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 ما هي مشكلة البحث؟

 



مشكلة البحث عبارة عن بٌان ٌتعلق بمجال اهتمام ، أو شرط •

ٌجب تحسٌنه ، أو صعوبة فً التخلص منه ، أو سؤال مقلق 

موجود فً األدب العلمً ، من الناحٌة النظرٌة ، أو فً 

الممارسة العملٌة ٌشٌر إلى الحاجة إلى فهم هادف ومتعمد 

فً بعض تخصصات العلوم االجتماعٌة ، ُتطرح . تحقٌق

ال تشٌر مشكلة البحث . مشكلة البحث عادًة فً شكل سؤال

إلى كٌفٌة القٌام بشًء ما ، أو تقدٌم اقتراح غامض أو واسع 

 ، أو تقدٌم سؤال ذي قٌمة



 الغرض من بٌان المشكلة هو

ٌوجه . عّرف القارئ بأهمٌة الموضوع قٌد الدراسة. 1•

القارئ إلى أهمٌة الدراسة وأسئلة البحث أو الفرضٌات التً 

 .ٌجب متابعتها

ٌضع المشكلة فً سٌاق معٌن ٌحدد معالم ما ٌجب التحقٌق . 2•

 .فٌه

ٌوفر إطاًرا لإلبالغ عن النتائج وٌشٌر إلى ما قد ٌكون . 3•

ا إلجراء الدراسة وشرح كٌفٌة تقدٌم النتائج لهذه  ًٌ ضرور

 المعلومات

 



 كٌفٌة التعرف على مشكلة البحث؟

بعد اختٌار موضوع محدد لورقتك البحثٌة ، ٌلزمك ذكره كمشكلة بحثٌة واضحة •

لٌس من السهل دائًما على الطالب . تحدد جمٌع المشكالت التً ستتناولها

فً بعض المجاالت ، قد ٌنتهً بهم األمر إلى قضاء الكثٌر من الوقت . صٌاغتها

فً التفكٌر واالستكشاف والدراسة قبل الحصول على فكرة واضحة عن أسئلة 

 البحث التً ٌجب اإلجابة علٌها

على . بعض الموضوعات واسعة جًدا بحٌث ال ٌمكن منحها مشكلة قابلة للبحث•

سبٌل المثال ، إذا قررت دراسة بعض المشكالت االجتماعٌة ، مثل فقر األطفال 

إنها واسعة . او اطفال الشوارع ، فتذكر أنها ال تقدم أي سؤال ٌمكن البحث فٌه

جًدا بحٌث تحتاج إلى معالجة وتستغرق الكثٌر من الوقت والموارد لتصبح غٌر 

 مجدٌة بحٌث تفتقر دراستك إلى التركٌز والعمق الكافٌٌن

 



 ما هو بٌان مشكلة البحث؟

ٌلعب البٌان المناسب لمشكلتك البحثٌة دوًرا مهًما فً نجاح •

من الممكن إنشاء عدد من . ورقتك األكادٌمٌة ودراستك

المشكالت القابلة للبحث من نفس الموضوع ألن هناك العدٌد 

ٌجب أن تتابع دراستك . من المشكالت التً قد تنشأ عنها

 دراسة واحدة فقط بالتفصٌل



 الخصائص األساسٌة لمشكلة البحث

لكً تكون مشكلتك البحثٌة فعالة ، تأكد من أن لدٌها هذه •

 :الخصائص األساسٌة

 التفكٌر فً القضاٌا أو االحتٌاجات المهمة ؛• •

 ؛( إنها غٌر افتراضٌة)استناًدا إلى األدلة الواقعٌة • •

 كونها قابلة لإلدارة وذات صلة ؛• •

تجنب )اقتراح فرضٌة قابلة لالختبار وذات مغزى • •

 (.اإلجابات غٌر المجدٌة

 



 صٌاغة مشكلة البحث الخاصة بك بسهولة

ٌمكنك صٌاغة مشكلتك البحثٌة من توضٌح الغرض من دراستك •

ركز ورقتك على توفٌر البٌانات ذات . لنفسك والقراء المستهدفٌن

ٌعد بٌان المشكلة أداة فعالة وضرورٌة إلبقاءك على . الصلة لمعالجتها

كٌف ٌمكنك صٌاغة مشكلة . المسار الصحٌح من خالل البحث وتقٌٌمه

 :طرق لصٌاغة مشكلة البحث 5بحثٌة قوٌة؟ النظر فً 

 حدد أهداف البحث الخاصة بك ؛•

 .مراجعة السٌاق أو البٌئة• •

 .استكشاف طبٌعتها• •

 .تحدٌد العالقات المتغٌرة• •

 توقع العواقب المحتملة للنهج البدٌلة• •

 



 



 كٌف نعرف او نحدد مشكلة البحث

مشكلة البحث ٌجب ان تكون مسألة محددة او صعوبة او فجوة فً 

مجال المعرفة ٌرٌد الباحث ان ٌضعها فً بحثه وٌمكن للباحث ان 

ٌنظر فً مشاكل عملٌة ٌهدف الى المساهمة فً تغٌٌرها او مشاكل 

نظرٌة ٌهدف الى المساهمة فً توسٌع المعرفة بها مع االخذ بنظر 

االعتبار انه بعض البحوث تبحث فً االثنٌن المشاكل العملٌة 

 والمشاكل النظرٌة فً مجال واحد 

ان نوع المشكلة الذي ٌختاره الباحث ٌعتمد على مجال االهتمام البحثً 

 او نوع البحث الذي ٌقوم به 



 لماذا مشكلة البحث مهمة

سٌقول الباحث ان موضوعً مهم ولدي الكثٌر للحدٌث عنه فً هذا  

ولكن هذا ال ٌكفً كقاعدة لتأسٌس بحث علمً علٌها بدون ، المجال 

تحدٌد مشكلة البحث فان الباحث سٌنتهً الى مشروع غٌر مركز وغٌر 

مدار بشكل صحٌح وسٌكون عبارة عن اعادة قول اشٌاء تم الحدٌث 

عنها من قبل اخرٌن وربما بشكل افضل كً ننجز بحثا متمٌزا فنحن 

 نحتاج الى مشكلة بحث محددة ومبنٌة بشكل علمً ومنظم 

وسواء كان الباحث ٌكتب رسالة ماجستٌر او اطروحة دكتوراه او بحث 

تخرج او حتى بحث مكتبً ستكون مشكلة البحث هً الخطوة االولى 

 التً علٌه تحدٌدها ومعرفة ما الذي سٌكتبه فٌها 



المجال العرٌض لمشكلة  -:الخطوة االولى 

 البحث 

وانت تقرأ وتناقش فً موضوع بحثك ابحث عن االطر ومساحات االهتمام  غٌر 

المكتشفة سٌكون هدفك اٌجاد فجوة بٌن هذه االطر والمساحات  ٌمكن لمشروع 

بحثك ان ٌملئها فاذا كنت تقوم ببحث تطبٌقً ٌمكنك تحدٌد مشكلة بحثك من خالل 

قراءة التقارٌر التً تبعت البحوث الساٌقة او حتى التحدث مع االشخاص الذٌن 

 عملوا فً مجاالت مرتبطة بموضوع بحثك ٌمكنك ان تبحث عن 

 قضاٌا االداء او الكفاءة فً منظمة او مؤسسة ما   -

 العملٌات التً ٌمكن ان تطور هذه المؤسسة  -

 مساحات االهتمام لدى العاملٌن فً هذه المؤسسة  -

 الصعوبات التً تواجه مجموعة محددة من المجتمع  -



 أمثلة لمشاكل البحوث التطبٌقٌة -

ان درجات طلبة قسم التربٌة الفنٌة منخفضة على  -

 عكس بقٌة االقسام العلمٌة 

مستوى اداء الطالبات فً مادة النحت منخفض مقارنة  -

 بمستوى اداء الطلبة 

هناك مشكلة فً تموٌل انتاج االفالم فً قسم الفنون  -

 السٌنمائٌة والتلفزٌونٌة 



 مشاكل البحوث النظرٌة 

تركز البحوث النظرٌة على توسٌع مجال المعرفة والفهم اكثر من تركٌزها على 

المساهمة فً حلها ٌمكنك تحدٌد مشكلة البحث عن طرٌق قراءة االبحاث السابقة 

كذلك قراءة النظرٌات التً تخص موضوعك الٌجاد فجوة فً ما هو معروف عن 

   -:هذه النظرٌات وٌمكنك البحث فً االتً 

 ظاهرة او مجال لم ٌغلق البحث فٌه  -

 مقارنة بٌن مفهومٌن او اكثر  -

 موقف او عالقة غٌر مفهومة بشكل جٌد  -

 سؤال محٌر ٌحتاج الى اجابة  -

والبحوث النظرٌة عادة تتبعها نتائج عملٌة ولكنها ال تركز على اٌجاد حلول انٌة 

 للمشكلة



 امثلة على البحوث النظرٌة 

على المدى الطوٌل على صحة القلب ( د)آثار نقص فٌتامٌن 

 .واألوعٌة الدموٌة لٌست مفهومة جٌدا

العالقة بٌن الجنس والعرق وعدم المساواة فً الدخل لم تدرس 

 .عن كثب فً سٌاق االقتصاد األلفً

ٌختلف مؤرخو القومٌة الكردٌة حول دور اإلمبراطورٌة 

 البرٌطانٌة فً تطوٌر الهوٌة الوطنٌة لالكراد فً العراق 



 معرفة المزٌد عن المشكلة: 2الخطوة 

بعد ذلك ، ٌجب علٌك معرفة ما هو معروف بالفعل حول المشكلة ، وتحدٌد  

 الجانب الدقٌق الذي سٌتناوله بحثك

 السٌاق والخلفٌة 

 من الذي سٌتأثر بالمشكلة  -

هل كانت المشكلة قضٌة مؤثرة لفترة طوٌلة او انها مشكلة تم  -

 اكتشافها حدٌثا؟

 ما البحوث التً تم عملها فً المجال  -

 هل تم اقتراح اٌة حلول للمشكلة ؟ -

ما هً المناقشات الحالٌة عن المشكلة وما الذي تعتقد انه مفقود فً . -

 هذه الحلول ؟



 خصوصٌة المشكلة واهمٌتها  -

 ما االماكن او االشخاص او االزمنة التً ستركز علٌها  -

 ما االشٌاء التً لن تكون قادر على التعامل معها  -

 ما العواقب المتوقعة اذا لم ٌتم حل المشكلة  -

 من الذي سٌستفٌد من حل المشكلة  -



 مثال على تحدٌد المشكلة

ركزت جامعة دٌالى على االحتفاظ بقاعدة بٌانات حدٌثة 

لمنتسبٌها لكنها تفتقر الى البرامج الحاسوبٌة المالئمة  تحتاج 

 الجامعة الى استراتٌجٌات اكثر فاعلٌة فً توفٌر البرامج  

عندما تقوم بتضٌٌق مشكلتك ، فإن الخطوة التالٌة هً صٌاغة 

 بٌان للمشكلة والبحث فً األسئلة أو الفرضٌات



 ما هو السؤال البحثً؟

سؤالك البحثً هو السؤال الرئٌسً الذي ٌحدده 

أو بعبارة أخرى ، المشكلة التً . مشروعك لإلجابة

 .تحاول حلها

لذلك ، فإن تحدٌد سؤال البحث الخاص بك هو الخطوة 

 . فً أي بحث تقوم به -وربما االهم  –األولى 



 سؤال البحث أو مشكلة البحث؟

مشكلة "و " سؤال البحث"غالًبا ما ٌتم استخدام مصطلحً 

 .بالتبادل" البحث

ٌفكر بعض الباحثٌن فٌما ٌتعلق بمشكلة بحث واحدة وعدد من 

األسئلة عبارة عن خطوط بحث . األسئلة البحثٌة التً تنشأ عنها

 الستكشافها فً محاولة حل المشكلة البحثٌة الشاملة



 لماذا األسئلة البحثٌة مهمة؟ 

 .لسؤال البحث دوران أساسٌان فً وضع مشروعك البحثً فً دورة للنجاح

 ٌحدد النطاق. 1

إنه ٌمنعك من الحصول . ٌحدد سؤال البحث المشكلة أو الفرصة التً تبحث عنها وما هً أهدافك البحثٌة

 .على تتبع جانبً أو السماح لنطاق البحث بالخروج عن المسار

أو ضارة بدرجة أكبر  -بدون سؤال بحثً جٌد ، ٌمكن أن ٌنتهً عملك  بالخروج بنتائج غٌر قابلة للتنفٌذ 

 ألن مجال الدراسة واسع للغاٌة -لعملك 

 

 إنه ٌربط عملك بأهداف وإجراءات العمل. 2

.  إن تعرٌف بحثك من حٌث قرارات العمل ٌعنً أن لدٌك دائًما وضوًحا بشأن ما ٌلزم التخاذ هذه القرارات

 .ٌمكنك إظهار تأثٌرات ما درسته باستخدام نتائج حقٌقٌة

ٌساعد تركٌز عملك من خالل سؤال بحثً مرتبط بأهداف العمل على تقلٌل مخاطر أن تكون البحوث غٌر 

 فعالة أو غٌر دقٌقة
 



 خطوات لتحدٌد سؤال البحث الخاص بك 4
 المالحظة والتحدٌد  -:اوال 

المؤسسات الٌوم لدٌها الكثٌر من البٌانات بحٌث ٌمكن أن ٌكون من الصعب معرفة األسئلة التً ٌجب 

 تتمثل مهمة الباحث فً فحص هذه المدخالت واكتشاف االتجاهات العلٌا.. معالجتها أوالً 

هذا ٌعنً فً كثٌر من األحٌان طرح األسئلة وإجراء بعض التحقٌقات األولٌة لتحدٌد الطرق التً تستحق . 

قد ٌعنً ذلك التحدث إلى فرق متعددة الوظائف فً عملك ، أو الذهاب خارج مؤسستك للحصول . المتابعة

 على خبرة إضافٌة ومعلومات سٌاقٌة فً المجال االوسع

فً بعض األحٌان ، قد ٌكون من المفٌد إجراء دراسة أولٌة صغٌرة الحجم للمساعدة فً فهم سٌاق األعمال . 

قد ٌتخذ ذلك شكل . واحتٌاجاته بشكل أفضل ، وللتأكد من أن سؤالك البحثً ٌعالج أكثر المشكالت أهمٌة

 بعض المقابالت المتعمقة أو المسح البٌئً أو مراجعة األدبٌات

 مثال 

تدرٌسً فً قسم الفنون السٌنمائٌة والتلفزٌونٌة ٌواجه مشكلة انخفاض عدد االفالم الوثائقٌة فً مشارٌع 

الطلبة وهو غٌر متاكد من السبب وهو ٌتعامل مع رئاسة القسم للحصول على بٌانات و طرح االسئلة داخل 

 القسم ومع بقٌة التدرٌسٌٌن للتاكد من ابعاد هذه المشكلة 
 



 مراجعة العوامل الرئٌسٌة المعنٌة. 2

بصفتك باحًثا فً مجال التعلٌم ، ٌجب أن تعمل عن كثب مع فرٌقك من 

الباحثٌن لتحدٌد واختبار العوامل المؤثرة والسٌاق األوسع الذي تنطوي علٌه 

قد تشمل هذه االتجاهات الدٌموغرافٌة واالقتصادٌة أو بٌئة . دراستك

 .األعمال التً تؤثر على السؤال المطروح

للقٌام بذلك ، ٌجب علٌك تحدٌد العوامل التً ستؤثر على مشروع البحث 

 .والبدء فً صٌاغة طرق مختلفة للتحكم بها

على . تحتاج أًٌضا إلى النظر فً العالقات بٌن العوامل ودرجة التحكم لدٌك

سبٌل المثال ، قد تكون قادًرا على التحكم فً سرعة تحمٌل موقع الوٌب 

 .الخاص بك ولكن ال ٌمكنك التحكم فً التحدٌثات 

سٌساعدك القٌام بذلك فً تحدٌد ما إذا كانت نتائج مشروعك ستنتج 

 معلومات كافٌة تستحق التكلفة



 تحتاج إلى تحدٌد

 .العوامل التً تؤثر على حل مشكلة البحث. أ

أي منها ٌمكن السٌطرة علٌها واستخدامها . ب

 .ألغراض الشركة وإلى أي مدى

 العالقات الوظٌفٌة بٌن العوامل. ج

 أي منها مهم لحل مشكلة البحث. د



 تحدٌد األولوٌات. 3

بمجرد حصولك أنت وفرٌق البحث الخاص بك على عدد قلٌل من المالحظات ، 

ربما ٌمكنك اإلجابة على . قم بتحدٌد أولوٌاتهم استناًدا إلى تأثٌر أعمالهم وأهمٌتهم

أكثر من سؤال من خالل دراسة واحدة ، ولكن ال تفعل ذلك على حساب فقد 

 .التركٌز على سؤالك البحثً الشامل

 :أسئلة ٌجب طرحها

من الذى؟ من هم الناس مع المشكلة؟ هل هم المستخدمون النهائٌون  •

وأصحاب المصلحة والفرق داخل عملك؟ هل قمت بالتحقق من صحة المعلومات 

 لمعرفة حجم المشكلة؟

 ماذا؟ ما هً طبٌعتها وما هً األدلة الداعمة؟ •

 لماذا ا؟ ما هً الوسائل لحل المشكلة؟ كٌف ستساعد؟ •

 أٌن؟ كٌف تظهر المشكلة وأٌن ٌتم مالحظتها؟ •



 المقاربة . 4

احصل على تعقٌبات ممن ٌعملون معك  فً البحث اذا كنتم 

فرٌق بحثً للتأكد من أن الجمٌع قرٌبون من بعضهم البعض فً 

الفهم  ولدٌهم نفس الفهم لسؤال البحث واإلجراءات التً تأمل فً 

 .اتخاذها بناًء على النتائج

فقد ٌكون اعضاء فرٌق البحثأهداف ووجهات نظر مختلفة حول 

 هذه الخطوة ضرورٌة للحصول على فهم مشترك. هذه المسألة



 وماذا فً ذلك 

 -:، ٌجب أن تمتلك عبارات مشكلة البحث  السمات التالٌة" ماذا فً ذلك"لكً تنجح فً االجابة على السؤال 

بٌان مكتوب بشكل جٌد ال ٌجعل التعمٌمات الشاملة والتصرٌحات غٌر المسؤولة ؛ كما ٌتضمن ]الوضوح والدقة • 

 ،"[ عمالق"أو " جدا"تحدٌدات غٌر محددة مثل 

أي أن جدوى إجراء الدراسة تستند إلى الوصول إلى المعلومات ]إظهار موضوع أو قضٌة ٌمكن البحث فٌها • 

 ،[ التً ٌمكن الحصول علٌها بفعالٌة ، وجمعها ، وتفسٌرها ، وتولٌفها ، وفهمها

 تحدٌد ما سٌتم دراسته ، مع تجنب استخدام الكلمات والمصطلحات القٌمة ،• 

 تحدٌد سؤال شامل أو مجموعة صغٌرة من األسئلة مصحوبة بعوامل أو متغٌرات أساسٌة ،• 

 تحدٌد المفاهٌم والمصطلحات الرئٌسٌة ،• 

 توضٌح الحدود المفاهٌمٌة للدراسة ،• 

 بعض التعمٌم فٌما ٌتعلق بالتطبٌق وتحقٌق النتائج فً االستخدام العام ،• 

أي ، بغض النظر عن نوع البحث ، من المهم إثبات أن البحث لٌس ]نقل أهمٌة الدراسة وفوائدها ومبرراتها • 

 ،[ تافهاً 

 ال تحتوي على لغة غٌر ضرورٌة أو بناء جملة معقدة للغاٌة ؛ و،• 

 .نقل أكثر من مجرد جمع البٌانات الوصفٌة التً تقدم فقط لمحة سرٌعة عن القضٌة أو الظاهرة قٌد الدراسة• 


