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 اوال ــ األحساس بالمشكلة 

 بحث بأي القيام في الباحث منها ينطلق التي األولى الخطوةيعد  ، ما بمشكلة الشعور

 يشعر التي للمشكلة مناسب حل إيجاد محاولة إلى الباحث يدفع الشعور هذا ، علمي

 في البداية ونقطة المشكالت، لمواجهة نشاطا   يمثل كعملية فالتفكير ، بوجودها

 ال وتقصي دراسة تتطلب مشكلة فبدون ما، بمشكلة اإلحساس هو العلمي البحث

 تميز التي الرئيسة السمة فان هذا وعلى فراغ، من ينشأ ال النه ، علمي بحث يوجد

 للدراسة تخضع ان إلى حاجة وفي محددة، مشكلة ذا تكون ان ،هي العلمية البحوث

. 

 بها اإلحساس عملية سيتيح ما فان بالمشكلة، اإلحساس هي البحث بداية كانت ولما

 وتكوين ، وتقويمها وصياغتها لتحديدها علمية، ومهارات بخطوات القيام يتطلب

 ، الباحث لجهد المستقبلي المسار في الزاوية حجر يُعّدُ  النهائية صياغتها في المشكلة

 واألدوات والطرق العلمي المنهج تحديد في عليها تقوم الالحقة البحث خطوات الن



 المطلوبة المعلومات وطبيعة(  العلمية اإلجراءات) استخدامها الالزم الالحقة البحثية

 . ومجاالته البحث لموضوع تحديدا   يعني البحث واختيار منها،

 البحثية المشكلة اختيار ثانيا ــ 

 العلمي؟ البحث في المشكلة هي ماــ أ 

 ذهن في تدور التي سؤال او مجموعة من االسئلة عن عبارة هي:  البحث مشكلة

 .لها ووافية شافية إجاباتوتحتاج الى  الباحث

 ؟ مظاهر العنف المكتسبة من التلفزيون لدى االطفال العراقيين هي ما:  مثال

 .وإيضاح تفسير إلى يحتاج غامض موقف عن عبارة البحثية المشكلة تكون وقد

 . السوق من معينة سلعة اختفاء ذلك على مثال

الغموض في ما يتعلق  ااو قد تكون عبارة عن ظاهرة معينة في المجتمع ، يلفه

بأسبابها ، وكيفية ايجاد الحلول لها ، مثال ذلك ارتفاع نسبة الطالق في المجتمع 

 العراقي خالل السنوات االخيرة .

 . المشكلة على الحصول ــ مصادرب 

 :العلمية خبرةوال العمل محيط ــ1

 فالخبرات،  اليومية العلمية خبرته خالل من لباحثل تبرز البحثية المشكالت بعض

  تفسيرا لها يجد ال التي األمور بعض عن تساؤالت الباحث لدى تثير والتجارب

موظف في البلدية يبحث عن أسباب تراجع مستوى تعاون المواطنين مع : مثال

 .الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات البلدية 

 أراء من والصحف والدوريات الكتب تحويه لما الناقدة الواسعة القراءات ـــ2

 ويبحث يدرسها أن يستطيع التي التساؤالت من مجموعة الفرد لدى تثير قد وأفكار

 .الفرصة له تسنح عندما فيها

 :السابقة البحوث ـــ3

 أو ما مشكلة لمعالجة محددة توصيات أبحاثهم نهاية في الباحثون يقدم ما عادة

 زمالئهم يدفع الذي األمر،  األبحاث إجراء أثناء لهم ظهرت المشكالت من مجموعة

 .دراستها ومحاولة فيها التفكير إلى الباحثين من



 :ما جهة من فيتكل ـــ 4

 رسمية غير أو رسمية جهة من تكليف البحثية المشاكل مصدر يكون أحيانا

 تكلف قد وكذلك ألسبابها والعلمي الدقيق التشخيص بعد لها حلول وإيجاد لمعالجتها

واعداد  بحوث بإجراء واألولية العليا الدراسات في العلمية والمؤسسات الجامعة

 معين . موضوع نعللماجستير والدكتوراه  جامعية رسائل

 

 : المشكلة اختيار معيارــ ج 

 واهتمامه الباحث رغبة ألن، وذلك  الباحث اهتمام على المشكلة استحواذ ــ1

 بحثه وانجاز عمله نجاح في همام عامال ديع  محددة ومشكلة ما بحث بموضوع

 .أفضل بشكل

 كانت إذا خاصة،  المشكلة معالجة مع ومؤهالته الباحث إمكانيات تناسب ــ2

 .والدراسة المعالجة وصعبة الجوانب معقدة المشكلة

 .المشكلة لدراسة الالزمة والبيانات المعلومات توافر ــ 3

 في الباحث يحتاجها التي كاليف الماليةالت في المتمثلة اإلدارية المساعدات توافر ــ4

 .الميدانية الجوانب في خاصة المعلومات على حصوله

 موضوع حول تدور اللةد ذات المشكلة تكون أن بمعنى للمشكلة العلمية القيمة ــ5

 .دراستها تمت إذا واجتماعية علمية فائدة  اله تكون وأن مهم

 البحث تخصص مجال في المعرفة إلى تضيف جديدة البحث مشكلة تكون أن ــ 6

 أو اإلمكان بقدر( مكررة)غير قبل من تبحث  لم جديدة مشكلة مثال ذلك :دراسة

 إمكانيات وتوجد بحثها سبق أخرى موضوعات يكمل موضوعا تمثل مشكلة

 لتعميم إمكانيات هناك تكون وأن، العلمي لالختبار قابلة حولها فروض لصياغة

 .أخرى مشكلة على لمشكلة معالجته من الباحث عليها سيحصل التي النتائج

  االستطالعية القراءات ثالثاــ

 :اآلتية النواحي في الباحث تساعد أن يمكن االستطالعية األولية القراءات إن

 عنه دقيقة عامة خلفية وتقدم فيه يبحث الذي الموضوع عن معرفته قاعدة توسيعأ ــ 

 تناوله كيفية وعن

 .البحث لموضوع عام إطار وضعـ ب 



 .عنها وتميزه األخرى الموضوعات بين موضوعه أهمية من التأكدــ ج 

بشكل واضح  أبعادها وتحديد الصحيح طارالإ في ووضعها البحث مشكلة بلورةــ  د

 عدم من والتأكد للمشكلة سليم اختيار إلى الباحث تقود االستطالعية ةءفالقرا .

 .آخرين الباحثين من تناولها

 الفرصة السابقة الدراسات على اإلطالع يوفر حيث البحث مشكلة إتمامــ  هـ

 مما تبنتها التي والمسلمات اعتمدتها التي والفروض النظرية األطر إلى للرجوع

 .بحثه في التقدم في جراءة أكثر الباحث يجعل

 اآلخرون الباحثون فيها وقع التي والصعوبات األخطاءو الثغرات تجنبــ  و

 .معالجتها في اتبعتها التي بالوسائل وتعريفه

 الوصول يستطيع لم التي همةمال والمصادر المراجع من بكثير الباحث تزويدــ  ز

 .بنفسه إليها

 إلى يؤدي الذي األمر،  السابقة الدراسات عندها وقفت التي الجوانب استكمالــ  ح

 .العلمية واألبحاث الدراسات تكامل

 الجوانب لكافة العنوان شمولية من التأكد بعد البحث عنوان وبلورة تحديدــ  ط

 .للبحث والزمنية والجغرافية الموضوعية

 


