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 أسس اختيار مشكلة البحث:  ثامنةالالمحاضرة 

يتفق علماء المنهجية على أن مشكلة البحث  عدثش طثً اس ماثبلاس للليثاب ثالبحث  الدلمث           

األساس الذي يثت  انطالث م منثوت وعدثش مشثكلة البحث  صعثشخ أاثدا بالثوال البحث  التث  وهو 

عواجو الباع  والت  عنبع من طثدو  الباعث  ثحيثًو أو ضمثوا عجثاو موعثو. مدثينت والمشثكلة 

ه  عااؤل يثشو  يث  نهثن الباعث  عثول موعثو. ضثام  يحتثاس صلثى عفاثيً  وصعا ثة الباعث  

صلثى الثتمكن مثن اثياضة المشثكلة وعثوايً صمكثان ثح هثا  أي أن  ثالمشكلة من جميع جواطبهثا يلثو 

عحشيش المشكلة مًعبط ثمشخ يه  الباع  لها  وقش عو على اياضتها ثشقة صلى عثش مثا  وعمكنثو مثن 

ثناء اإل ا  المنهجث  لبح هثا و  اسثتهات ونطث  أن مشثكلة البحث  هث  الًتيثتو التث  عبنثى علثى 

ز البحث  يث  تثا متاللباعثو  وعتجاثش مشثكلة البحث  عنثشما أساسها هيكلية البحث   ومًاعثا اطجثا

يش ك الباع  من ب ل م عظاعو أو عجا ثو أو ا  عاعو أن طثيااس مدينثاس لثيح اثحيحاس  ويحتثاس 

صلى متيش من اإليضاح والتفايً والتحليثات وثهثذا المدنثى يثشن مشثكلة البحث  عدنث  سثاانس يحتثاس 

يحتثاس صلثى عفاثيً  أو عاجثة لث  عشثبع  أو يثًوا يحتثاس صلى عوعيح وصجاثة  أو موقفاس ضامضثاس 

 صلى صثبال أو طف ت

وهناك عش  من األسح الت  عم ا الملاييح الت  عااعش الباعث  يث  عحشيثش أعليثة وأهميثة   

المشكلة المًا  ثح هات وطاتاليع أن طحثش  أسثح ابتيثا  المشثكلة عثن  ًيثق  ثًح مجموعثة مثن 

 اإلجاثة عليها وعلى النحو اآلع : انستفاا ال الت  يجا على الباع 

 ها عاتحون المشكلة على اهتماب الباع  وعناج  مع  ضبتو ي  هذا النو. من الموعوعال؟ -1
 ها ياتاليع الباع  اللياب ثالش اسة الملتًعة ثضوء مشك عها المالًوعة؟ -2
 ها عتويً المدلومال ال زمة عن المشكلة؟ -3
 شكلة؟ها عوجش مااعشال ص ا ية ووظيفية لبح  الم -4
 ما ه  أهمية مشكلة البح  ويائشعها الدلمية وانجتماعية؟ -5
ها ه  مشكلة جشيشو؟ وما ه  ع قتها ثمشاتا ثح ية أبًخ؟ وها قثاب ثاعث  ربثً ثمدالجثة  -6

 هذو المشكلة أو مشكلة علًب منها؟
ها هناك صمكاطية يث  عدمثي  النتثائل التث  سيحلثا عليهثا الباعث  يث  مدالجتثو للمشثكلة علثى  -7

 أبًخ متشاثهة ي  ماساال و وائً مشاثهة؟مشاتا 



هثثا للمشثثكلة ع قثثة ثثثشائًو أو وعثثشو صع ميثثة أو اقتلثثا ية أو سياسثثية محثثش و علثثى اللثثديش  -8
 المحل  أو اإلقليم ؟

وعحليثا  وهناك ثد  النلا  والم عظال الت  يجا أن عابذ ثنظً انعتبا  عنش ابتبا  مشثكلة

 مختلفة الت  يمكن أن طوعحها ثانع :المدلومال الت  لها ع قة ثجواطبها ال

علثثى  األسثثباب والدوامثثا المتدثثش و التثث  أ ل (أو عثثا ي  صلثثى عثثشوق مشثثكلة وعثثشب اقتلثثا ها -1
مجموعة محش و من التفايًال والمكوطال  وعلى هذا األساس يشطو تلما زا ل قاثلية الباع  
ي  اتتشاف المتيثش مثن التفاثيًال والمكوطثال التث  لهثا ع قثة ثالمشثكلة وعجلثر لثو النظثًو 

 اللحيحة والشمولية الواسدة ي  استج ء أسباب المشكلةت
التفايًال المختلفة لهثا سثواء تاطثر عفاثيًال  جمع المدلومال عن المشكلة عا ي صلى وعع -2

عليليثثة أو محتملثثة  وجمثثع المدلومثثال يفيثثش جثثشاس يثث  زيثثا و التدثثًف علثثى  بيدثثة المشثثكلة 
ومكوطاعها تما وعوجش لشخ الباع  يًاة أيضا ي  ابتيا  وعحشيش األسثباب الفدليثة للمشثكلة 

 تخمين الدشوائ تونل  على أساس ي  الشقة والموعوعية  ثديشاس عن التاً. وال
يا ي الجهش الواسع والتدمق ي  جمع المدلومال ووعع التفايًال المحتملة عن المشثك ل  -3

صلى ص  اك الباع  لمشخ التًتيا والتدليش ي  الظواهً والحانل الت  يلوب ثش اسثتها  ونلث  
 ثدكح التلو ال األولية عنهات

لثنيفها صلثى ص  اك الباعث  ألمثو  يا ي التحًي والتنليثا الجيثش والشثاما عثن المكوطثال وع -4
جوهًية قش عغيثا عثن أنهثان الدشيثش مثن البثاع ين  وعم ثا علث  األمثو  ثوجثو  أثدثا  وزوايثا 
 مختلفة للمشكلة الواعشو يلدا على الباع ين المتخللين ي  مجال مدين عناولها جميداست 
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