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أوالً :املقدمة:
تعد املقدمة عنصراً رئيساً يف إعداد خطة البحث ،فتشمل على بياانت ومعلومات ذات صلة

مبوضوع البحث ،بقصد هتيئة القارئ له .وعليه فإن املقدمة مبثابة مدخل تعريفي للبحث

وليست كالماً إنشائياً ،وإمنا هي عملية تقدمي ملوضوع البحث وأبعاده ومنطلقاته ،وصياغة
املقدمة متثل الصورة املشرقة الواضحة والواعية لقراءة الباحث ومهاراته وخرباته يف جمال
التخصص.
شروط جيب مراعاهتا عند صياغة املقدمة:
 التخطيط الذهين لكتابة املقدمة مع مراعاة التسلسل والتدرج حسب موضوع البحث ،يف
شكل هرم مقلوب حبيث يبدأ ابلعموميات وينتهي ابخلصوصيات اليت تفضي إىل مشكلة
البحث.
 أن تكون املقدمة من صياغة الباحث.
 عرض متغريات البحث مرتبة حسب وزرودها يف العنوان أو حسب أمهيتها مع إبراز العالقة

بينها ،ودعمها ابلدراسات والبحوث ذات العالقة.
 جتنب األحكام العامة اليت ال تستند غلى مراجع ومصادر ودراسات متخصصة.
 جتنب املبالغة يف إظهار أمهية النتائج املتوقعة من البحث (التواضع).
 هتيئة ذهن القارئ إىل عرض مشكلة البحث وأمهية معاجلتها.
 الربط بني كل فقرة وسابقتها بطريقة تربز التدرج املنطقي يف عرضها.
 ختم املقدمة بفقرة حتدد موضوع البحث وعنوانه.
اثنياً :مشكلة البحث:


متثل مشكلة البحث نقطة بداية عمل الباحث ،وتدل على املربر للبحث.



تعد املشكلة مركز البحث وجوهره أي احملور األساس الذي يدور حوله البحث.



املشكلة صعوبة يراد تذليلها للحصول على نتيجة ما أو قضية مطروحة حتتاج إىل
معاجلة.



موقف غامض أو ظاهرة حتتاج إىل تفسري أو قضية تباينت وجهات النظر بشأهنا أو
سؤال يبحث إجابة



تعترب مشكلة البحث خطوة صعبة وخاصة للباحث املبتدئ.



وقد تكمن الصعوبة يف قلة إملام الباحث هبا ونقص معرفته ابإلنتاج الفكري يف جمال
ختصصه.



املشكلة أهم خطوات البحث امليداين ألهنا تؤثر يف مجيع اخلطوات اليت تليها.

خطوات اختيار املشكلة:
.1

القراءة املتعمقة يف البحوث والرسائل العلمية واالستفادة من نتائج وتوصيات
ومقرتحات الدراسات السابقة.

.2

االستفادة من جمال العمل أو امليدان الذي يعمل فيه الباحث ألنه يستشعر
املشكالت اليت تواجهه أو تواجه زمالء العمل.

.3

وللحكم على مدى مناسبة املشكلة جيب مراعاة :حداثة املشكلة ،أمهيتها ،قيمتها
العلمية ،اهتمام الباحث هبا ،مدى قدرة الباحث على دراستها من حيث توفر
البياانت والوقت والكلفة.

على الباحث حتديد مشكلة البحث بدقة ووضوح ويساعده يف حتقيق ذلك حماولة اإلجابة
عن التساؤالت التالية:
.1

ما مدى قابلية مشكلة البحث للدراسة؟

.2

ما مدى وعي الباحث أببعاد املشكلة (احملاور اليت تدور حوهلا املشكلة)؟

.3

ما امهية املشكلة؟

.4

ما اهلدف الذي ميكن أن حيققه البحث؟

.5

ما موقع مشكلة البحث من املشكالت اليت سبقتها يف اجملال نفسه ،من حيث أوجه
التشابه وأوجه االختالف؟

.6

ما املصادر اليت اعتمد عليها الباحث يف احلصول على املعلومات والبياانت املتعلقة
مبوضوع املشكلة؟

.7

هل تتوفر مهارات التعامل مع تلك املعلومات والبياانت؟

