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 البحث" موضوع"اختيار   :ليألاو  املحاضرة

 مصطفى سعداوي الاستاذ   اعداد

 :الخطة

 تمهيد- 

 موضوع أم مشكلة بحث؟: ماذا نختار -1

 مصادر الالهام -2

 اعتبارات الاختيار  -3

 قائمة بأهم املراجع -

 

 : تمهيد

اختيار : "أول خطوة يخطوها الباحث في إطار إنجاز بحث علمي هي

جّد خطيرة وفي غاية الحساسية، ألن استمرار أو عدم  وهي خطوة". موضوع البحث

 على أن . يتوقف على مدى النجاح في اجتيازها استمرار العملية البحثية
ً
هذا، عالوة

. تتأثر بها إيجابا وسلبا -في حالة استمرار البحث طبعا–كل الخطوات ألاخرى املوالية 

ال مناص من رصد أجوبة دقيقة على لذا وبغية تذليل هذه الخطوة قدر املستطاع، 

 :تيةالاستفهامات الثالث آلا

 موضوع أم مشكلة بحث؟ -في ألاصل–ماذا نختار  -

 من أين نستوحيها؟: أين يمكن العثور على الخيارات املتاحة؟ أو بتعبير أدق -
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 ما هي الاعتبارات واملعايير الواجب مراعاتها حتى يكون خيارنا موفقا؟ -

 

 موضوع أم مشكلة بحث؟: ماذا نختار -1

أن الاختيار يقع على  -السيما في حقل البحث التاريخي–يعتقد الكثيرون 

" التجارة في العهد الفالني: "املوضوع، كأن يختار الباحث على سبيل املثال

بيد أن هكذا اختيار ال ... وهلم جرا، "السياسة الخارجية للدولة الفلتانية"أو

م، إذ املوضوع الواحد يمكن أن يكون مجاال رحبا لعدد كبير جّدا من البحوث يستقي

صح أن ألاومن ثم، ف... ، وما اكثرها1بعدد املشكالت التي يمكن طرحها في نطاقه

 . بانتقاء مشكلة محددة في إطاره والتعمق في معالجتها الباحث يكتفي

( بحث)هو نشاط لحل مشكلة  -بالتعريف–أن البحث ضف الى ذلك أ

مجرد تجميع املعلومات حول موضوع ف وعليهمعينة لم يسبق لها أن عرفت حال، 

ه ال يشكل بأي حال من ألاحوال معين وكتابة تقرير حوله أو وضع ملف شامل ل

 . الفتقاره الى مشكلة يسعى الى حلحلتها -ببساطة–بحثا، وذلك 

 ؟"املشكلة"لكن ما املقصود بـ 

( الانسانية)املشكلة هي الفرق الذي يحس به الباحث بين وضع املعرفة 

كما . بخصوص مسألة ما غداة الانطالق في البحث والوضع املراد الوصول إليه

الفجوة بين ما نعرفه وما نرغب في معرفته، وال يتم إنجاز "يفها كذلك بأنها يمكن تعر 

 .  البحث إال بهدف ردم هذه الفجوة

                                                           
حوله مجموعة من مشكلة  موضوع البحث هو موضوع التفكير، فهو مركز الاهتمام الذي تتمفصل" -1

. الرامي وب.أ: ينظر." إنه بعبارة أخرى، الفكرة العامة التي تتضمن مشكالت بحث مختلفة. البحث املحتملة

عناصر منهجية، تر فضيل دليو وآخرون، مخبر علم الاجتماع لالتصال للبحث . فالي، البحث في الاتصال

 . 102، ص 2002، 2والترجمة، قسمطينة، ط
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 :ويمكن تصنيف مشكالت البحث الى ثالث أنواع رئيسية هي

 .تتعلق بمسألة أو واقعة مجهولة لم تبحث من قبل: مشكلة معرفية -

قد تكون معروفة لكن يكتنفها تستهدف فهم قضية أو حادثة : مشكلة فهمية -

 .  الغموض ويلفها إلابهام

كتناول موضوع مبحوث من قبل بمنهجية جديدة أو محاولة : مشكلة منهجية -

 .  في نظرتهما الى موضوع واحد( أو أكثر)تفسير اختالف باحثْين 

الى هنا لنا أن نتساءل عن ألامكنة التي قد نعثر فيها على مشكلة البحث 

 و باألحرى املصادر التي قد نستلهمها منها؟املنشودة؟ أ

 

 :مصادر الالهام -2

هناك عدة مصادر يمكن للباحث أن يستوحي منها موضوع أو مشكلة 

 .بالتنويه بأربعة منها باعتبارها ألاكثر أهمية في تقديرنا -أدناه–بحثه، وسنكتفي 

من أهم املصادر على  -دون أي مبالغة–وتعد : الدراسات السابقة -أ

طالق التي يستأنس بها الباحث في مسعى التنقيب عن مشكلة بحثية، سيما وأن إلا 

 ...سوى تتمة لبحوث سبقته -النهائية في املحصلة–كل بحث ما هو 

للعثور على مشكلة جديرة بالبحث وضبطها بشكل : تبادل ألافكار -ب

: من تبادل آلاراء مع آلاخرين، أكان هؤالء آلاخرين -في الغالب–جيد، ال مناص 

زمالء في البحث أو أصدقاء  أساتذة باألخص ألاستاذ املشرف أو خبراء متخصصين أو 

 ... لهم ذات الاهتمامات
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كثيرا ما يستوحى الباحثون مشكالت بحث جيدة : التجارب املعيشة -ج

من التجارب وألاحداث التي عايشوها في بيئاتهم الخاصة، أكانت العائلة أو املدرسة 

 ... أو مقر الاقامة أو مكان العمل

ُيقصد باملالحظة هنا تلك املشاهدة الدقيقة :  مالحظة املحيط -د

كلما أخذنا الوقت الكافي  حيثللظواهر أو الوقائع املوجودة في محيطنا الخارجي، 

 ما نعثر على مشكلة 
ً
لالنتباه والتدقيق فيما نالحظه يوميا وبشكل تلقائي، عادة

 .  علمية جديدة وجديرة بالبحث والدراسة

 

 :2(ار مشكلة البحثمعايير اختي)اعتبارات الاختيار  -3

تتحكم في عملية اختيار مشكلة البحث عدة معايير واعتبارات، وتسهيال 

اعتبارات ذاتية، وآخرى علمية، وثالثة : الستيعابها، سنصفها الى ثالثة أصناف

 :وفيما يأتي تفصيل الحديث عنها. تنفيذية

 : الاعتبار الذاتي -3-1

                                                           
 :ذكر ثالث قواعد بديهية الختيار املوضوعيمكن " -2

استجابة املوضوع الهتمامات الطالب، أي أن يكون له عالقة بنوعية تكوينه، بقراءاته أو بعامله  -1"

السياس ي والثقافي وأو الديني، ألن مثل هذه املعطيات كثيرا ما تحفز الطالب على مضاعفة الجهد والتفاني في 

 "البحث

ومراجع املوضوع املراد دراسته متوفرة وفي متناول الطالب ثقافيا أي يمكن الحصول أن تكون مصادر  -2"

 "عليها ماديا وكذا الاستفادة منها

 "أن يكون الاطار املنهجي للبحث في متناول خبرة الطالب -3"

 ،2002، الجزائر، ديوان املطبوعات الجامعية، 3، ط دراسات في املنهجية، (اشراف) فضيل دليو : انظر

 2-7: ص ص
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لكن ملاذا . مشكلة البحث على اهتمام الباحث ورغبته ونعني به استحواذ

 هكذا شرط؟

مرد ذلك الى كون طريق البحث محفوف باملشاق واملعوقات، وبالتالي ال 

يمكن لشخص عادي أن يتحمل ذلك ويواصل الطريق الى غايته إال إذا كان له دافع 

 الى ألام
ً
دما

ُ
 . امداخلي قوي يهّون عليه تلك املصاعب ويحفزه للمض ي ق

 :وتتعين في :الاعتبارات العلمية -3-2

إذ ال يصح أن يختار الباحث مشكلة سبق بحثها، إال في الحاالت  :الجدة -3-2-1

 :الثالث آلاتية

مرور مدة من الزمن على الدراسة السابقة وظهور مصادر ووثائق جديدة لم تكن في ° 

 (.السابق)ألاول متناول الباحث 

أن يبحث مشكلة قديمة لكن بتوظيف مقاربة منهجية جديدة، وضمن إطار نظري ° 

 .أو مفاهيمي جديد

ا قائما على أسس ° 
ًّ
أن يكون متشككا في النتائج التي خلص إليها البحث السابق شك

 .علمية مبررة

لبحث على الباحث عند اختيار مشكلة البحث أن يتأكد من أن ا :القيمة -3-2-2

املزمع إنجازه في إطار حلها سيشكل إضافة ذات قيمة حقيقية الى املعرفة 

 .الانسانية، وأنه يستأهل ما سيبذل في سبيله من جهد ووقت ومال

 

 :في فكرتين أساسيتين، هما -هي آلاخرى -يمكن اختزالها  : الاعتبارات التنفيذية -3-3
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العديد من املشكالت البحثية  إذ هناك :صالحية املشكلة للبحث والدراسة -3-3-1

الجديدة وذات القيمة العلمية املؤكدة والتي تستثير إهتمامات الباحثين، بيد انها ال 

ويمكن أن نذكر . تقبل الدراسة ألاكاديمية على ألاقل تحت السقف الحالي للعلم

، حيث ال ("ع)اسهام الجن والعفاريت في مملكة النبي سليمان : "كمثال على ذلك

 .بولة أكاديميا لدراسة هكذا موضوعطريقة مق -في حدود علمنا– توجد

هذا  وللتأكد من مدى استيفاء :قدرة الباحث على دراسة املشكلة البحثية -3-3-2

 :الشرط، على الباحث طرح التساؤالت التالية

 هل يمتلك القدرات العلمية واللغوية واملنهجية املطلوبة لحل املشكلة املختارة؟° 

 هل يستطيع الوصول الى الوثائق ومصادر املعلومات املطلوبة؟° 

 هل الوقت املتاح كاف النجاز البحث؟° 

 هل الحد ألادنى من الامكانات املادية الالزمة للقيام بالبحث متوفر؟ °

الباحث  الشروع في بناء إشكالية بحثه،  علىهذه الخطوة،  اجتيازوإثر 

 . وهو موضوع املحاضرة القادمة

 

 :مراجع مقترحة للمطالعة

، منهجية البحث العلمي في العلوم الانسانية، تدريبات عمليةأنجرس موريس،  -

 .2002الجزائر، دار القصبة،  تر بوزيد صحراوي وآخرون،

، الكويت، وكالة املطبوعات، 2، ط جهأصول البحث العلمي ومناهبدر أحمد،  -

1221. 
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، مناهج البحث العلمي وطرق اعداد البحوث، محمد الذنيبات، عمار بوحوش -

 . 2002ديوان املطبوعات الجامعية،  ، الجزائر،2ط 

 ، الجزائر، ديوان املطبوعات3، ط دراسات في املنهجية، (اشراف)دليو فضيل  -

 .2002الجامعية، 

  .2000القصبة، دار  ، الجزائر،أساسيات منهجية التاريخ، ناصر الدين سعيدوني -

، مكتبة النهضة (مصر)، القاهرة 1، ط كيف تكتب بحثا أو رسالة، أحمدشلبي  -

 .1217املصرية، 

 .2012، الجزائر، دار هومه، 2، ط منهجية البحث التاريخي، محمد  بن عميرة -
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