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 مشكلة البحث العلمي وفرضياته
  

يجب أم تحديد مشككة ا بحثحا بحم مو رضياككيمت  مم بحميبحس بيةككمةككيا بحتو        
يهتم ثهم بحمقث رم ع ى إعدبد خطا بحثحا بحم مو، ربختيمي بحمشكككككة ا بحمتم قا ثمحثحا 
حيس ثميمي بحةكككككككهس، ثس ي يم  تدحيص رتمحيس، رديبةكككككككا حجميث بيثممد  رمم  م 
راككث بحضياككيمت بحتو ياككربهم بحثمحا، ربحتو تمثي عم بحح رس بحمثدميا ح مشككة ا، 

ةمثقا رثمد ذحك يتم بحخرض ضو ثمحو أج يبء بحثحا مم خالس بالةتممنا ثمحديبةمت بح
رجمث بيدحا ربحقيبمم، ربحتو تدري حرس إ ثمت إيجمثيا بحضياكككككيمت أر ةككككك ثيتهم، ضو 

 نظمم دحيص رضقًم حمنهج بحثحا بحم مو.

  

: مشكلة البحث العلمي  أوًلا
يا، مشككة ا بحثحا بحم مو  و بحمممس بحيميةككو بحذف يحضي بحثمحا ع ى بحديبةككا بحم م

ربحمشة ا  و بحتو تةتضي بحم ةا ربحمقديبت بحتو ترجد حدى بحثمحا  رمم  م بحنهرض 
ربالةكككككتمدبد ححس بحمماكككككالت بحتو يربجههم بحثمحا، ردرم رجرد بحمشكككككة ا حم يةم 

 حيرجد بحثحا بحم مو ثيمت .

 

 ما الشروط التي يجب أن تتوافر في مشكلة البحث العلمي؟
 مو حمث ا إلمةمنيا جمث بحمم رممت عنهم، يجب أم تةرم مشككة ا بحثحا بحم .1

ضال ينثغو بحتطيق إحى مشة ا بمماا، أر ةثيس بحرارس ح مم رممت بحتو 
 ت يم حديبةتهم امب بحمنمس.

مم بحمهم أم يختمي بحثمحا بحمشكككككككة ا بحتو يتربضي بحمشكككككككيضرم ربحخثيبء  .2
بحمتخاكككككاكككككرم ضيهم  مم أجس مةكككككمعدح بحثمحا ضو ميبحس أعدبد خطا 

 بحم مو.بحثحا 
يجب أم ينطرف ع ى ت ك بحمشكككككككة ا أ ميا ثح يا أر مجتمميا  ضمم بيي  .3

بحمنمةككككككككب أم يجتهد بحثمحا بحم مو مم أجس إعدد منهج بحثحا بحم مو 
 حمشة ا ال أ ميا حهم.

نب  .4 حد بحجرب ثمحمشكككككككة ا، أر ديس أ يا  ثمحا ع ى ديب يجب أم يةرم بح
نمةكككثا ح قديبت بحمتم قا ثهم ع ى بيحس ضو مجمس تخاكككاككك ، ةو تةرم م

 ربحترجهمت بحم ميا بحتو يمت ةهم بحثمحا.
يمد بحمممس بحممدف أر عناككي بحتة ضا أحد بحمنماككي بحتو يجب أم ياككمهم  .5

بحثمحا ضو بالعتثمي عند بختيمي مشكككككككة ا بحثحا، ضال يتطيق حمراكككككككر  
 ديبةا يحتمج إحى مييبنيا ممحيا ةثييح.

إل ميح بحم ميا ح ثمح يم يجب أم تنطرف مشككة ا بحثحا بحم مو ع ى عممس ب .6
 بحذف ينتمرم إحى نضس بحمجمس.

  



 كيف يمكن للباحث العلمي الحصول على مشكلة البحث العلمي؟

يرجد عديد مم بحرةكككممس بحتو يمةم مم خالحهم بختيمي مشكككة ا بحثحا بحم مو، ريتم س 
 ذحك ضيمم ي و:

ريتخ  هم ة يي مم بحمشككةالت تجميثنم بحيرميا ة ييح رمتمددح  من واقع الحياة:       ·
ةرق بحثمحا بحم مو بحمشة ا بحثح يا،  ربحامرثمت، رمم بحممةم مم خالس ذحك أم ي
ثشيط أم تةرم ذبت ا ا ثطثيما تخاس بحثمحا، ضم ى ةثيس بحم مس ضو حمحا ةرم 

حممةم أم تةرم بحمشة ا بحتو بحثمحا متخاًام ضو مجمس بحخدما بالجتممعيا، ضمم ب
يرمو مم ةككجالت بححيمح، مشككة ا أطضمس بحشككربي  ر ر ممنو ثت ك  ى ح  ثشككةستتيب

 بحمشة ا، رمم بحممةم أم تشةس إطمًيب حثحا ع مو جيد.

ر و بحتو تتم ص ثمجمس ديبةكككككككا بحثمحا، رمم  الخبرات النظرية والعملية:       ·
بحمؤةد رحر  ة يي مم بحمشةالت ضو مجمس تخاس بحثمحا، ةربء أ نمء بحديبةا أر 

 إجيبء بحتجميب بحم ميا.رحت 

ر و ماككدي ربةككث رثحي ال حدرد ح ، ريمةم ح ثمحا مم  األبحاث الساااب:ة:       ·
خالح  أم يجد مشة ا بحثحا بحم مو بحتو يثحا عنهم، مث بيخذ ضو بالعتثمي بحمناي 
ن  بنخيرم، ثس  بالثتةميف بحذف ياككيض  بحثمحا حممدح بحثحا، ضال يةتضو ثةككيد مم درا

ك مجيد حمعدح محرييا نحر إطالق بحمنمم مم أجس بحراكككككككرس إحى بحجديد يةرم ذح
بحذف يخدم بحم م ربحمجتمث بحمحيط، ريمةم بالةككككككتضمدح مم بحنتممج بحتو تراككككككس إحيهم 
بنخيرم ثمحنةككثا حمراككر  بحمشككة ا، رتحديد بيثممد ربحمجمالت بحخماككا ثمراككر  

 بحديبةا.

طيق بشكككككككتقمق مشكككككككة ا بحثحا بحم مو، ر و طييقا مم  ال:درات اإلبداعية:      
رتمتمد ع ى حديح بحثمحا ع ى بحيثط مم ثيم مم  ر ربحمو رخيمحو ضو نضس بحرحت، 

 ريتط ب ذحك بحتجيثا ربحمالحظا ع ى ظم يح بحديبةا.

  

 ما المعايير التي يهتم بها من ي:وم بت:ييم مشكلة البحث العلمي؟
حثحا إحى إحدى بحجهمت بحمنرط ثهم ضو حمحا حيمم بحثمحا بحم مو ثتقديم يةككككككككمحا ب

 بحمنمحشا، يتم تقييم مشة ا بحثحا بحم مو رضقًم ح مديد مم بحمممييي ةمم ي و:

  س بحمشة ا جديدح أم ةثص بحتطيق إحيهم ضو أثحما ةمثقا؟       ·

 مم بإلامضا بحتو تقدمهم بحمشة ا ثمحنةثا حألثحما بحم ميا؟       ·

 ا محددح ثشةس مثمشي؟ س ةمنت مشة ا بحثح       ·

  س بحنتممج بحتو تراس إحيهم بحثمحا يمةم أم تممم ع ى مجتمث بحديبةا؟       ·

 مم بحضممدح بحتو تتامنهم بحمشة ا بحثح يا؟       ·


