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 كلية االداب / قسم االعالم 

الثالثةللمرحلة  مناهج البحث االعالميمحاضرات مادة   

 اعداد : أ.د سعد سلمان عبد هللا 

  البحث ةصياغة مشكل:  (01)المحاضرة 

إن إحاطة الباحث بالمشكلة من جميع جوانبها يقود إلى التممكن متن اتيااة المشتكلة فرتوا   

أي أن رحديد المشكلة م ربط بمدى  هت  الباحتث لهتا، فتد رتى صلتى اتياامها بدتتة إمكانية بحثها، 

إلى حد ما، فرمكنى من بناء اإلطا  المنهجت  لبحثهتا فد اهتمهاي فيقتوب الباحتث ب تيااة المشتكلة 

ايااة دتيقة محددة، يممكن من خاللها فضتع المشتكلة  ت  تالتد محتدد، يعتها معتى المعامتا متع 

أن هذا المحديتد يعتاصد الباحتث ن عتى  ت  المقتاب اىفا صلتى القيتاب بتال  وا  المشكلة فد اهمها، 

 الالزمة إلنجاز البحث بيع  فههولةي  يما يأر  بعض ال  ق ل يااة المشكلة:

 ايااة ل ظية رقدي يةي  -1
 ايااة صلى هيئة هؤااي  -2
 ايااة صلى هيئة   ضي  -3

 أمثلة:

  :ي1958-1935لألحزاب العياهية الع اتية ال حا ة الع ية صياغة لفظية تقديرية، مثل 
  :متتا متتدى اصممتتاد الن بتتة ا ااديميتتة الع اتيتتة صلتتى القنتتوا  صييياغة علييئ هيؤيية سيي:ا ، مثييل

 ال ضائية الع اتية    فتت اىزما ؟ي
  :دف  ال حف المعمقلة    رشكيا ارجاها  القت اء نحتو اىداء صياغة علئ هيؤة فرض، مثل

 الحكوم     الع اقي
حظتتتة أن ال تتتيااة اىفلتتتى رهتتتدد إلتتتى ا هتتتم  اد فا همكشتتتاد، بينمتتتا رهتتتدد يمكتتتن مال

ال تتيااة الثانيتتة إلتتى الح تتوا صلتتى إجابتتة محتتددة، فرهتتدد ال تتيااة الثالثتتة إلتتى إ بتتا  أف ن تت  

 فجود صالتة بين ممغي يني

فمن اىمثلة الم  رذا  صلتى مواات ا  المشتكلة البحثيتة متثالا  ت  المجتاا اإلصالمت  فالمت   

 فصتت   يهتتا أن ركتتون مقمبعتتة متتن الواتتتع العملتت  فالد اهتتا  ال عليتتة تتتد  اإلمكتتان فالمتت  يمكتتن 

 للباحث أن يعم دب أحد ال يااا  الثالث  يها ما يأر :

 الل ظية ال يااة 1-



ه  ال يااة الم  يعم دمها الباحث إذا اان موضوصى من الموضوصا  العامة المت  رحمتا  

صامة، بمعنى   روجد  ت  ذهتن الباحتث أهتئلة معينتة يبحتث صتن  إلى اهمكشاد، فجمع معلوما 

 إجابا  لها،  هو ي يد المواا إلى أاب  تد  ممكن من المعلوما  صن المشكلةي 

 ي1958-1935ال حا ة الع ية لألحزاب العياهية الع اتية  مثا :

يعتعى يالحظ    هذه ال يااة أنهتا اتيااة صامتة رالئت  موضتوصاا  صياغة مشكلة البحث: 

الباحتث متن ختالا المعلومتتا  المت  يقتوب بجمعهتتا إلتى اامشتاد حقتتائة رمعلتة ب تحا ة اىحتتزاب 

العياهية    الع اق المعاا ، للمع د صلى فاتع ال حا ة الع ية لألحتزاب العياهتية الع اتيتة 

خالا العهد الملك ، فه  مدة معاا ة فحا لة باىحداث فرم  د ب  ائص فهتما  ممميتزة  ت  

 الع اق فاىمة الع بيةيرا يخ 

 

 صلى هيئة هؤاا ايااة 2-

يقوب الباحث ب يااة المشكلة صلى هيئة هؤاا صندما ركون المشكلة فاضحة، فهناك هتؤاا  

 أف أاث  ي اد الباحث    مع  ة اإلجابة صليهاي 

ما مدى اصمماد الن بتة اىااديميتة الع اتيتة صلتى القنتوا  ال ضتائية الع اتيتة  ت  فتتت  مثا :

  ىزما ؟ا

: يالحظ أن هذه ال يااة أاث  رحديداا من ال يااة الل ظيتة المقدي يتة، صياغة مشكلة البحث

فرمضمن هؤا ا مباش اا يبحث الباحث صن إجابة لى، يموتع أن يح ا الباحث صلى إجابتة محتددةي 

فيهتتدد هتتذا البحتتث إلتتى المعتت د صلتتى متتدى اصممتتاد الن بتتة ا ااديميتتة صلتتى القنتتوا  ال ضتتائية 

  متن ختالا طت ذ هتذا الهتدد صلتى شتكا العتؤاا امرت : متا متدى الع اتية خااة فتت اىزمتا

فتتت اىزمتا ؟ إلتى أي متدى اصمماد الن بة اىااديمية الع اتيتة صلتى القنتوا  ال ضتائية الع اتيتة 

ا تمحتتاب اإل هتتاب  لمبنتتى مجلتت   اهتتم اصت رلتتق القنتتوا  متتن ختتالا المغ يتتة اإلصالميتتة لحتتادث

جذب أ  اد الن بة اىااديمية إليتى،  ت   29/3/2011ال اء محا ظة االذ الدين )الع اق( يوب الث

ظتتا فجتتود تنتتوا  فشتتبكا  محليتتة فإتليميتتة فدفليتتة رمعتتابة صلتتى رحقيتتة رغ يتتة إخبا يتتة لملتتق 

 الحوادثي

 

 



   ض:صلى هيئة  ايااة 3-

يقوب الباحث ب يااة المشكلة صلى هيئة   ض أف مجموصة من ال  فض الم  رالئ  المشكلة 

يها ممغي ان أف أاث  ي يد الباحث المع د صلى العالتة المت  ر ب همتا، فرحديتد شتكا الم  يكون  

 رلق العالتة، فها ه  صالتة ط دية أف صكعيةي

 دف  ال حف المعمقلة    رشكيا ارجاها  الق اء نحو اىداء الحكوم     الع اقي  مثا :

ة بتين اصممتاد القتا   : ي م ض الباحث    هذا البحتث أن هنالتق صالتتصياغة مشكلة البحث
صلتتى ال تتحي ة المعتتمقلة اصحتتدى م تتاد  المعلومتتا  ال ااتتة بتتاىداء الحكتتوم   تت  العتت اق، 
فركتتوين ارجاهتتا  هتتلبية لديتتى صنتتد رقيتتي  هتتذا اىداء، صلتتى أهتتاف أن المعالجتتة ال تتح ية داختتا 

لمضتاد،   هتيما ال حف المعمقلة الممعلقة بأداء اىجهزة المن يذيتة بالدفلتة رأختذ ارجتاه ا نحيتاز ا
من خالا صنوان ال ب  ال ئيع  أف مانشيت ال حي ةي ف   إطا  هذا ال ت ض يمحقتة البحتث متن 
 ال ة   فض   صيتة أخت ى رمعلتة بمتأ ي   ال تة ممغيت ا  أخت ى فهتي ة رمتدخا  ت  رحديتد هتذه 

 العالتة فرممثا هذه ال  فض  يما يأر :

اء ال تحف المعتمقلة فركتوي -1 ن ارجاهتا  هتلبية لتدى القتا   حتوا اىداء رمأ   العالتة بتين تت ء
 الحكوم  بد جة اصمقاده    احة المعلوما  المنشو ة داخا هذه ال حفي

حتتوا   رمتأ   العالتتة بتتين تت اء ال تتحف المعتمقلة فركتوين ا رجاهتتا  العتلبية لتتدى القتا    -2
 اىداء الحكوم  بد جة اصمقاده    احة المعلوما  المنشو ة داخا هذه ال حفي

رمتتأ   العالتتتة بتتين تتت اء ال تتحف المعتتمقلة فركتتوين ارجاهتتا  لتتدى القتتا   حتتوا اىداء    -3
الحكتتوم  بد جتتة اصمقتتاده  تت  رتتوازن المعالجتتة ال تتح ية لمعتتألة اىداء الحكتتوم  داختتا هتتذه 

 ال حفي
 
 

 المصدر: 
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