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أخطاء في صياغة مشكلة وأسئلة 

 البحث التربوي

 :إعداد  
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 مشكلة البحث( 1)
 .مشكلة البحث هي المحور الرئيسي الذي يدور حوله البحث

وهي عبارة عن مشكلة يرغب أحد ما أن يبحثها، أو سؤال  
 .يتطلب إجابة

تساؤل في ذهن الباحث تكونت نتيجة مالحظاته الشخصية 

لألحداث والظواهر التربوية من حوله وإحساسه بوجود خلل 

 .معين في احد جوانب العملية التربوية

غموض يتعلق بموقف ما يتسبب في حيرة عند الباحث مما 

يجعله يضع عدة تساؤالت تكون اإلجابة عنها كشفاً لهذا 

 .الغموض وإزالة لتلك الحيرة

جملة أو عبارة استفهامية تتساءل عن العالقة التي توجد 

 .بين متغيرين أو أكثر
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 .أن تكون المشكلة في نطاق تخصص الباحث

حتى تتوفر لديه الرغبة في موضوع  .أن تكون المشكلة ضمن اهتماماته البحثية

 .البحث

ويقصد بالعلمية هو أن البحث يختبر  .وعمليةأن تكون المشكلة ذات قيمة علمية 

في حين أن العملية تتمثل في االستفادة من نتائج البحث لحل  .النظرياتنظرية من 

 .بعض المشكالت التي تواجه األفراد أو المجتمع

ويمكن التطرق ألى موضوع قديم إال أن  .وغير مكررة أن تكون المشكلة حديثة

المنهج المستخدم مختلف، أو يكون هناك تشكيك في نتائج البحوث السابقة أو أن 

 .يكون قد مرت فترة زمنية طويلة على األبحاث السابقة

 .  أن تكون المشكلة واقعية مرتبطة بواقع المجتمع

  .وغيرهامراعاة الصعوبات االجتماعية والسياسية 

 .حدد مشكلة البحث بوضوحأن ت

  .للبحث الالزمة العملية اإلمكانات توفر   
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 العوامل المؤثرة في اختيار مشكلة البحث
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 تحديد مشكلة البحث
صياغة المشكلة في عبارات واضحة ومفهومة تعبر عن مضمونها ومجالها، على 

 :اآلتيةأن تشمل على األبعاد 
 

 (من العام إلى الخاص)للمشكلة تحديد مبررات اختياره 

 بيان أصالتها من حيث اختالفها عن دراسات سابقة في المجال

 .التعبير عنها بسؤال أو بجملة خبريه أو ببيان

 .تحديد الهدف

 .ذكر الجوانب التي سيتناولها في بحثه

 .تركز على العوامل المضبوطة التي سيهتم بها في بحثه

تحديد المشكالت الفرعية التي يؤدي حلها إلى حل مشكلة البحث الرئيسة 
 .بوضوح ودقة

 .والبيئة التي تتعلق بالدراسة، تحديد الفترة الزمنية للدراسة 

 .تحديد متغيرات الدراسة

 .تحديد مجتمع الدراسة
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 أنواع المشكالت البحثية

 .بحوث تهدف إلى الحكم على النتائج البحثية المتعارضة 

 .بحوث تهدف إلى تصحيح منهجية بحثية خاطئة 

بحوث تهدف إلى تصحيح االستخدامات غير المالئمة 

 .لألساليب اإلحصائية 

بحوث تهدف إلى تحديد درجة صحة كل من اآلراء المتباينة 

 .حول قضية معينة

 .بحوث تهدف إلى حل المشكالت الميدانية العملية 

 .  بحوث تهدف إلى توضيح أو تحديد مدى صحة النظريات 
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 صياغة مشكلة البحث

يقصد بصياغة المشكلة، التعبير اللغوي عن الموقف الذي 

يتطلب الدراسة والبحث من حيث مبرراته وطبيعته وأهمية 

 .دراسته مع بيان هدف الدراسة بدقة ووضوح
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 ...................................إلى الدراسة هذه تهدف  : خبرية

 :......اآلتي السؤال في الدراسة مشكلة تنحصر ، :سؤال هيئة

 موجزة مقدمة :سؤال أو هدف (+تبرير) مقدمة

 الدراسة لهدف محدد عرض يليها للمشكلة تبريرا تتضمن

 أشكال من صياغة المشكلة 
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 :مثال 
طلبة الصف الخامس تحصيل في  E5اثر استخدام طريقة 

 للمفاهيم العلمية

 مناهج علوم جيدة  بالمملكة تتمحور حول مركزية المتعلم 

 الطرق المتبعة في التدريس ال تتمحور حول مركزية المتعلم

 هذا األمر قد يؤثر على فهم التالميذ للمفاهيم العلمية وبالتالي 

 يعيق تحقيق المناهج الجديدة ألهدافها

 .....تشير الدراسات إلى أن من بين الطرق التي تعتمد محورية التلميذ 

 .……في  ………وبناءا عليه فهذا البحث يستقصي أثر طريقة 
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 1-نماذج من صياغة المشكالت البحثية
 األساسي العلمية المفاهيم المتعلمون خاللها يكتسب التي المراحل أهم من تعد األساسي التعليم مرحلة إن

 لم حيث ذلك، على تساعد ال المفاهيم هذه تدريس في المتبعة التدريس طرق لكن ووظيفية، سليمة بصورة
 وتساهم ساهمت ربما إنها بل للمتعلمين، العلمي التحصيل مستوى  رفع من بواسطتها المعلمون يتمكن

 الدراسات من العديد كشفت الصدد هذا وفي .لديهم العلمية للمفاهيم والخطأ البديلة التصورات تكوين في
  ،والدهمش الفراص و 2006 الدهمش، و 2002 الدهمش،) الحديثة التربوية والمصادر والبحوث
 المادة ومفاهيم عام، بشكل العلوم مفاهيم حول التالميذ لدى الخطأ التصورات وجود عن (2009

 والكتلة، الوزن و والكيميائية الفيزيائية التغيرات بين التفريق على القدرة عدم :مثل وحاالتها وخصائصها
 في كبرى أهمية ذو العلوم تعليم في التطبيقي الجانب ألن نظرا   و .الحرارة ودرجة الحرارة وكمية
 اليمن في العلوم مناهج تطوير تم فقد المتعلمين؛ لدى الخطأ التصورات وتصحيح العلمية المفاهيم إكساب
 أن إال .تقريبا درس كل في االستقصائي المنحى ذات العملية والتجارب األنشطة من عددا تتضمن بحيث

 تكفي للعلوم حصص تخصيص وعدم الدراسة صفوف وازدحام للتعليم، التحتية البنية في الشديد الضعف
 على االعتماد إلى ودفعهم العملي التطبيق عن لعلوم معلمي إحجام إلى أدى قد العملية، األنشطة لتنفيذ

 غنية فالبيئة العملي، التطبيق لترك مقنع مبرر يعد ال وهذا .التدريس في أساسية كطريقة المحاضرة
 ربما والتي الوقت، نفس في مكلفة والغير البديلة التعليمية والوسائل للمواد األساسية المصادر من بالكثير
 سبق، ما على وبناءا   .التالميذ تعلم عملية تحسين في المستوردة والوسائل واألدوات التجارب اثر تفوق
 البيئة خامات على والمعتمدة التكاليف قليلة البديلة التجارب استخدام أثر استقصاء الحالية الدراسة تحاول
 .األساسي السابع الصف تالميذ لدى الخطأ التصورات تصحيح على لعلوم تدريس في المحلية
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 2-نماذج من صياغة المشكالت البحثية

  -:مشكلة الدراسة 
نظًرا ألهمية موضوع الذكاء الوجداني للطفل لمساعدته، علي تحقيق التوافق النفسي حيث تظهر بدايات 

هذا النوع من الذكاء منذ الصغر، ونظراً ألهمية موضوع مصدر الضبط الذى يتعلق بإدراك الفرد 

للعالقة السببية بين السلوك وتوابعه ، فلقد وجدت الباحثة أن هذه المتغيرات ما زالت تحتاج إلي مزيداً 

 .من الدراسات وخصوًصا عند هذه الفئة العمرية

   :الت التاليةؤولقد تمثلت مشكلة الدراسة الحالية فى التسا
ما هي العالقة بين الذكاء الوجداني ومصدر الضبط  الداخلي لطفل الروضة ؟ 

ما هي العالقة بين الذكاء الوجداني ومصدر الضبط  الخارجي لطفل الروضة ؟ 

ما هي مكونات الذكاء الوجداني المنبئة بمصدر الضبط الداخلي لطفل الروضة ؟ 

ما هي مكونات الذكاء الوجداني المنبئة بمصدر الضبط الخارجي لطفل الروضة ؟ 
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 أخطاء في صياغة مشكلة البحث

 .في بحث اثر التغذية الراجعة على طلبة الجامعة أرغب:كثيرة العمومية

 .بحيث تذوب فيها مشكلة البحث وتضيع مالمحها .طويلة

 .فال مبررات واضحة وال هدف واضح وال متغيرات معلومة .غامضة

 فال يتضح مضمونها ال في المقدمة وال في الخلفية النظرية  .مضمونهابعيدة عن 

وأهدافها فمبرراتها غير مقنعة وتسلسلها غير منطقي : أفكارها غير مترابطة

 (سياق غير مناسب)المبرراغير متسقة مع 

الخلط بين التبرير الختيار المشكلة وبين أهمية بحث أو 

 :دراسة هذه المشكلة
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 أسئلة البحث ( 2)

تستخدم األسئلة في البحوث الوصفية والبحوث الكمية          

 .؟(غير التجريبية)
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 أنواع أسئلة البحث  وصياغتها 

 األسئلة الوصفية 
 ما وجهة نظر المعلمين حول التطور المهني؟: مثال

 ما وجهة نظر المعلمين في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية حول التطور المهني؟

  أسئلة العالقات
 ما أثر الدافعية على التحصيل؟: مثال

 ما أثر الدافعية على التحصيل في الكيمياء؟

 ما أثر الدافعية على تحصيل طلبة الصف السابع لمفاهيم الكيمياء؟

  أسئلة الفروق
 هل توجد فروق  بين المجموعتين الضابطة والتجريبية؟: مثال

 هل توجد فروق  في التفكير الناقد تعزى لطريقة التدريس؟

 هل توجد فروق  في التفكير الناقد بين المجموعتين الضابطة والتجريبية؟
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 معايير صياغة أسئلة البحث 

 .يحدد السؤال الرئيس بلغة علمية دقيقة

تحدد األسئلة الفرعية إن وجدت وذلك بلغة علمية دقيقة أيضاً بحيث تتضح 

   .للبحثعالقتها بمشكلة البحث وبالتالي بالسؤال الرئيس 
 .تمثيلها المباشر لمشكلة البحث وأهدافه وفرضياته وأنواع البيانات المطلوبة منه

 .أن تكون واضحة محددة ال تحتاج ألي تفسير إضافي لما تعنيه

قابلة لإلجابة في ضوء المعرفة اإلنسانية، واإلمكانيات العلمية والمادية والبشرية 

 .المتوفرة

قابلة للقياس ليمكن تبرير إجاباتها والدفاع عن صحتها منطقياً وصفياً أو 

 .إحصائيا

 .بسيطة 

توجه الباحث نحو ما يقوم بعمله أي تساعده في وضع تصميم لإلجابة عن 

 .األسئلة
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 أخطاء في صياغة أسئلة البحث التربوي

الصف  –اإلنسانية استخدام كلمات تحمل تفسيرات مختلفة مثل 

 حول المعلم المتمحور
ما هي أفضل طريقة : مثل .وواضحالمتغيرات غير محددة بشكل تام 

 لتعلم العلوم؟
غير قابلة للقياس، مثل الى أي مدى يتعلم التالميذ العلوم باستخدام طرق 

 الطالب؟التدريس المتمحورة حول 

مثل هل تؤثر طريقة االستقصاء  .الاألسئلة التي تكون إجابتها نعم أو 

 للعلوم؟على تحصيل التالميذ 

مثل ما أثر التغذية الراجعة واالتجاه نحو المادة والميول  .المركبالسؤال 

 التالميذ؟وتفكير تعلم على 

أو كيف  االستقصاء؟كيف يتم التدريس باستخدام : مثل .اإلجرائيالسؤال 

 يتم بناء برنامج للتطور المهني؟

 



 أخطاء في صياغة أسئلة البحث التربوي
Researchable vs. Non-researchable Questions 
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