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 بناء إشكالية البحث  :الثانية املحاضرة

 اعداد  الاستاذ مصطفى سعداوي 

 

 :الخطة

 تمهيد  -

 مفهوم الاشكالية والفرق بينها وبين املشكلة -

 استراتيجية ضبط الاشكالية أو الانتقال من املشكلة الى الاشكالية -

 وسائط ضبط الاشكالية -

 قائمة بأهم املراجع -

 

 

 :تمهيد -

فهي تمثل بالنسبة  ؛في البحث املكون ألاهم -بال مبالغة–تعد الاشكالية 

ال وجود لبحث جيد  : لذا قيل... له ما يمثله الجهاز العصبي بالنسبة لجسم الانسان

جدير بهذه  بحثي البصمة املميزة ل  الى جانب كونها هذا . بدون إشكالية جيدة
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وإلاشكالية الخاصة بكل  يمكن اجراء عدة بحوث حول موضوع واحد، إذ؛ التسمية

 . بحث هي التي تميزه عن غيره من البحوث

–، سنحاول يةمهألا بالغ وبغية تسليط الاضواء أكثر على هذا املوضوع 

 :التاليةالاستفهامات الاجابة على  -يأتيفيما 

 ؟ "الاشكالية"ما املقصود بـ  -

 ؟ ةالسابق املحاضرةما الفرق بينها وبين مشكلة البحث التي مض ى الحديث عنها في  -

 كيف السبيل الى بناء اشكالية جيدة؟  -

 سائط وألادوات الكفيلة بمساعدتنا في هذه املهمة املعقدة؟ ما هي الو  -

 

 والفرق بينها وبين املشكلة مفهوم الاشكالية -1

البحث في العلوم الانسانية  منهجيةاملتعلقة بكتب ال تحوي بطون 

 بيد أن املسجل على. إلشكاليةبا الخاصة تعاريفوالاجتماعية على العديد من ال

...  وإلاشكاليةتخلط بين املشكلة أنها  ، وإماعامة جّدا فهي إمانها غير دقيقة، أ أكثرها

 :هو التعريف آلاتي املتاحةولعل أحد أفضل التعاريف 

بناء من املعلومات يؤدي ربطها الى احداث فجوة لدى الباحث  الاشكالية هي"

تترجم الى حالة من الدهشة أو يثير لديه تساؤال من القوة بحيث يدفعه الى 

 1" (1191، غوتية وآخرون)القيام بالبحث 

                                                           
، مخبر علم 2عناصر منهجية، تر فضيل دليو وآخرون، ط. فالي، البحث في الاتصال.الرامي وب.أ: نقال عن -1

 . 721، ص 2002الاجتماع لالتصال للبحث والترجمة، قسنطينة، 
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الفجوة بين ما "بأنها  مشكلة البحث السابقة املحاضرةفنا في عرّ  وبما أننا

 ".  ، ويتم إنجاز البحث بهدف ردم هذه الفجوةنعرفه وما نرغب في معرفته

فجوة معرفية  تعبران عنيعني أن كل من الاشكالية واملشكلة فإن هذا 

أنهما  يعنيفهل هذا . تستحثه للشروع في العملية البحثيةتستفز الباحث و 

 ش يء واحد؟ أم هناك فروق بينهما؟ ( الاشكالية واملشكلة)

تتداخالن لكن هذا ال ينفي وجود فوارق  الاجابة الصحيحة هي أنهما

 :أساسية بينهما أبرزها ما يلي

املشكلة ينطلق منها الباحث، وذلك بعد أن يستلهمها إما من الدراسات والبحوث  -

بينما الاشكالية ينتهي إليها  ،... السابقة أو من خالل مالحظة املحيط الخارجي او

تتطلب الكثير من الوقت  ،معقدة عملية بناء هيإذ ، كد عصيبالباحث بعد 

 (.  الفكري )والجهد 

خاصة ( هي)مشكلة البحث تتسم بكونها عامة وعريضة الى حد ما، بينما الاشكالية  -

 . وضيقة نسبيا

  أما الاشكالية. املرحلة الاولى في مسار بناءها تمثل فهياملشكلة جزء من الاشكالية،  -

-ستعمل ن وإن كنا. دة تغطي عدة مراحلعملية معقهي  -كما سنوضح ذلك أدناهو -

الثمرة النهائية لهذه العملية أي ذلك السؤال للتعبير عن  لفظة الاشكالية -غالبا

 .الخاص واملحدد الذي يخلص إليه الباحث

 

 (أو الانتقال من املشكلة الى الاشكالية)استراتيجية بناء الاشكالية  -2

الُقمعي، بحيث تتدرج من تخضع استراتيجية بناء الاشكالية للمنطق 

بعبارة أوضح، ينتقل . العام الى الخاص ومن مشكلة عريضة الى سؤال ضيق ومحدد
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الباحث في بناء الاشكالية وفقا لهذه الاستراتيجية من مشكلة عامة، ُيعمقها الى 

تساؤل عام، ثم ُيطور هذا ألاخير الى مشكلة خاصة، ليطرح آخرا سؤالا خاصا، 

 : تيوذلك وفقا للشكل آلا

 

 مسار تحديد الاشكالية

 

 مشكلة عامة

 سؤال عام

 

 

 مشكلة خاصة

 سؤال خاص

 

 

راحل من الناحية املنطقية متعاقبة، غير أنها من الناحية تبدو هذه امل

العملية ليست دوما كذلك بل هي في العادة تتم وفق عملية ذهاب وإياب بين 

 .املراحل املختلفة

 وسائط ضبط الاشكالية -3

 اجتياز املسار الُقمعي املشار إليه أعاله بنجاح، ومن ثم 
ُ
بناء تتطلب عملية

وإلاجراءات الضرورية، وفيما يلي الوسائط عدد من ب التوسلبحث جيدة، اشكالية 

 :أهمها
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 :القراءة الفاحصة للدراسات السابقة -7

الشروع في قراءة  ينبغي على الباحث بمجرد اختيار مشكلة البحث،

سريعة وشاملة وفي الوقت ذاته عميقة ومركزة لهم الدراسات السابقة ذات الصلة 

 : ببحثه، وذلك بهدف

الجغرافية )تكوين فكرة إجمالية حول ألابعاد املختلفة للمشكلة املزمع دراستها  -

 (والزمانية والبشرية والنوعية

 .  بمشكلة بحثهتحديد أهم املصطلحات واملفاهيم ذات الصلة  -

التعرف على أهم ألاطر النظرية واملنهجية التي تناولت الدراسات السابقة ضمنها  -

 .موضوعات ومشكالت شبيهة وقريبة من املشكلة املزمع دراستها

 

 : التضييق التدريجي ملجاالت البحث -2

يتضمن البحث العلمي عامة والتاريخي منه خاصة أربع أبعاد أو مجاالت، 

وعلى الباحث . املجال الزمني واملجال الجغرافي واملجال البشري واملجال النوعي: وهي

العمل على تحديد هذه املجاالت وضبطها اوال ثم الاجتهاد في تضيقها تدريجيا الحقا، 

 : وذلك عبر طرح الاستفهامات آلاتية

ستعمل فيه ( املكاني)الاستفهام ألاول يرمي الى ضبط النطاق الجغرافي  -
ُ
للبحث، وت

 أين؟: صيغة

الاستفهام الثاني يتعلق باإلطار الزماني الذي تدور في نطاقه الاحداث والظواهر  -

 متى؟: املدروسة وُيعبر عنه بصيغة
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جموعة البشرية التي يريد الباحث تسليط ألاضواء الاستفهام الثالث يخص امل -

 من؟: عليها في بحثه، ويدل عليه لفظ

الاستفهام الرابع يستهدف تحديد النشاط البشري أو الجانب املوضوعي الذي يهم  -

 أي؟ : الباحث أكثر من غيره، ويأتي بصيغة

، إذ "مؤملة"وهاهنا ينبغي أن نشير الى أنه على الباحث القيام باختيارات 

إما تضيق املوضوع أو املشكلة املدروسة قدر : إزاء خيارْين ال ثالث لهما -غالب في-هو 

ها، وإما تناول موضوعا أو مشكلة عريضة مع الامكان ومن ثم التعمق في معالجت

 .بالسطحية وعدم التناسقاحتمال راجح بأن تتسم دراسته 

 التمحيص الدقيق للمفاهيم  -3

، لنا أن نتساءل
ً
 ؟   Concept"املفهوم"ما املقصود بـ : بداية

  هو  مو هفملا
ً
 من املفردات الجارية وإما مستحدثة

ً
كلمة تكون إما مستعارة

ستخدم لوصف ظواهر الواقع امللحوظ واملراد تحليله علمياب
ُ
وال ُيطابق . الساس، وت

. الواقع املعني، فهو ليس أكثر من محاولة تقريب له -بأي حال من الاحوال–املفهوم 

لميا ومع ذلك، فإنه ال مناص منه، إذ يعد الاداة الواحدة والوحيدة املتاحة ع

وعليه من ألاهمية بمكان تحديد املفاهيم الاساسية . لتعيين هذا الواقع وتوصيفه

 .املستخدمة في البحث تحديدا دقيقا جّدا سيما وأن الكثير منها بالغ التجريد

من تعد  (املفاهيمتدقيق أي )هذه العملية فإن بخصوص الاشكالية، و 

تيتح التعرف على عناصر وأبعاد  وذلك لكونها ، هاوسائط املعينة على ضبطأهم ال

املشكلة العامة، وكذا تحديد العالقات القائمة أو املحتملة بين هذه العناصر 

ومن ثم اصطفاء عنصر أو بعد أو عالقة واحدة أو أكثر من تلك العناصر . بعادوالا

 . والابعاد والعالقات ودراستها دون سواها
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