث ذا قيمو عممية في مجاؿ التربية

الرياضية  ،لذا ارتئ الباحثاف دراسة ىذه المشكمة مف خالؿ التعرؼ عمى المشاكؿ والصعوبات البحثية التي تواجو
الطمبة وايجاد الحموؿ المناسبة ليا.
 3-1ىدفا البحث:
-1

التخرج.

-2

إعداد استمارة المشاكؿ البحثية التي تواجو طمبة كمية التربية الرياضية في جامعة كربالء في بحوث
التعرؼ عمى أىـ المشاكؿ البحثية التي تواجو طمبة كمية التربية الرياضية في جامعو كربالء في بحوث

التخرج.

 4-1فرض البحث :
ىناؾ مشاكؿ بحثية تواجو طمبة كمية التربية الرياضية في جامعو كربالء في بحوث التخرج.

 5-1مجاالت البحث
 -1المجاؿ البشري :طمبة المرحمة الرابعة في كمية التربية الرياضية – جامعو كربالء
 -2المجاؿ الزماني 2111/ 12/1 :إلى  2112/1/1ـ

 -1المجاؿ المكاني :القاعات الدراسية في كمية التربية الرياضية – جامعة كربالء.
 -2الدراسات النظرية
 1-2مفيوم المشكمة

إف العمؿ عمى تحديد مشكمة البحث وتطويرىا مف المراحؿ األساسية في إعداد مخطط البحث  ،وتشكؿ

ىذه المرحمة نقطة ارتكاز لمباحث  ،حيث تزوده بدفعو قوية عمى مطالعة المواضيع التي ليا عالقة بالمشكمة
البحثية التي سيتصدى ليا الباحث  ،وربما يطرؽ باب االستعانة بالخبراء وذوي االختصاص في ىذا المجاؿ في

سبيؿ تحسس بعض المشكالت أو التساؤالت التي يمكف إف تكوف بداية االنطالؽ في تحديد واختيار المشكمة (.)1

المشكمة ىي موقؼ غامض ال نجد لو تفسي ار محددا  ،إي إنيا جممة استفيامية تسأؿ عف ما ىي العالقة

بيف متغيريف أو أكثر  ،وىناؾ نوعاف مف المشاكؿ البحثية التي تناولت البحوث العممية وىي(: )2

** مشكالت عممية  :وىي المشكالت التي تكوف قائمة بالفعؿ في واقع المنظمة أو المجتمع مثؿ مشكالت تعثر
تحقيؽ المبيعات  ،أو مشكمة تدني المستوى العممي لمطمبة أو مشكمة قائمو في المجتمع.

** مشكالت بحثية :وىي مشكالت يروـ الباحث في دراستيا مثؿ كيفية مواجية المنتجات المحمية واألجنبية ...

 2-2المتطمبات الواجب توفرىا في اختيار مشكمة البحث

ىناؾ عدد مف المتطمبات والشروط الواجب توفرىا عند اختيار مشكمة البحث وأىميا االتي (:)3

 -1إحساس الباحث وشعوره بالمشكمة واىتمامو ورغبتو بدراستيا مما يتيح الرغبة الصادقة والحافز األساسي الذي
يدفع العقؿ إلى التفكير ويحفز الباحث عمى العمؿ.

 -2يجب أف يكوف لموضوع البحث قيمو وأىمية عممية  ،فال قيمو لبحث ما لـ يظير أو يبرز حقائؽ عممية
يمكف االستفادة منيا واالستناد إلييا في مجاؿ البحث العممي والتطبيقي.

 -3يجب أف يختار الباحث موضوع البحث ويحدد المشكمة في حدود اإلمكانيات المالية والمادية والزمنية
المتاحة.

 -4أف يكوف البحث جديدا وغير مكرر.

 -5توافر المصادر والبيانات المطموبة لممشكمة موضوع البحث.
 -1مراعاة الزمف المحدد أو المتاح لمبحث.
 -- 1محمد خهٍم عثاص (وآخزون)  ،مدخم إنى مىاهج انثحث فً انتزتٍح وعهم انىفض ،ط ،1األردن  ،دار انمظٍزج  ، 2002،ص.23
 - 2حظٍه محمد جىاد  ،مىهجٍح انثحث انعهمً  ،األردن  ،دار انصفاء نهىشز وانتىسٌع  ،2012،ص.33
 - 3غزٌة محمد انظٍد  ،تصمٍم وتىفٍذ انثحث االجتماعً ،ط ،3اإلطكىدرٌح  ،دار انمعزفح انجامعٍح ،1233 ،ص.64

 3-2األىداف األساسية لبحث التخرج في المرحمة الجامعية األولية(:)4
إف اغمب البحوث تقسـ إلى بحوث (التنقيب عف الحقائؽ والحصوؿ عمييا ) و(البحث بمعنى التفسير)
و(الب حث المتكامؿ)  ،حيث إف اغمب بحوث الدراسات األولية تقع في الفرعيف األوليف .ومف أىـ األىداؼ
األساسية لمشروع بحث التخرج لمدراسة األولية ىي :

 -1تعويد الطمبة عمى تنمية التفكير .

 -2تدريب الطمبة عمى حسف التعبير عف أفكاره وأفكار اآلخريف بطريقة منتظمة وواضحة.

 -3إظيار كفاءة الطمبة في مجاالت وموضوعات لـ يتناوليا األستاذ في المادة الدراسية بتوسع وتغطية شاممة.
 -4التعرؼ عمى كيفية استخداـ المكتبة سواء مف ناحية الفيرست أو المصادر .

-5اإلستفادة مف جميع مصادر المعمومات في المكتبة أو خارجيا في تجميع المواد المتعمقة بموضوع معيف
واكتشاؼ حقائؽ إضافية عنو.

 -6تنمية قدرات الطمبة ومياراتيـ في اختيار الحقائؽ واألفكار المتعمقة بصفة مباشرة بموضوع معيف.

 -7تنظيـ المواد المجمعة وتوثيقيا وحسف صياغتيا ثـ تقديميا بمغة سميمة وبطريقة واضحة ومفيومو.

 4-2المشاكل التي يواجييا الطالب المبتدئ في إعداد بحوث التخرج من الدراسة األولية(البكالوريوس).
بما إف البحث العممي بحاجة إلى قدرات بحثية واحصائية ولغوية وثقافية وحاسوبية  ،فإف مف المتوقع أف يواجو
الباحث المبتدئ صعوبات في إعداده ،السيما أنو لـ يمر بتجارب كافية في أثناء دراستو لمدرجة الجامعية األولى

(البكالوريوس) ،اف اختيار مشكمة البحث مف أصعب األمور التي تواجو الباحث المبتدئ  ،وىي في العادة تأخذ

وقتاً طويالً يخصص الجزء األكبر منو لجمع البيانات وتحميميا  ،ومف المسمّـ بو أنو ال توجد ىناؾ وسيمة بسيطة
تساعد الباحث في اختيار مشكمتو وصياغة فرضياتيا  ،ألف األمر يحتاج إلى مراف وتدريب واحتكاؾ بالعمماء

المميزيف مف خالؿ كتاباتيـ وأبحاثيـ المنشورة  ،وكذلؾ فإف غالبية الباحثيف يتصدوف لمشكالت ىامشية بدالً مف
التصدي لموضوعات ليا أىميتيا في مجاؿ عمميات التعمـ والتعميـ  ،ولذلؾ فعمييـ أف يعدلوا مف طموحاتيـ وأف

يبتعدوا عف تناوؿ المشكالت التي تكوف لدييـ قناعة كبيرة بيا أو ميؿ شديد وحماسة زائدة ليا حتى ال يؤثر ذلؾ
في نوعية البيانات التي يجمعونيا وفي طرؽ تفسيرىـ ليا(.)5

كما ذكر العديد مف المختصيف في البحث العممي بأف مرحمة اختيار المشكمة مف المراحؿ الصعبة التي يمر

بيا الطالب المبتدئ  ،فتحديد مشكمة البحث واختيارىا صعب ومعقد  ،وقد يقع الطالب في حيرة شديدة أثناء
اختياره لمشكمة البحث فيجب أال يتعجؿ في اختيار مشكمة بحثو حتى ال يتعرض بعد ذلؾ إلى تغييرىا (.)6

 - 4حظٍه محمد جىاد  ،انمصدر انظاتك ،ص.63-66
 - 5عثد انزحمه عدص ،أطاطٍاخ انثحث انتزتىي ( ،انطثعح انثانثح)  ،عمان  ،دار انفزلان نهىشز و انتىسٌع ،1222 ،ص.56
 - 6خضز عادل  ،مهاراخ انثحث انىفظً و انتزتىي و االجتماعً فً عصز انعىنمح  ،انماهزج  ،مكتثح انىهضح انمصزٌح  ،2002،ص.126

ومف الصعوبات األخرى التي قد يواجييا الباحث المبتدئ تحميؿ البيانات إذ يعجز معظـ الباحثيف المبتدئيف

عف القياـ بتحميؿ البيانات بشكؿ فعمي عندما تتجمع لديو كؿ البيانات المطموبة  ،وفي واقع الحاؿ فإف تحميؿ
()7

النتائج يتطمب مف الباحث أف يمـ بمبادئ اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداللي  ،عمى حد سواء

.

ومف المعوقات التي تعترض البحث العممي في الدوؿ النامية بما في ذلؾ الدوؿ العربية عدـ توافر المعمومة

الدقيقة والحديثة  ،وعدـ توافر فرص التدريب عند الباحث

()8

.

 -3منيجية البحث واجراءاتو الميدانية
 1-3منيج البحث:

استخدـ الباحثوف المنيج الوصفي بأسموب الدراسات التحميمية لمالئمتو طبيعة المشكمة
 2-3مجتمع البحث وعينتو :
تمثمت عينة البحث بمجتمع البحث بأكممو وىـ طمبو المرحمة الرابعة في كمية التربية الرياضية– جامعة كربالء
لمعاـ الدراسي 2112-2111ـ والبالغ عددىـ ( )73طالب وطالبة  ،وىذا يعني استخداـ طريقة الحصر الشامؿ
لجميع أفراد المجتمع.

 3-3األجيزة واألدوات المستخدمة في البحث :
 المالحظة  -المصادر العربية واألجنبية  -أدوات مكتبية ( أوراؽ وأقالـ) جياز حاسوب نوع ( ( - dellساعة توقيت عدد ( - )2استمارة استبياف 4-3إجراءات البحث الميدانية :

 1-4-3إعداد استمارة المشاكل البحثية

أوال :تحديد محاور االستمارة :

بغية الشروع بعممية تحديد محاور االستمارة  ،قاـ الباحثاف بتوزيع استمارات استبانو الستطالع أراء (

 )12خبي اًر ومختصاً ،بشاف بياف صالحية المحاور المقترحة لتمثيؿ (استمارة المشاكؿ البحثية) البالغ عددىا ( )3
محاور  ،وذلؾ بوضع عالمة ( √) في احد المستطيميف التابعيف لممحور المقترح  ،مع إجراء أي تعديؿ أو

إضافة في استمارة االستبياف  ،وبعد جمع البيانات وتفريغيا  ،قاـ الباحثاف باستخداـ اختبار (كا )2لمتعرؼ عمى

المحاور الصالحة مف غ يرىا  ،إذ أظيرت النتائج صالحية كؿ المحاور لتمثيؿ االستمارة لكوف قيمة (كا)2

 - 6عثد انزحمه عدص ،انمصدر انظاتك  ،ص.225
 - 3مهدي سوٌهف و تحظٍه انطزاووح  ،مىهجٍح انثحث انعهمً  ،ط ، 1عمان  ،دار انفكز نهطثاعح وانىشز وانتىسٌع ،1223،ص.66

المحسوبة ليذه المحاور كانت اكبر مف القيمة الجدولية البالغة (  )3884عند درجة حرية (  )1ومستوى داللة (

 ، )1.15والجدوؿ ( )1يبيف صالحية المحاور.

جدول ()1

يبين صالحية المحاور المقترحة لتمثيل االستمارة
المحاور المقترحة
مشكالت إدارية
المشكالت الفنية (العممية و

عدد
الموافقين
23
23

عدد غير
الموافقين
-

3

قيمة كا
المحسوبة
23
23

نوع الفرق
معنوي
معنوي

المعرفية)

المشكالت المغوية

23

-

23

معنوي

ثانيا :تحديد األىمية النسبية لممحاور المقترحة
بعد االنتياء مف عممية تحديد محاور االستمارة ،قاـ الباحثاف بإعداد استمارات استبياف الستطالع آراء(

 )12خبي اًر ومختصاً في التربية الرياضية بشاف تحديد أىمية المحاور المقترحة  ،وذلؾ بوضع عالمة (√) في

مربع الدرجة المختارة لكؿ مف المحاور المعروضة مف المدرج اآلتي ( ، ) 786858483828181عمما أنو أعمى
درجات المدرج ىي ( )7وأدناىا ىي (  ، )1والصفر يعني عدـ وجود األىمية  ،عمى أف يراعى إبداء أي
مالحظة يجدىا المختص ميمة ولـ ترد في االستمارة  ،وبعد أف تـ جمع االستمارات وتفريغ البيانات ومعالجتيا

إحصائياً تـ قبوؿ المحاور جميعيا ألنيا حققت نسبة اكبر مف ( )%54816وتـ حساب ذلؾ حسب القانوف اآلتي
وكما مبيف في جدوؿ (:)2
()9

النسبة المئوية لألىمية

درجة األىمية

= ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ×111
القيمة القصوى لالتفاؽ

جدول ( )2
يبيف الدرجات الكمية بحسب األىمية والنسب المئوية لممحاور المقترحو
المجاالت

األىمية النسبية لممحاور

 - 2عاٌد كزٌم انكىاوً :ممدمح فً اإلحصاء وتطثٍماخ  ،spssط ،1انىجف ،دار انضٍاء نهطثاعح وانتصمٍم ، 2003،ص.135

الدرجة

المتحققة من

الدرجة الكمية
المشكالت الفنية

28

نسبة األىمية من
الدرجة الكمية

األىمية النسبية
لممحور

%77.66

%16.79

(العممية و المعرفية)
مشكالت إدارية
المشكالت المغوية
المجموع

87
77

%79,16
%82,87

%18.28
%67
% 211

334

ثالثا :إعداد فقرات االستمارة :

تعرؼ الفقرة عمى أنيا " عمؿ أو واجب أو سؤاؿ ال يمكف تحميمو أو تجزئتو إلى وحدات اصغر أو ابسط ،

وتعد الفقرة وحدة االستمارة األساسية"( .)11إذ قاـ الباحثاف بإجراء استبياف عمى عدد مف طمبة المرحمة الرابعة وعدد

مف أساتذة كمية التربية الرياضية لمتعرؼ عمى أىـ المشاكؿ البحثية التي تواجييـ في بحوث التخرج  ،وبعد

الحصوؿ عمى البيانات مف الطمبة والتدريسييف عمؿ الباحثاف عمى صياغة الفقرات ووضع البدائؿ بأسموب (نعـ ،

كال) وتنظيميا باالعتماد عمى المصادر العممية .

رابعا :تحديد صالحية فقرات االستمارة

قاـ الباحثاف ببناء استمارة تتكوف مف ( )22فقرة بشكميا األولي تعني بالمشاكؿ التي تواجو الطمبة في بحوث
التخرج  .إذ تـ عرض ىذه االستمارة عمى ( )12مف الخبراء والمختصيف لمعرفة مدى مالئمة ىذه الفقرات
لميدؼ التي وضعت مف اجميا  ،وبعد جمع الفقرات وتفريغيا استخدـ الباحثاف اختبار ( كا )2لمتعرؼ عمى
الفقرات الصالحة مف غيرىا  ،إذ تبيف بأف جميع الفقرات صالحة ما عدا ( )2فقرة غير صالحو ،إذ حققت قيمة

مقداره ( )2866وىي اقؿ مف قيمة ( كا )2الجدولية البالغة (  )3884عند درجو حرية ( )1ومستوى داللة (
 ، )1815لذ استبعدت مف فقرات االستمارة  ،والجدوؿ ( )3يبيف ذلؾ .
الجدول ( )3
يبيف صالحية فقرات االستمارة
أرقام الفقرات

44546474841422423427427431

عدد اإلجابات
تصلح

التصلح

98

-

3

قيم كا
المحسوبة

داللة
الفرق

98

 - 10محمد وصز اندٌه رضىان  :انمدخم انى انمٍاص فً انتزتٍح انثدوٍح وانزٌاضٍح  ،ط ،1انماهزج  ،مزكش انكتاب نهىشز  ،2006 ،ص.232

28433421424347421424426
25432

99
7

9
1

2.77
8.77

معنوية
معنوية
غيرمعنوي

 5-3إجراء التجربة االستطالعية الستمارة المشاكل البحثية:
تـ إجراء التجربة االستطالعية بتاريخ ( )2111/12/7عمى ( )11طالب مف أفراد عينة البحث  ،وىدفت
التجربة االستطالعية إلى :

-1

التأكد مف وضوح تعميمات االختبار

-3

التعرؼ عمى ظروؼ تطبيؽ االختبار وما يرافقو مف صعوبات

-2

وضوح فقرات االختبار

 -2التعرؼ عمى الوقت المستغرؽ لإلجابة عمى االختبار

 6-3األسس العممية لالستمارة:
 1-6-3صدق االستمارة

تـ تحديد الصدؽ الظاىري لالستمارة باعتماد أراء الخبراء والمختصيف إذ تحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ عندما

عرض عمى ( )12خبي اًر ومختصاً لتحديد صالحية فقرات االستمارة .
 2-6-3ثبات االستمارة

وزع الباحثاف استمارة المشاكؿ البحثية عمى مجموعو مف الطمبة والبالغ عددىـ ( )11طالب ،إليجاد معامؿ
الثبات لالستمارة إذ تـ توزيعيا بتاريخ (2111/12/7في التجربة االستطالعية) ثـ تـ أعاده توزيعيا عمى نفس

األشخاص يوـ /12/23

 2111وبعد حساب معامؿ االرتباط (سبيرماف) بيف اإلجابتيف األولى والثانية ظير

إف معامؿ الثبات ىو (  )1887وىي قيمو عاليو تدؿ عمى ثبات االستمارة .

 3-6-3موضوعية االستمارة :

الحكـ الذاتي والتأثيرات األخرى واف األسموب الذي وضعت فييا
ويقصد بيا مدى ابتعاد النتائج عف ُ
االستمارة ىي عمى شكؿ ( نعـ  ،كال ) ويعد ىذا النوع مف االختبارات الموضوعية الف عممية تصحيحيا ال تتأثر
بذاتية المصححيف وعميو يعد االختبار موضوعياً.

 7 -3التجربة الرئيسة :
باشر الباحثاف بتطبيؽ االستمارة المكونة مف ( )21فقرة ممحؽ ( )1عمى إفراد عينة الدراسة البالغ عددىـ

( )88طالب وطالبة في  2111 /12 /21تـ بعدىا جمع االستمارات وتفريغ البيانات مف خالؿ إجابات أفراد
العينة وتحميميا إحصائيا.

 8-3الوسائل اإلحصائية
استعاف الباحثوف بالحقيبة اإلحصائية  spssفي تحميؿ البيانات واستخراج النتائج
 -4عرض وتحميل وتفسير بيانات نتائج الدراسة:
لكي يتمكف الباحثاف مف تحقيؽ أىداؼ الدراسة ارتئ عرض النتائج عمى شكؿ جداوؿ ألنيا تقمؿ مف

احتماالت الخطأ في المراحؿ الثانية مف الدراسة وتعزز األدلة العممية وتمنحيا قوة

()11

 ،إذ قاـ الباحثاف

بالخطوات اآلتية :

 1-4عرض ومناقشة نتائج فقرات استمارة المشاكل البحثية المتعمقة بالمحور الفني (العممي والمعرفي) :
عمد الباحثاف إلى تحميؿ نتائج الفقرات باالعتماد عمى عدد التك اررات لإلجابة ب (نعـ) ولكؿ فقرة مف فقرات

االستمارة وايجاد النسبة المئوية ليا وكما في الجدوؿ (.)4

جدول ()4
المشاكؿ البحثية المتعمقة بالمحور الفني
ت

الفقرات

التكرار

النسبة

1

ىل تعاني من اختيار عنوان البحث

62

%77

2

قمة الخبرة في استخدام االنترنت في البحث

77

% 8777

3

ىل تعاني من قمة الخبرة في إعداد خطة البحث

84

%9574

4

عدم رغبتك في انجاز بحوث عممية قيمو وأصيمة

51

%5779

5

قمة معرفتك في استخدام الوسائل اإلحصائية

54

%6173

6

ضعف في االقتباس من المصادر

84

%95

71

%8776

 7قمة المعرفة في كتابة المقدمة واألىداف والفروض لمبحث

المئوية

 - 11رودي شتمهز :طزق اإلحصاء فً انتزتٍح انزٌاضٍح  ( :تزجمح) عثد عهً وصٍف ومحمىد انظامزائً  ،تغداد  ،دار انحزٌح نهطثاعح  ،1264 ،ص.35

8

عدم تعرض الباحث إلى نشاطات بحثية قبل دراستو
لمشروع البحث

82

%9331

مف خالؿ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا بالجدوؿ ( ، )4فاف اغمب الطمبة يعانوف مف ضعؼ في عممية

االقتباس مف المصادر وكيفية نقؿ المعمومة مف المصادر فكانت ىذه المشكمة مف أىـ المشاكؿ التي واجيت

الطمبة ،لذا كانت نسبتيا ( .)%95كما إف عدـ تعرض الطمبة إلى نشاطات بحثية مسبقة أي قبؿ الشروع بكتابو
بحث التخرج كاف لو اثر واضح في ضعؼ الطمبة في إلية اختيار العنواف المناسب لممشكمة وضعؼ في إعداد

خطوات البحث وكيفية كتابة المقدمة واألىداؼ والفروض  ،لذا كانت نسبيـ عمى التوالي (،%71،% 93،1

 . ) %81،6 ،%9584إف ضعؼ اغمب الطمبة في استخداـ الحاسوب بصورة عامة وكيفية االستفادة مف
االنترنت بصورة خاصة في البحث عف المعمومة التي تخص البحث كاف لو األثر السمبي الواضح عمى اغمب

الطمبة ،وكانت نسبتيا ( . )%87،7واف قمة معرفة اغمب الطمبة في استخداـ الوسائؿ اإلحصائية المناسبة مع
تصميـ البحث كانت مف المشاكؿ التي واجيت اغمب الطمبة  ،حيث كانت نسبتيا ( . )%61،3كما إف عدـ

رغبة اغمب الطمبة في انجاز بحوث جيدة وذات قيمة عممية وعدـ وجود الدافع العممي ألغمب الطمبة مما اثر
سمبا في جودة اغمب البحوث ،وكانت نسبتيا (.)%57،9

 2-4عرض ومناقشة نتائج فقرات استمارة المشاكل البحثية المتعمقة بالمحور اإلداري:
عمد الباحثاف إلى تحميؿ نتائج الفقرات باالعتماد عمى عدد التك اررات لإلجابة ب (نعـ) ولكؿ فقرة مف فقرات

االستمارة وايجاد النسبة المئوية ليا وكما في الجدوؿ (.)5

جدول ()5
المشاكؿ البحثية المتعمقة بالمحور االداري
ت

الفقرات

التكرار

النسبة

1

ىل يناسبك تحديد مشاكل بحثية من قبل التدريسيين في

62

%77

2

ىل تعاني من نظام االستعارة في مكتبة الكمية

71

%8776

81

%92

58

%6579

الكمية وحسب اختصاصاتيم العممية والعممية

 3ال تمتمك الكمية مالعب وأدوات كافية تساعدك عمى انجاز
بحثك

4

عدم متابعة المشرف األكاديمي لمراحل إعداد مشروع

المئوية

بحث التخرج
5

ىل يناسبك إقرار موضوع بحثك في بداية العام الدراسي

85

%9675

6

ىل تتوفر في مكتبة الكمية بحوث مشابية (بكالوريوس

77

%8775

7

تغييب المشرف األكاديمي عن المقاءات بصورة مستمرة

69

%7874

وتسجيمو في الكمية

3ماجستير 3دكتوراه) تساعدك عمى انجاز بحثك

مف خالؿ ما تـ التوصؿ إلية مف نتائج لممشكالت االدراية وكما مبيف في الجدوؿ ( ، )5حيث كانت

رغبة اغمب الطمبة في إقرار مواضيعيـ بداية العاـ الدراسي حتى يكوف لدييـ متسع مف الوقت إلج ارء البحث
بصورة منتظمة وتسجيمو داخؿ الكمية وال يمكف أي طالب أخر مف إجراء بحث مشابية لو  ،فكانت نسبو ىذه

المشكمة ( . )% 9685إف قمة توفر مالعب وقاعات رياضية داخؿ أروقة الكمية كاف مف المشاكؿ التي واجيت
اغمب الطمبة وذلؾ لعدـ تمكنيـ مف إجراء بحوثيـ وتطبيقيا عمى العينة لقمة المالعب  ،كما إف عدـ توفر رسائؿ
واطاريح داخؿ مكتبة الكمية كاف لو األثر السمبي عمى اغمب الطمبة في عدـ إتباع خطوات كتابة البحث بصورة

عممية وصحيحة  ،كما إف لنظاـ االستعارة المكتبية وعدـ وجود فيرست لمكتب والبحوث كاف مف العقبات التي
واجيت اغمب الطمبة وذلؾ لصعوبة البحث في جميع الكتب عف أي موضوع مع ضيؽ الوقت ،كما إف تغيب
المشرؼ عف المقاءات المخصصة بصورة مستمرة كانت مف المشاكؿ البحثية التي واجيت اغمب الطمبة وكانت

نسب ىذه المشاكؿ عمى التوالي ( . )%78،4 ،%8186 %87،5، %92وكانت رغبة اغمب الطمبة في تحديد

التد ريسييف لمشاكؿ يرونيا حقيقية ولمختمؼ االختصاصات يمكف أف تساعدىـ عمى انجاز بحوث عممية و تخدـ
الكمية  ،وكانت نسبتيا ( .)%71وكانت المشكمة التي حصمت عمى اقؿ نسبة ( )%65،9ىي قمة متابعة اغمب
المشرفيف لمجوانب العممية والعممية مما يجعؿ الطالب في حيرة مف أمره وعدـ معرفتو في صحة عممو وعدـ وجود

التوجييات والنصائح كانت مف المشاكؿ الحقيقية التي واجييا اغمب الطمبة .

 3-4عرض ومناقشة نتائج فقرات استمارة المشاكل البحثية المتعمقة بالمحور المغوي:
عمد الباحثاف إلى تحميؿ نتائج الفقرات باالعتماد عمى عدد التك اررات لإلجابة ب (نعـ) ولكؿ فقرة مف فقرات

االستمارة وايجاد النسبة المئوية ليا وكما في الجدوؿ (.)6

جدول ()6
المشاكؿ البحثية المتعمقة بالمحور المغوي
ت

الفقرات

التكرار

النسبة

1

ىل تعاني ضعف في عرض الموضوع بسالسة و يسر

81

%92

71

%8776

3

ىل تعاني ضعف في كتابة جمل قصيرة تامة التركيب

81

%92

4

عدم القدرة عمى التعميق عمى ما ُعرض من أفكار
ىل تعاني ضعف في دمج األفكار المختمفة وصياغتيا

58

%6579

75

%8535

 2ىل تعاني ضعف في القدرة عمى التعبير و صياغة الجمل

5

المغوي

لغويا

المئوية

مف خالؿ ما تـ التوصؿ إلية مف نتائج لممشاكؿ المغوية وكما مبيف في الجدوؿ ( ،)6حيث كاف ضعؼ اغمب
الطمبة في عرض المواضيع بصورة واضحة وسمسة ومفيومة يمكف فيميا وتفسيرىا  ،وقمة معرفتيـ في كتابة

جمؿ ذات معنى واضح ومترابط مع مجريات العمؿ مف المشاكؿ الميمة التي واجيت اغمب الطمبة وكانت نسبة

ىاتاف المشكمتاف ( . )%92وضعؼ اغمب الطمبة في صياغة األفكار والقدرة عمى دمجيا والتعبير عنيا بجمؿ
واضحة ومفيومو مف المشاكؿ التي كانت تواجو اغمب الطمبة وكانت نسبة ىاتاف المشكمتاف ( %85،5و

 ، )%81،6كما إف عدـ قدرة اغمب الطمبة عمى االستنتاج والتعميؽ عمى ما تـ الوصوؿ إلية مف أفكار أو نتائج
بصورة عممية ومنطقية كانت أيضا مف المشاكؿ التي واجيتيـ وكانت نسبتيا ( .)%65،9ومف خالؿ مقارنو

اجابات الطمبو ب(نعـ) عمى المحاور الثالث نجد اف المحور المغوي حصؿ عمى اعمى كتوسط حسابي بيف ىذه
المحاور (الفني  ،اإلداري  ،المغوي) .

 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات

مف خالؿ ما توصؿ إلية الباحثوف مف نتائج تحميؿ استمارة المشاكؿ البحثية  ،فاستنتجوا ما يأتي :

 -1وجود مشاكؿ حقيقية يعاني منيا اغمب طمبة كمية التربية الرياضية – جامعة كربالء  ،وىذا ما كاف لو األثر
الواضح في تمكؤ وضعؼ اغمب الطمبة في انجاز بحوثيـ بصورة جيدة  ،وعدـ رغبة اغمب الطمبة مف انجاز

بحوث ذات قيمو عممية .

 -2إف المحور المغوي ىو العائؽ األكبر أماـ الطمبة إلتماـ بحوث رصينة .
 2-5التوصيات
 -1ضرورة توفير مكتبة غنية بالكتب والرسائؿ واألطاريح وتوفير نظاـ مكتبي لمفيرست واالستعارة المكتبية .
 -2ضرورة تحديد عدد مف المشاكؿ البحثية مف قبؿ التدريسييف واشراؾ الطمبة في مشاريع بحوث عديدة خالؿ
مراحؿ الدراسة واقرار عناوينيـ في بداية العاـ الدراسي  -3ضرورة توفير شبكة االنترنت داخؿ أروقة الكمية
وبصورة مستمرة وحث الطمبة وتأىيميـ عمى استخداميا.

 -4ضرورة متابعة المشرفيف لمطمبة في الجوانب النظرية والعممية وتحديد نسب االنجاز وابالغ الكمية بذلؾ
والتزاميـ بالحضور باألوقات المحددة.
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