
 مشكلة الدراسة في البحثمقدمة وكتابة 

 عنوان البحث: .1
  وفضفاضة وغير محددة، مما يؤدي إلى ضياع  غير الزمة ويتضمن تفاصيلالباحث عنواًنا طوياًل، اختيار

هوية البحث، مع إمكانية تضمين هذه التفاصيل في مواطنها المناسبة في متن البحث )الحدود، المتغيرات، 
 المصطلحات، المنهجية، ...إلخ(.

 .عدم، أو ضعف، أو تدني ارتباط عنوان البحث بمشكلة الدراسة، وأهدافها، وأهميتها 
 مقدمة البحث: .2

  ي لغة فضفاضة بعيدة عن األسلوب العلممع استخدام شديدة تتصف بالعمومية المقدمة طويلة الميل إلى كتابة
يعاب واستهم فمقدمة شديدة االختصار، ال تمكِّن القارئ من العكس، كتابة  ى. وعلالدقيق والمحددوالمنهجي 
ضعف عرض مبررات ودوافع المشكلة مع غياب أو ، المراد التحقق منها ومعالجتها أبعاد المشكلةوتصور 

 ومتسلسلة. بطريقة منطقية
 :البحثمشكلة  .3

 الدراسات، النظريات، المرتكزات، الخبرات، ... إلخ( عدم االطالع الكافي في المجال المراد بحثه(. 
 ( اآلخرين، األدبيات العلمية اتخبر  وشخصية، ت خاصةاخبر عدم وضوح مصدر المشكلة وكيف تم اختيارها، 

منهجية، أو ها الؤ أخطا وبيان تناُقضاتها، أو ها، علي تأكيدوالتوضيحها وعدم  النظريات التي رأى قصوًرا فيها
 ضادة.التوفيق بين آرائها المت

  ،الباحث المقصود بها إاليدرك ويعلم و غامضة ال أبلغة ركيكة  بالتعبير عنهاعدم وضوح صياغة مشكلة البحث 
يجب أن يكون البحث واضحًا مفهومًا لذا؛  .منها المقصودشرح دائما إلى ويظهر ذلك في حاجة الباحث نفسه، 

ال يحتمل الغموض أو التأويل أو االختالف في التفسير. ولعل الخطأ األكبر هو أن الباحث قد يضيق صدره 
وضها ويعتبر هذه بمالحظات أساتذته أو المشرف العلمي حول عدم وضوح صياغة مشكلة البحث أو غم

مشكلة الحول األخذ بهذه المالحظات يتهرب من  –أحيانا  –، مما يجعله المالحظات عبء عليه، وتعقيد ال لزوم
 .البحثية

 قبل و  بشكل سطحياالستعجال في كتابة المشكلة ، ويتضح ذلك من عدم وضوح رؤية الباحث وتأكده من هدفه
حث وبالتالي تكون الفكرة البحثية مكررة وال تعالج مشكلة جديرة بالدراسة والب، ، بغرض االنتهاء منهانضج التفكير

 والتقصي.
 المؤثرة  هايراتمتغو لمشكلة العامة عناصر ا يتداخل ف، مما يؤدي إلى تهويل أو تهوين المشكلة والتساؤالت البحثية

وصول أمرا غير دقيق ويصعب معه الوتناولها بالبحث جعل طرحها وبالتالي يوالمتأثرة، والعالقات االرتباطية، 
 إلى نتائج أو استنتاجات محددة.

 م الشك مالحقة األساتذة والمتخصصين، ثو التفكير والقراءة لعدة أشهر و التردد وعدم الثقة والشكوك وقوع الباحث ب
ي ضكل يقال له، ويظل على هذا الحال دون االستقرار على مشكلة بحثية محددة واضحة المعالم، حتى يم يف

الوقت ويفتر الحماس ويصبح الوقت المتاح محددًا فيقبل الباحث في النهاية بأي مشكلة بحثية للتخلص من 
 ضغط الوقت وروتين اإلجراءات.
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