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يٌعدُّ اإلحساس بالمشكلة وتحديدها وصياغتها من ضرورات البحث  العلمثل لكهاهثا ة ثية  و 

فكرة تحتاج إلى البح ، وهل تمثل  ساساً للعمل العلمل الذي يثديي فيمثا بعثد إلثى إياثاي الحلثه   

ويمثل اإلحساس بمشكلة البحث  اطةثة البدايثة فثل البحث  العلمثل، وااتطثاث الباحث  لمشثكلة معي ثة 

طيهثا مثن بثثين مثدة مشثكات هثثل اللةثهة اثولثى للبحثث  والتثل تثدسر تثثيسيراً  ساسثياً فثل  ميثث  ي ت

اللةثثهات العلميثثة الاحطثثة بثثض، مثثن فرضثثيات، وإ ثثراثات، و يوات، و اشثثةة ميداايثثة وا ريثثة 

  خرى سيطهم بها الباح   س اث إ راث البح   

هةث   و ة ثية  و فكثرة  و ويمكن تعريث  المشثكلة فثل البحث  العلمثل بياهثار  مبثارة مثن م

مفههم يحتاج إلى البح  والدراسة العلمية للهةهف ملى مطدماتها وب ثاث العاةثات بثين م اصثرها 

واتائاها الحالية وإماية صياغتها من خثا  اتثائا الدراسثة ووضثعها فثل اإللثار العلمثل السثلي   

لثثه  لهثثال واللثث     وتعثثد مهمثثة تحديثثد مشثثكلة البحثث  بشثثكل يةيثثن  صثثع  بكثيثثر مثثن إياثثاي الح

التحديد الدةين يع ى وضهحاً فل رؤية الباح  والغرض من مشروع البح  الذي ي بغل مليثض    

 يطهم وال تائا المتهةعة من البح (  

فثثل وبعثثد    يحثثب الباحثث  بالمشثثكلة ويطت ثث  بيهميثثة البحثث  م هثثا يطثثهم بتحديثثدها وح ثثرها 

الباحث   حهلهثا، وت بث  مشثكلة البحث  مثن اثعهر هيكل بحثل ب اث ملى ما ةراه  و سثمعض  و اثاهده

بحيثثرة وغمثثهض تاثثاه مهضثثهع معثثيضن  ومثثن ال ثثروريم التمييثثث بثثين مشثثكلة البحثث  ومشثثكات 

الحياة العاييضة، فمشكلةُ البح  هل مهضهع الدراسة، وهل كلُّ ما يحتاج إلى حثل  وإههثار اتثائا، 

يحتثاج إلثى تفسثير، وتثثو  مشثكلةُ  و هل تساؤ  يدور فل الهن الباحث  حثه  مهضثهع غثام   

ل الباح  إلى تفسثير م ةطثل للمشثكلة فإاثض يكثه   البح  بتفسيرها  و بإيااي حل  لهال فإالا ما تهصض

ةثثد حثثلض المشثثكلة يو     يكثثه  مةلهبثثاً م ثثض    ي ثث   العثثاج لهبعثثاي السثثلبيضة فهثثذه مشثثكلةٌ بحثيضثثةٌ 

ةً للشعهر بعدم الرضا،  و اإلحسثاس به ثهي خةثي   خرى، وممهماً فمشكلة الدراسة ةد تكه  اتيا



ما،  و الحا ة ثياث الث  ديد،  و تحسين الهض  الحثالل فثل ماثا   مثا،  و تثهفير  فكثار  ديثدة 

 فل حلم مشكلة مه هية ومعروفة مسبطاً 

 تحديد مشكلة البح 

شثكلة البحث  بعد الشعهر واإلحساس بمشكلة البح  ي تطل الباحُ  خةهةً بتحديدهال وتحديد م

بشكل واضح ويةين يا     يثت ض ةبثل ا اتطثا  إلثى مراحثل البحث  اثخثرى  وهثذا  مثٌر مهث   ث ض 

تحديد  مشكلة البح  هه البدايثة البحثيضثة الحطيطيضثة، ومليثض تترتضث   ثهية و هميضثة واسثتيفاث البيااثات 

ل إلى اتائا يراسثتض التثل ت تثيسضر  هميضتُهثا بثذل   وهثذا يتةلضث  التل سيامعها الباحُ  وم ها سيتهصض

م ض يراسةً واميةً وافيةً لامي   هاابها ومن م اير ملتلفة، ملماً    تحديد مشكلة البحث  بشثكل  

واضح ويةين ملى الرغ  من  هميضة الل  ةد   يكثه  ممك ثاً فثل بعث  اثحيثا ، فطثد يبثد  الباحث  

غثثام   به ثثهي مشثثكلة  مثثا تسثثتحن البحثث  يراسثثتض ولثثيب فثثل اله ثثض سثثهى فكثثرة مامثثة  و اثثعهر  

م سثير البحث  ومثرور الثثمن،  وا ستط اث وبالتالل فإاض   حرج من إماية صياغة المشكلة بتطثدُّ

ولكن هذا غالبثاً مثا يكلمثُ  وةتثاً و هثداً، وإالا كااثة مشثكلة البحث  مركبثة، فعلثى الباحث     يطثهم 

م ها مشكلة فرمية يساه  حلُّها فثل حثل  ثثث  بتحليلها، وريها إلى مدة مشكات بسيةة تمثمل كل

 من المشكلة الرئيسة 

وه اك امتبارات تا  ملى الباح  مراماتها م د اختيار مشكلة بحثض وم د تحديثدها، وم ثد 

 صياغتها ال ياغة ال هائية، م ها ما ييتـلر

ةابلة لاختبثار    تكه  مشكلة البح  ةابلةً للدراسة والبح ، بمع ى    ت بثن  م ها فرضيضاٌت  -1
 ملميّاً لمعرفة مدى صحتها 

   تكه  مشكلة البحث   صثيلة والات ةيمثةل  ي  اهثا   تثدور حثه  مهضثهع  تافثض   يسثتحن  -2
 الدراسة 

والتكثثالي ،    تكثثه  مشثثكلة البحثث  فثثل حثثدوي إمكااثثات الباحثث  مثثن حيثث  الكفثثاثة والهةثثة  -3
بثرية فعثل سثلبية،  متاهاتها وي ثابه فبع  المشكات  كبر من ةدرات باحثيها في يعه  فل 

 ويعيطه  باحثين آخرين من يراستها 
   ت ةهي مشكلةُ الدراسثة بالةريطثة التاريبيثة ملثى و ثهي ماةثة بثين متغيثرين وإ   صثبح  -4

 من غير الممكن صياغة فرضية لها 
ملثى تطثارير    يتيكضد الباح  بي  مشكلة يراستض ل  يسبطض  حد إلى يراستها، واللث  بثا لماع  -5

البحهث الاارية وملى الدوريات، وبا ت ا  بمراكث البحهث وبالاامعات، وربضما باإلما  
من مهضهع الدراسة فل إحدى الدوريضات المتل  ثة فثل ماثا  بحثثض إالا كثا  بحثُثـض ملثى 

 مستهى الدكتهراه  و كا  مشروماً ب فب اثهميضة 
كلة، فإ  مثا سثيتيح ممليثة اإلحسثاس بهثا يتةلث  ولما كااة بداية البح  هل اإلحساس بالمش

الطيام بلةهات ومهارات ملمية، لتحديثدها وصثياغتها وتطهيمهثا، وتكثهين المشثكلة فثل صثياغتها 

ال هائية يُّعُد حار الثاوية فل المسار المستطبلل لاهد الباحث ،    خةثهات البحث  الاحطثة تطثهم 



وات البحثية الاحطة الازم اسثتلدامها  اإل ثراثات مليها فل تحديد الم ها العلمل والةرق واثي

العلميثثة( ولبيعثثة المعلهمثثات المةلهبثثة م هثثا، واختيثثار البحثث  يع ثثل تحديثثداً لمهضثثهع البحثث  

 البحثثثث  ممهمثثثاً يثثثثرتبه بعهامثثثثل م هثثثاروااتطثثثثاث مشثثثثكلة البحثثث   و مهضثثثثهع  وماا تثثثض 

الذاتيثة تثرتبه بالباحث  ومثا فالعهامثل  (، (objectiveمهضثهمية ( و خثرى (Personalityالاتية

لديض من خبرات وةثدرات ولمثهو واتاثاه فكثري وااتمثاث  يثديهله ل،  مثا العهامثل المهضثهمية 

فإاهثثا تمثثثل ال ثثروف ا  تماميثثة والفكريثثة التثثل تحثثيه بالباحثث ، ومثثدى مثثا تثثهفرت لثثض اثثرول 

 ومستلثمات مطتراة بلهض المشكلة الاتها  

ن خثا  بعث  اثمثلثة فمثثاًر اسثتلدام مسثتحدسات ويمكن مرض مفههم المشثكلة العلميثة مث

 ديثثدة ثو  مثثرة مثثثل ااتشثثار الط ثثهات الف ثثائية، ويثثرتبه بثثذل  الكشثث  مثثن  امثثال ا سثثتلدام 

وكثذل  حثا ت ااتشثار ومستهياتض وماةاتض، وتثيسير اسثتلدام هثذه المسثتحدسات ملثى المشثاهدين  

الطثراث والطثراثة  وةثد يثرى  تةثهير اتااهثاتال ح  الحثبية والمستطلة وتعديها، وما يثرتبه بهثا 

الباح  ااتشار ا ريات  و تعميمات حديثة فل ماتمعثات  خثرى، ولث  يثبثة بعثد إمكاايثة تةبيطهثا 

ملى الماتمعات المحلية، فيرى الباح  يراستها فل إلثار الماتمث  المحلثل وسثياةض الثطثافل مثثل 

طثافل،  و وضث  اث  ثدة واللث  لمعرفثة تةبين ا ريات التيسير التل ةامة ملثى فثرض الغثرس الث

مثثدى إمكاايثثة تةبيثثن هثثذه ال  ريثثات فثثل ماتمعات ثثا  و اختبثثار فروضثثهال مثثن خثثا  العاةثثة بثثين 

 وسائل اإلمام وسلهك المتلطين، وتيسيرها فل الثطافة المحلية 

ه مما تطدم يمك  ا الطه     تحديد المشكات كا   صع  بكثير من  يااي الحله  لهثا، وا  هثذ
 ال عهبة مريها  سباب متعدية م هار 

فثثل هثثل ضثثع  ا هتمثثام بثثالبحهث الميداايثثة فثثل الدراسثثات اثوليثثة، وضثثع  تثثراك  اللبثثرة  -1
البحثيثثة ت ثثبح ممليثثات اإلحسثثاس بالمشثثكات وتحديثثدها  مثثراً غايثثة فثثل ال ثثعهبة، إال إاهثثا 

لمام بها فل فتثرات تتةل  مراااً وتاربة ليب من السهل ملى الباح  المبتدئ تااوزها  و اإل
 معي ة 

إ  تثثثراك  المعرفثثثثة العلميثثثثة ملثثثى مسثثثثتهى ا خت اصثثثثات  ميعثثثاً با تاثثثثاهين العمثثثثهيي  -2
 التراكمثثل( والعرضثثل، ةثثد  عثثل مثثن اختيثثار وتحديثثد المشثثكات يتةلثث   هثثداً متهاصثثاً 
وات ا ً تفامليثاً مث  الط ثهات اإلماميثة العلميثة، كالثدوريات وملل ثات البحثهث، والكتث ، 

براما العلمية وا اتراة، وهثذا اثمثر لث  يفةثن لثض العديثد مثن الةلبثة والبثاحثين إ  وةثة وال
 تحديد المشكلة  و بعدها 

ل  يهضح مفههم المشكلة البحثية بشكل واف  ويةين فثل مرا ث  البحث  العلمثل بالشثكل الثذي  -3
لمشثثكات يعثثين الباحثث  ملثثى المثثرا  والتاربثثة، و  يه ثثد اتفثثاق تثثام و لثثل ملثثى  ولهيثثات ا

واثثرولها ولريطثثة تحديثثدها ومرضثثها، إال تثثداخلة المثثدارس وت همثثة ا راث الشل ثثية، 
 وغدت هذه را عة لتطييمات ال ية،  و ي لية هرفية 

تدريبض  عثل  مدم الفه  الهاضح والدةين ثساسيات البح  العلمل بسب  ةلة مرا عض، وضع  -4
تثض اثساسثية، إال غالبثاً مثا تل ث  هثذه الباح  يتلبه فل مفاهي  م ةلحاتض وإ راثاتض وتط يا

 اثمهر للسلةة العلمية  المشرف  و المدرس( 



للباحث  ما ت هر هذه ال عهبة حي ما يتااور معها تدال فل المسثتهين العلمثل والثطثافل  الباً غ -5
والتحديثد، وضع  اشالض التفثاملل مث  ا خت ثاأ،  و امتمثايه ملثى ا خثرين فثل ا ختيثار 

 رول العلمية لحسن ا ختيار بغ  ال  ر من الش
التحيثثث ومثثدم الفهثث  الثثدةين الثثذي ي ثثي  الباحثث  فثثل  حيثثا  كثيثثرة اتياثثة اختيثثاره مشثثكات  -6

براةة،  و واسعة  و غير صالحةل بسب  امتمثايه ملثى مسثب  واحثد فثل اللث  ا ختيثار، يو  
 ال  ر إلى الدوامل اثخرى التل تشكل  امهال اً ملمياً لاختيار 
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