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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

اشكالية طرح إشكالية حمكمة  )ممنهجة(
 يف العلوم االجتماعية

ملخص

جاءت هذه الدراسة الحالية للبحث في موضوع إشكالية طرح اشكالية محكمة في العلوم االجتماعية ، 
لهدف هيكلة إشكالية ممنهجة من حيث البناء ألمفاهيمي والنظري للموضوع ، وذلك بالتركيز على 
تبيان اهم الخطوات العلمية في تسلسلها مع بعضها البعض في إطار عالقة وطيدة تؤدي حتما إلى بناء 
– إعداد إشكالية ممنهجة من حيث الهيكلة ، ونجد ان المعايير التي يخضع لها بناء هذه اإلشكالية في 

بحث كمي ليست هي نفسها في  بحث نوعي بل تتباين في كاليهما.
البحث  الكمي،  البحث  )العام(  االنطالق  سؤال  البحث،  مشكلة  الموضوع،  :االشكالية،  الكلمات  الدالة 

الكيفي.

Abstract 

This paper develops and deals with problematic issues in social sciences with the focus of structuring a systematic 

problem in terms of the conceptual and theoretical construction of the subject. It deals with the identification of 

the most important scientific steps in their sequence with each other in the context of sturdy relationship that leads, 

necessarily, to building a methodological problematic structurally speaking. 

 It has been found that the criteria for building this problem in a qualitative research are not the same in a qualitative 

research. Actually, they differ from each other.
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مقدمة

االجتماعية  العلوم  يف  الباحث  تقيد  العلمي  البحث  يقتضي 
والتقارير  املشاريع  البحوث،  لدراسة  األساسية  بالقواعد 
العلمية  للخطوات  املنطقي  التسلسل  مراعاة  مع  الدراسية، 

الواجب إتباعها.
املفاهيمي  النظري،  التصور  باعتبارها  اإلشكالية  أن  فنجد 
واملرجعي للموضوع يف هيكلتها حتتاج إىل تسلسل يف خطوات 
البحث، وألجل بنائها بشكل ممنهج وسليم على الباحث أن يلم 
بالعناصر املكملة هلا عند عملية الضبط ، كونها متثل التصور 

العام الذي يؤطر الدراسة عامة.
أهمية الدراسة

يف  يتمحور  أساسي  هدف  إىل  الدراسة  هذه  خالل  من  نسعى 
إشكالية  صياغة  من  االجتماعية  العلوم  يف  الباحث  متكني 
العلمي،  البحث  يف  هامة  خطوة  باعتبارها  وحمكمة  ممنهجة 
حالة  يف  للموضوع  واجلَيد  الصحيح  البناء  متثل  أنها  ذلك 

الصياغة الصحيحة هلا ألنها ترتبط باخلطوات الالحَقة.
إشكالية البحث 

يطرح موضوع ضبط إشكالية للبحث، عدة صعوبات منهجية 
تواجه الباحث، ويرجع هذا إىل الغموض الذي حييط مبفهوم 
اإلشكالية، من ناحية، وعدم متكن الباحث من صياغة ممنهجة 
ناحية  من  البحث  ملوضوع  املطروحة  لإلشكالية  وحمكمة 

ثانية.
وللتعمق أكثر يف مصطلح اإلشكالية، البد من وقوف الباحث 
ذلك  وهو  واملفاهيمي،  النظري  بالبناء  مفهومها  إرتباط  على 

التصور العام الذي يؤطر موضوع البحث )الدراسة(.
إذا فمرحلة حتديد بناء إشكالية يرتبط يف أصله بالتصور العام 
للمشكلة وأبعادها، ألن هذه املرحلة تتحدد فيها بدقة طبيعة 

املشكلة وحدودها وموضوعها احملوري واألساسي.
أوال: املفاهيم املرتبطة مبفهوم اإلشكالية 

يف  للباحث  البد  اإلشكالية،  مبفهوم  ترتبط  مفاهيم  هناك 
العلوم االجتماعية من الوقوف عندها، ألنها هلا عالقة وطيدة 
مبفهوم اإلشكالية ومنها نذكر :املوضوع، مشكلة البحث، سؤال 

االنطالق )السؤال العام(. 
املوضوع

الباحث،  خيتاره  الذي  املعريف  اجملال  البحث:"  مبوضوع  يقصد 
اإلشكاليات  إلثارة  صاحلة  أرضية  له  بالنسبة  يشكل  والذي 

واجلواب عنها)1(.
عن  عبارة  هو  والذي    ،)THEME( الفرنسية  باللغة  يقبله  ما 
عنوان يرتجم جمال اإلهتمام الذي يريد الباحث البحث فيه)2(.

حيث تعترب خطوة حتديد املوضوع لدى الباحث من أبرز اخلطوات 

املنهجية، لكن املشكل املطروح ال ميكن يف إختيار املوضوع فقط 
وإمنا يف الغرض واألهمية من هذا االختيار واملرتبط خبطوات 
الحقة، وهو )املوضوع( يتحدد من خالل طرح بعض التساؤالت 
املشكل  هل  آخر؟  دون  املوضوع  بهذا  االهتمام  سيتم  ملاذا  مثل:- 
املفكر فيه هو مشكل حقيقي؟ ماهي جوانب الطرافة أو اجلدة 

اليت حيملها؟ 
ماهي  السابقة؟  دراساته  يف   وظفت  اليت  النظريات  وماهي 

أهمية  املوضوع وصعوباته؟
طرح هذه التساؤالت واإلجابة عنها يشكل احلوافز املوضوعية 

اليت تكرس االعتقاد مبشروعية االختيار)3(.
2- مشكلة البحث

أ-التعريف بها :  تتعدد صورها وهي إما تعين: 

• موقفًا غامضًا حياول اإلنسان اكتشافه. 

أن  )الباحث(  اإلنسان  فيحاول  واخلربة  املعلومات  يف  نقصًا   •
يسد هذا النقص. 

• سؤل حمري يبحث عن إجابة.

. • إجابة عن تساؤل عام 
• حل للغموض.

وهي بشكل عام ال تتعدى كونها )مشكلة البحث ( أن الباحث 
يكَون جمموعة من املشكالت البحثية على وجود رغبة لديه يف 

الوصول إىل احلقيقة.
وإقدام  املعلومات  وتفسري  لتحليل  حماولة  تعين  أيضا  وهي 
الغموض  حلول  إلجياد  تفكريه  عنان  إطالق  إىل  الباحث 

)األسباب( أو تساؤالت تدور حوله يف بيئته اليت يعيش فيها)4(.
ب-أسسها 

الباحث  على  جيب  مقاييس،  معايري،  اعتبارات،  عدة  هناك 
مراعاتها عند اختيار مشكلة البحث واهمها: 

الباحث  بتخصص  ونقصد  الباحث(:  )ختصص  التخصص:   .1
اخلدمة  ففي  وعمليًا،  نظريًا  العلمي  بتخصصه  إملامه  مدى 
ومفاهيمها  باملهنة  ملما  الباحث  كان  كلما  االجتماعية)*( 

وفلسفتها وأهدافها.
عملها  وجماالت  وميادين  املختلفة  وطرقها  اخلاصة  وأدواته 
ورسالتها يف اجملتمع، باإلضافة إىل واقع عملها يف امليدان كلما 
أثر ذلك بشكل أساسي ومباشر يف اختيار مشكلة الدراسة اليت 

تستحق البحث والتقضي يف اطار البحث العلمي)5(.
2. حداثة املشكلة 

ويقصد بها أن يقوم الباحث باختيار مشكلة جديدة، ومل يسبق 
لباحث آخر دراستها)6(.
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العلمية  3. األهمية 

أهمية  للدراسة  املختارة  البحثية  للمشكلة  يكون  أن  مبعنى 
تكون  أن  وجيب  للباحث.  العلمي  التخصص  إطار  يف  واضحة 
إهتماماته  نطاق  يف  عالية  وأصالة  داللة  ذات  البحث  مشكلة 
العلمية وختصصه الدقيق، فضاًل عن إمكانية القيام بدراستها.

العلمية )توفر املصادر واملراجع( 4. املصادر 

توفر املعلومات والبيانات واإلحصاءات املطلوبة حول املشكلة من 
سهولة  وكذلك  بها،  وموثوق  وحديثة  دقيقة  علمية  مصادر 

احلصول على تلك البيانات والوصل إليها.
املادية( 5. االمكانات )االمكانيات 

توفر  يلزم  حيث   ، والبشرية  املادية  املوارد  أو  اإلمكانات  توفر 
التمويل الالزم للصرف على البحث حتى ميكن دراسة املشكلة 

بشكل علمي جاد ودقيق وبعمق)7(.
اختيار  عند  تراعى  أخرى   ... ومقاييس  أسس  معايري  وهناك 
مشكلة البحث منها، السياسة املنتهجة من طرف الدولة، وهنا 
متس  ال  اليت  البحثية  املشكالت  اختياره  عند  الباحث  يراعي 
 ) اخلاصة  الرغبة   ( الشخصي  امليل  وكذلك  الدولة  بسياسة 
املواضيع  إرادته ألن  أنه خيتار مواضيع مبحض  للباحث حيث 
باستطاعته  ألن  عليه  تفرض  اليت  املواضيع  غري  خيتارها  اليت 

حينها أن يقدم فيها الكثري للبحث عامة.
إذا يأخذ حتديد مشكلة البحث عادة شكل القمع ، حتتوي قمته 
قاعدته  أما  والعمومية،  باالتساع  املتسم  البحث  موضوع  على 
فإنها تتضمن اجلانب اخلاص الذي يهتم به التقصي فعاًل ...)8(.

- وهنا يربز الفرق بني املفهومني، املوضوع ومشكلة البحث وهما 
عبارة عن خطوتني مهمتني من خطوات البحث العلمي.

3- سؤال االنطالق ) السؤال العام ( 

أ - ماهية سؤال اإلنطالق وصيغته 

وسؤال  البحث  مشكلة  مفهومي  بني  تربط  اليت  العالقة  يف   -
أو حلدث  لواقعة  تعين سردا  املشكلة ال  فإن صياغة  اإلنطالق 
، بل تعين سؤاال يفهم من املنظور الذي يفيد بأن هناك متارين 
الزمة القيام بها، أو أن هناك صعوبة ما تتمثل، وحلها ليس يف 
املتناول اآلني، وبالتالي الصيغة اللغوية املناسبة لكتابة املشكلة 
ينتظر  شيء  عن  يعرب  استفهام  شكل  على  تركيبها  يف  تكمن 
األساسية  الصيغة  تبقى  وبالتالي  عميق،  تأمل  عن  التوضيح 

لصياغة املشكلة تكمن يف شكل سؤال )9(.
- وهذه اخلطوة من خطوات البحث العلمي حول ما تعلق بسؤال 
االنطالق ) السؤال العام( تسمى بكيفية تقديم مشكلة البحث 
تصبح  الدراسة(   ( البحث  مشكلة  فإن  وبذلك  سؤال،  شكل  يف 
جاهزة ومالئمة للدراسة العلمية مع هذا السؤال، الذي يتقدم 
 : مثل  بها  االستعانة  للباحث  ميكن  بسيطة  سؤالية  صيغ  يف 

عبارات ملاذا؟ ما الذي جيعل؟ كيف ؟ هل ؟ ومن ؟ )10(

ب - أهميته 

بتحديد  لنا  يسمح  كونه  يف  االنطالق  سؤال  أهمية  تكمن   •
القيام  الباحث  يريد  الذي  البحث  سيأخذه  الذي  العام  االجتاه 

به ... 
مستويني  يف  أساسا  تكون  البحث  يف  السؤال  هذا  أهمية  • وإن 
يعطيها  عندما  السؤال  بهذا  يكون  املشكلة  تدقيق  أن  أوهلما 
االجتاه والوجهة الدقيقني، أما املستوى الثاني فيظهر يف عالقة 
هذا السؤال العام ) سؤال االنطالق( بذلك السؤال اخلاص الذي 

حتمله االشكالية.
• وعليه تكمن أهميته هنا يف كون أن سؤال أو أسئلة اإلشكالية 
ما هي إال ختصيص وتدقيق هلذا السؤال العام باالعتماد على 

آليات نظرية معينة )11(.
الدراسة(   ( البحث  مشكلة   حتديد  مرحلة  بعد  تأتي   •
بإبراز صياغة حمكمة  الباحث  تقيد  املتباينة  أبعادها  وحتديد 
يف  والتخصيص  التدقيق  يف  يربز  وهذا  نظري،  منظور  من 
املشكلة البحثية العامة، اليت توصل بالباحث إىل مشكلة حبثية 

خاصة، وهو ما يعرف باإلشكالية .
ثانيا: بناء االشكالية ما بني البحث الكمي والنوعي

يف  بنائها  على  ثم  ماهيتها،  حيث  من  االشكالية  على  نتعرف 
أنها  أم  نفسها...؟  تبقى  املعايري  هل  نوعي،  وحبث  كمي  حبث 

تتغري ...؟ 
1- تعريف االشكالية 

إن املشكلة البحثية يعرب عنها باإلشكالية عندما تكون الظاهرة 
خالل  من  حتديدها  يتم  تنظريية،  تصورية  مقاربة  تتطلب 
املالحظة املنظمة واملعاجلة املعرفية، على أن تكون تلك املقاربة 
هذه  مثل  وتنتشر  للحل،  املتبناة  االبستمولوجية  الوسيلة  هي 
البحوث يف العلوم االجتماعية كدراسة العالقة بني التحصيل 
تابع  كمتغري  التحصيل  يدرس  حيث  والذكاء،  الدراسي 
ومايرتبط به من متغريات، ثم يدرس الذكاء كمتغري مستقل 
وما يرتبط به من متغريات، حبيث يؤدي  ذلك إىل وضع تصور 

ابستمولوجي للعالقة بني املتغريين يف إطار وضعية )12(. 
)QUANTATIF( 2- بناء االشكالية يف حبث كمي

إىل  للوصول  املتعبة  املنهجية  يف  يكمن  يطرح  الذي  التساؤل 
يف  علينا  يقرتح  حيث  سؤال،  شكل  يف  البحث  موضوع  صياغة 
تتبع   )JACQUES CHEVERIER( شوفرييه  جاك  السياق 
أو  كميا  كان  إذا  ما  البحث  طبيعة  حبسب  وذلك  طريقتني 
وإعدادها  اإلشكالية  بناء  يتم  الكمي  البحث  أن يف  نوعيا، حيث 
مرحلة  من  االنتقال  مت  إذ  اخلاص،  إىل  العام  من  االنتقال  يف 
بتحديد  املتعلقة  الثانية  املرحلة  إىل  البحث  موضوع  حتديد 
له،  عام  سؤال  اختيار  يتم  خالله  من  الذي  للبحث  عام  مشكل 
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ويف املرحلة الثالثة يتم حتديد االطار املفاهيمي الذي سيشكل 
وبالتالي  خاص،  ملشكل  والواضح  املركز  للتحديد  مفتاحا 
بعد  فيما  لتأتي  بالبحث،  اخلاص  للسؤال  الدقيقة  الصياغة 
املراحل األخرى املتعلقة بوضع الفرضيات، وحتديد اسرتاتيجية 
البحث وجتميع املعطيات وبعدها االنتقال إىل عملية التحليل  

وتفسري النتائج)13(.
3- بناء )إعداد( اإلشكالية يف حبثي نوعي

اإلشكالية يف حبث نوعي )QUALITATIF( يعتمد على منطلق 
امربيقي –استقرائي بينما األول يعتمد على منطلق افرتاضي 

–استنباطي.
باملراحل   نوعي  براديكم  إطار  يف  اإلعداد  مسار  يبدأ  حيث 

التالية: 
أوال: صياغة مشكلة حبث )مؤقتة( انطالقا من وضعية أو حالة 

تعرب عن ظاهرة خاصة تستدعي االهتمام. 
ثانيا: تتم صياغة سؤال عام )مؤقت( وأسئلة خاصة متكن من 

اختيار منهجية حبث مالئمة. 
احملصلة  املعطيات  جمموع  على  مرتكزة  تفسريات  إعداد  ثالثا: 

اليت ختضع بدورها لتحيل استقرائي. 
رابعا: الصياغة املتكررة ملشكلة البحث وسؤال البحث يف ارتباط 
مع االستيعاب الذي مت حتقيقه خالل مسلسل اجلمع والتحليل 

األولي للمعطيات)14(.
إذا فبناء إشكالية يف حبث كمي ختتلف معايريه يف حبث نوعي، 

وهذا راجع إىل النوعني املذكورين )حبث كمي، نوعي(.
إن البحث الكمي يعتمد فيه على قراءة الكتب والوثائق، وبالتالي 
والبحث  كمي  براديكم  من  ينبثق  استنباطي  افرتاضي  يكون 
أدواته  –استقرائي تتمثل  النوعي يعتمد على منطلق جترييب 

أساسًا يف: املقابلة االستمارة واملالحظة...)15(.
خامتة

إذاً يف بناء إشكالية جيب على الباحث مراعاة تسلسل اخلطوات 
العلمية بشكل منطقي، ألجل إعدادها بشكل سليم ومضبوط.

لكن هيكلة اإلشكالية ختتلف معايريه وتتباين من حبث كمي 
إىل حبث نوعي نظراً لالختالف املقاييس اليت يقوم عليها كل 

بح من هذه البحوث.
 إذا بعد االنتهاء من هذه املراحل املنهجية يكون الباحث قد وصل 
تسلسل  حيكمها  ممنهجة  بطريقة  مبنية  إشكالية  إىل  بذلك 
اخلطوات واملعايري اليت جتسدها كمراحل حبثية من خالل : 
وتقديم  بها  ارتبط  وما  البحث  املوضوع، ضبط مشكلة  حتديد 
من  إشكالية  بناء  إىل  وصواًل  سؤال  شكل  يف  البحثية  املشكلة 

منظور نظري يف حبث كمي وكيفي.
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