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وأساسية في عملية اي إن إيجاد مشكلة البحث تعتبرخطوة مبدئية  : ملخـــــــــــــــــــــــص

بحوث علمية، وقيل إن إيجادها مشكلة أخرى. فالشك بأنها مفتاح إلداء البحث نفسه. فبالرغم 

من كونها خطوة مبدئية فإن أكثر الباحثين المبتدئين لم يبدؤا البحث بإيحادها وإنما بتأييد 

لمقدمة )خلفية البحث( العنوان قبل ذلك. هذه الخطوة تؤدي الى عدم المالئمة بينما يحتوي في ا

والعنوان المختاروأهداف البحث. فمحتواها لم تمثل اسباب اختيار العنوان وإنما تمثل شيئا 

آخر. هذه هي من مشكالتهم في البحث. ولعالج هذه المشكلة فهناك خطوات تسهلهم إليجادها 

وأنسب فهي: تعرف عناصر ومكونات مجال تعليم العربية، كثرة اطالع البحوث السابقة 

النظريات، إطالع الدوريات البحثية المناسبة، كثرة اطالع المراجع او المصادر الهامة، 

وإعادة اكتشاف الخبرات التعليمية وفهم التطورات الجديدة في مجال نظام التعليم، وباألخص 

 .تعليم اللغة العربية

 عربيةالكلمات المفتاح: مشكلة البحث، إيجاد المشكلة، بحوث تعليم اللغة ال
 

 

إن لب البحث هو مشكلته. والننكر أنها فيه تعتبرروحه ومفتاح لكشف شمولية 

البييانات وتصنيفها وتفسيرها واستنباط معانيها. وبكونها الهامة في البحث فإن تعرفها وإيجادها 

( أن البحث 1979خطوة أولية قبل تأييد العنوان وأنسب النظريات. وقد قال أري وآخرون )

(، بأن 1979يبدأ بتعرف عدة المشكالت. وأكد ذلك جون ديوي )في أري وآخرون )المنظم 

الخطوة األولية في اي مناهج علمية تحضير االعتراف بوجود الصعوبات والمعوقات 

( بطرح األسئلة 1997والمشكالت التي تحير الباحثين. وقد وافق على ذلك عبيدات وآخرون )

ل تعني وجود صعوبة ما؟ وجود نقص ما؟ خطأما؟  المشيرة الى وجود المشكلة وهي "فه

فيظهر االعتراف عنها إذا صادفنا التناقض بين ما كان في الواقع وما ينبغي ان يكون. فالمشكلة 

 (.1997إذا هي حاجة لم تشبع او وجود غقبة أمام أشباع حاجتنا )عبيدات وآخرون، 

في  --بل هي مكونة مبدئية ورئيسة—إنه بالشك أن مشكلة البحث من أهم المكونات

البحث. فبالرغم من كونها الهامة فيه فإن الباحثين لم يروها خطوة رئيسة وأولية في عملية 

البحث. وهم يفضلون تأملهم وتخيلهم إليجاد عنوان البحث على تعرف وإيجاد مشكلته. وكانوا 

تأييدها. فصعب عليهم صياغة خلفية البحث وأسئلة البحث وأهدافه. فلم؟  يضعون العنوان قبل

النهم اليفهمون جيدا مشكلة البحث. فلم نجد في خلفية البحث افكارهم عن اسباب اختيار عنوان 

البحث  تطبيقية كانت أم  نظرية، بل كانوا ضعفاء في ارتباط ما كان في الواقع من المشكلة 

يها. وكذالك كانت اسئلة البحث وأهدافه المصوغة لم تمثل طبيعة العنوان. والنظرية المعتمدة عل
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وكيف يستطيع الباحثون تحديدها ووصف ما يحتوي في خلفية البحث  وأسئلة البحث وأهدافه 

بدقة وصحة وشمولية وعمق وتفصيالت  إذا لم يفهموا مشكلة البحث؟ فجدير بنا بدء البحث 

نسب وتأييدها قبل وضع العنوان. فطبعا أن إيجاد و اختيار بتعرف المشكالت و اختيارها األ

 مشكلة البحث قد يكون أصعب من وضع العنوان.

تعرف وإيجاد مشكلة البحث وهي   السلبيات األخرى من تقديم العنوان على

الصعوبات في جمع البيانات و عرضها من تصنيفها وشرحها وتفسيرها. فإن حدود الباحث 

يخطئهم تأسيسها الى أنسب النظريات. فكثير ما نجده النقائص في عرض تعرف مشكلة بحثه س

بيانات البحث من عدم المالئمة بين ما وصف فيه وما يقصده أهداف البحث. كل ما وصف فيه 

لم يمثل المتغيرات اوالمكونات التي ال بد أن يكون فيه. فأصبح محتوى البحث المعروض جافا 

واستنباط معانيها. فيبدو محتوى مناقشة النتائج  في حالة تكرار عن توفر البيانات،  وتصنيفها 

ما وضع في عرض البيانات، ولم يشر الى تحققه وإثباته بأنسب النظريات والدراسات السابقة.  

( 1982فطبعا إن إيجاد و اختيار مشكلة البحث قد يكون أصعب األنشطة البحثية كما قال بدر )

العلمي ان اختيار مشكلة البحث وتحديدها، ربما أصعب من  وهذا ويؤكد المشتغلون بالبحث

 إيجاد الحلول لها. 

 

 اختيار مشكلة البحث 

كما سبق ذكره، أن تعرف مشكلة البحث وإيجادها تعتبر خطوة أولية في البحث قبل 

(، أن 1982سائرات الخطوات. هذا لتكون المشكلة المختارة مناسبة للبحث. وقد أكد بدر )

لة مناسبة للبحث تعتبر أحد المهام الصعبة التي تواجب الباحث المبتدئ. فلذك، اختيار مشك

 فعليه اختيار مشكلة البحث قبل كل شيئ من اختيار العنوان ووضع المقدمة. 

كانت مشكلة البحث المختارة تنقسم الى مشكلة نظرية و تطبيقية او الجمع بينهما. 

ية الجديدة التي تكون في مجادلة الخبراء او تتأسس مشكلة نظرية على تردد الباحث النظر

المشتغلين.  فيحث الباحث على تحقيقها وإثباتها علمية  وصفية كانت أم تجريبية. فالمشكلة 

التطبيقية تتأسس على مشكلة واقعية وميدانية تصادفها االنسان. بالنسبة الى تعليم اللغة العربية، 

ن ناحية المنهج والمواد وطرق التعليم والتقويم.  فيصادف المدرس عدة المشكالت التعليمية م

وتأتي كذلك المشكلة إما من قبل المدرس او الدارس او من سائر أصحاب المصالح او من 

فتأتي منهما معا اي أن هناك  تطييقية -ناحية توفر التسهيالت التعليمية. وأما مشكلة نظرية

ميدانية على سبيل المثال البحث  عن إدراك الجديد من النظرية ثم ارتباطها بواقع المظاهر ال

الطلبة  لفهم مواد اللغة العربية  الموجهة عبر برنامج التلفاز من منظور فرضية المدخل. 

أكد كراشن في فرضيته األولى أننا نتقن فرضية المدخل هي من فرضيات التي قدمها كراشن. 

ارة اإلستماع والقراءة من أهم اللغة عبر فهم اللغة الموجهة. وتشرح هذه الفرضية أن مه
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وقد قرر كراشن أننا نكتسب عن طريق فهم اللغة  (. 1983البرامج اللغوية )كراشن و تيرل، 

)سوزان وسلينكر،  (i+1)التي تحتوي  على بنية أعلى قليال من مستوانا الحالي من القدرة 

2008) 

التعليمية التى عرفنها الذي يتسائل في ذهننا كيف نختار مشكلة البحث؟ هل المشكالت 

صالحة للبحث؟. مشكالت البحث فربما منتشرة امامنا، ولكن السوأل هل هي صالحة للبحث، 

جديدة أم تكرار -هل لها إسهام ذو داللة معنوية لتقدم العلوم والتكنولوجيا، هل هي تعتبرأصيلة

 ما كان؟

ر المشكلة. وقسم هو ( المعاييرالمتعلقة باختيا1997وقد أشار إلينا عبيدات وآخرون )

معايير مشكلة البحث الى قسمين، وهما المعايير المتعلقة بشخصية الباحث والمعايير المتعلقة 

بأهمية المشكلة المختارة المسمية بالمعايير االجتماعية و العلمية. والمعايير األولى ترتبط 

قدرة الباحث، توفر  بشخصية الباحث وميوله وخبراته. وأبرزها الذاتية فهي اهتمام الباحث،

 االمكانات المادية،  توفر المعلومات، والمساعدة المالية.

وأما المعايير االجتماعية والعلمية فترتبط بإسهام مشكلة البحث وفائدتها العلمية. هذه 

المعايير تتركز على مدى أهميات نتائج البحث لتقدم العلوم، واكتشاف النظرية الجديدة، وحلول 

عية لمتعددة األبعاد من االجتماعية والتعليمية والثقافية وسائر األمور االنسانية. المشكلة الواق

وهذه المعاييرالتي لم يوفها الباحث في عملية تعرف مشكلة البحث وإيجادها. وهو يميل الى 

 احتيارها التي الفائدة لها لتقدم العلوم إال بقليل. بل المشكلة المختارة تعتبر قديمة وتكرار ماكان

( 1997من الدراسة السايقة بدون التصرف. ومن أبرز هذه المعايير عند عبيدات وآخورون )

فهي  الفائدة العلمية للبحث, مساهمة البحث في تقدم المعرفة، تعميم نتائج البحث، و مساهمة 

 البحث في تنمية بحوث أخرى.

مة بين متحولين (  جملة سؤالية تسأل عن العالقات القائ2008فالمشكلة  عند دويدري )

أو أكثر. ووافق  دويدري على ما رآه عبيدات وآخرون عن معايير مشكلة البحث وهو يقول 

أن المشكلة الجيدة البد أن تستوفي  صياغتها  معاييرخاصة.  فهي أن المشكلة ان تصاغ 

بوضوح وصراحة، وأن تعالج موضوعا حديثا، وأن تسهم بإضافة علمية، وأن تؤدي الى 

ببحوث ودراسات أخرى، وأن يستفاد من النتائج بحيث يمكن تعميمها، وأن تقدم فائدة االهتمام 

 علمية للمجتمع.

إشارة الى صالحية وجذابية مشكالت البحث، توجد اسئلة ستساعد الباحث على تقرير 

هل تستخوذ المشكلة على اهتمام الباحث  (، وهي:1982أهمية المشكالت التي يقدمها بدر )

هي مشكلة جديدة؟، وهل ستضيف الدراسة المبذولة الى المعرفة شئا؟ وهل  وهل ورغبته؟

يستطيع الباحث القيام بالدراسة المقترحة؟ وهل المشكلة نفسها صالحة للبحث والدراسة؟ وهل 

 سبق لباحث آخر ان سجل للقيام بهذا البحث؟
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 األخطاء الشائعة في إيجاد مشكلة البحث

فربما نحن نتفق أن الكمال إليجاد مشكلة البحث تعتبر نادر الوجود كما عدم الكمال 

في الباحث نفسه. انطالقا على الخبرات الواقعية في مناقشة رسائل مرحلة الماجستير 

أواألطروحة، وعملية إشرافها نجد هنالك   األخطاء الشائعة  في صياغة مشكلة البحث فكما 

 في النقاط اآلتية: 

 الواقع الميداني أم النظري.لمشكلة المختارة لم تتأسس على ا (1)

فكثيرما نجده أن الباحث، وباألخص الباحث المبتدئ يقدم مشكلة بحثه في المقدمة تأتي 

من ذاتية الباحث نفسه ولم يتأسس على ما صادفه في الواقع أولم يتأسس على المصادر 

او من الدوريات او المراجع النظرية المعتمدة سواء كانت من الوثائق اومن المالحظة 

التي تتضمن المعلومات المؤشرة على وجود مشكلة ما. فالباحث يميل الى اختيار 

 المشكلة حسب ذاتية هوائه وحساسيته.

 المشكلة المختارة التصلح للبحث (2)

كما سبق ذكره أن مشكلة البحث المختارة ان تكون صالحة للبحث. فصالحيتها تتعلق 

اإلمكانات  الالزمة لبحثه مادية كانت ام معنوية. فال تتمكن للباحث اختيارمشكلة بتوفر 

اختيار مشكلة البحث التي  -مثال -البحث التي تجعله عسيرة ومشقة للبحث. فالباحث

تحتاج الى عدة سنوات في االنجاز مع أن ذالك تعتبرعسرة عنده للتحقيق. هذه المشكلة 

لبحث مثال البحث االكاديمي لمرحلة االماجستير الذي المختارة تعد مشكلة التصلح ل

يستهدف الى اكتشاف نمو لغة الدارسين المبتدئين من المستوى األول حتى السادس. 

فإن ذلك لم يصلح للبحث بسبب حدود مدة الدارسة في مرحلة الماجيستير باإلضافة الى 

ن ناحية جذابية وحداثة عدم التحديد عن نمواللغة نفسه. فصالحية البحث نراها ايضا م

المشكلة. هل المشكلة تعتبر جديدة أم قديمة تكرارية، هل المشكلة تسهم تقدم المعرفة 

 الجديدة أم لها إفادة تطبيقية لعالج مشكلة ما.

 المشكلة المختارة واسعة لم تتحدد (3)

يكاد الباحث المبتدئ اختيار مشكلة البحث لم تتحدد، كأنها صخراء ال حدود لها. 

حت واسعة لم تمثل جوانبها ومجالتها ألن المشكلة لم تتركز على مجال ما أو فأصب

مهارة ما وعلى سبيل المثال البحث عن احتياجات معلمي اللغة العربية في المدارس 

األسالمية. فال شك، أن هذه المشكلة المصوغة في عنوان البحث غير محددة ومركزة.  
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مي اللغة العربية، هل هي احتياجات التدريبات لم يوضح الباحث ما حدود احتياجات معل

 التعليمية أم احتياجات أخرى مثل االحتياجات التأهيلية.

 المشكلة المختارة غامضة (4)

كما ذكر في االسبق أن مشكلة البحث المختارة البد ان تكون واضحة ولم تظهر 

م غامضة االختالفات التفسيرية. فكثير من الباحثين المبتدئين اختيار مشكلة بحثه

كسراب. وهي كذلك لم تبرز خصائصها وهذه المشكلة  الغامضة تجعلنا في الحيرى. 

وفي المثال البحث عن تطوير مواد تعليم مهارة االستماع في المرحلة الجامعية تستمد 

من المشكلة الغامضة. لم يتضح لنا عن خصائص المواد المطورة، بالنسبة كونها بحثا 

 من شروط المنتج وهو أن يكون له خصوصية.  تطويريا فإنه لم يستوفي

 

 طرق الحصول على إيجاد مشكلة البحث

فكما هو المعروف أن مشكلة البحث تعتبر روح البحث نفسه، وال يبالغ أن نقول أنها 

نصف العمل في البحث. ولتكون مشكلة البحث المختارة صالحة و لها إسهام لترقية جودة نظام 

 أي مراحل، فال بد يلجأ الباحث الى عدة المحاالت منها فكما يلي:تعليم اللغة العربية في 

 مراجعة الدراسات او األبحاث السابقة (1)

اللجوء الى مراجعة الدراسات او األبحاث السابقة يزود الباحث تعرف الباحث مشكلة 

بحثه حيث أن  في ذلك أفكارا أو تراثا هاما يتمكن الباحث استنباطها مشكلة استمرارية 

( أن الدراسات أو األبحاث 1997دة تصلح للبحث. وقد أكد عبيدات وآخرون )وجدي

 السابقة تشكل تراثا هاما ومصدرا غنيا ال بد أن يطلع عليه الباحث قبل البدء بالبحث.

 مراجعة أنسب النظريات (2)

 كان موقع النظرية في البحث العلمي مهم ويلهم الباحث إيجاد المشكلة الجديدة والجذابة. 

لبحوث تطبيقية كانت أم أساسية التنفصل بالنظريات. باإلضافة الى أنها تسهل فكل ا

الباحث تحليل البيانات وتفسيرها فإنها حقيقة توسع أفاقه العلمية بما فيه تعرف مشكلة 

البحث وإيجادها. فالنظرية نفسه لها إسهام تنبوئ اي تتنبأ مشكلة البحث. فمشكلة البحث 

تعليمية مثال البحث عن استيراتيجات تعلم مهارة القراءة لدى المستمدة من النظريات ال

طلبة قسم تعليم اللغة العربية، فالنظريات األنسب فهي ما يتعلق باستيراتيجات التعلم و 

 وغيرها.  علم التعلم النفسي

 

 مراجعة الدوريات البحثية (3)
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غة تتضمن نتائج قد اعترفنا بأن الدوريات البحثية المحكمة، وباألخص دوريات تعليم الل

البحوث الجيدة، فيها تعرض نتائج البحوث والمشكلة التي البد ان يالحقها الباحثون 

 الالحقون. وكثرة المراجعة ودوامها تلهم الباحث اختيار مشكلة البحث األصلح واألجيد.

 إعادة اكتشاف الخبرات التعليمية (4)

الدراسة الثمينة حيث أنها تتيحنا الخبرات الواقعية من أحسن المدرس، فربما هي مواد 

أهم المعارف. فمدرس اللغة العربية في عملية تعليمه له الخبرات  التعليمية أكانت هي 

إجابية أم سلبية. هذه الخبرات تعتبر مصدرا إليجاد المشكلة من شتى النواحي التعليمية 

يم. فنحن نتيقن أن من المناهج والمواد الدراسية واستيراتيجات التعليم ووسائله والتقو

المدرس يصادف الصعوبات والتحديات التعلمية. فهذه كلها يمكن الباحث أخذها مصدرا 

 لمشكلة بحثه.

 استيعاب تطورات تعليم اللغة العربية الحديثة (5)

إن حساسية االنسان الى األمور الجديدة تفيدهم استيعاب  مختلف التطورات الحديثة بما 

العربية. فيكون أحدث تطور تعليم اللغة العربية إما في مجال فيه تطور نظام تعليم اللغة 

المناهج والمواد ومداخل التعليم وطرائقه والتقويم. فحساسية الى استيعاب هذه التطورات 

يسهل الباحث إيجاد أجيد مشكلة البحث وأصلحها، فعلى سبيل المثال البحث عن تطوير 

لعالي، وهذا األمر مما يطلب في منهج تعليم اختبار اللغة العربية المبنى على التفكير ا

 . 2013اللغة العربية سنة 

 الخاتمة

إن البحث المنظم البد أن يبدأ بتعرف عدة المشكالت. والننكر أنها فيه تعتبرروحه 

ومفتاح لكشف شمولية البييانات وتصنيفها وتفسيرها واستنباط معانيها.  فبالرغم من كونها 

لم يروها خطوة رئيسة وأولية في عملية البحث. وهم يفضلون تأملهم  الهامة فيه فإن الباحثين

وتخيلهم إليجاد عنوان البحث على تعرف وإيجاد مشكلته. وكانوا يضعون العنوان قبل تأييدها. 

فصعب عليهم صياغة خلفية البحث وأسئلة البحث وأهدافه. فلم؟ النهم اليفهمون جيدا مشكلة 

 البحث.

بحث الجيدة والصالحة للبحث وكذالك ليسهم بحثه في تقدم وللحصول على مشكلة ال

الدراسات او المعرفة  فالبد أن يلجأ الباحثة الى عدة المحاوالت. فمنها الممارسة في مراجعة 

األبحاث السابقة المتعلقة بتعليم اللغة العربية، و مراجعة أنسب النظريات، مراجعة الدوريات 

إعادة اكتشاف ليم اللغة، وباألخص تعليم اللغة العربية، والبحثية التي يختوي على نظام تع

تطورات تعليم اللغة العربية الخبرات التعليمية واالستفادة منها إليجاد مشكلة البحث، واتباع 

 الحديثة واستيعابها.
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