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Abstract
Research problem is the first thing to be found by researcher. Then, he
should limit it clearly so that it can be easy to be understood. At this step, the
researcher needs special formula to write the problems statement in the form of
research questions which the answers of them are the research goals. Writing
good research question formulation will provide convenience for researchers in
conducting research process. Thus, it is essential to give appropriate criteria in
formulating research questions. This article describes some criteria for writing
the formulation of research questions along with examples.

الكلمة الرئيسية :البحث العلمي ،مشكلة البحث ،أسئلة البحث
أ -مقدمة
عرفنا أف البحث يبدأ من وجود ادلشكلة .و ىي موقف غامض يثَت قلق الباحث و يولد
لديو رغبة يف الكشف عن ىذا الغموض .فإف األنساف يف تفاعلو مع بيئتو – و كذلك ادلدرس و
احملاضر يف بيئتهما الًتبوية – يواجو العديد من ادلشكبلت و ادلواقف .لكن ،مل تكن ىذه
ادلشكبلت و ادلواقف كلها تستحق أف تكوف موضوعا للدراسة و البحث العلمي .ىناؾ عدد من
ادلعايَت اليت تساعد الباحث يف اختيار مسكبلتو .يتعلق بعض ىذه ادلعايَت بالباحث نفسو من حيث
قدرتو و رغبتو على القياـ هبذا العمل .و يتعلق بعضها بعوامل اجتماعية خارجية مثل فائدة ىذه
ادلشكلة بالنسبة للمجتمع.
و بعد أف يصل الباحث يف اختيار سليم دلشكلة البحث يبدأ يف مهمة جديدة ديكن القوؿ
أهنا أصعب مراحل البحث العلمي و ىي مرحلة ربيديد ادلشكلة .و تسمى أيض ىذه ادلرحلة كتابة
مشكلة البحث أو أسئلة البحث .فما ادلقصود بتحديد ادلشكلة؟ و كيف العمل عليو؟ إننا نعٌت
بتحديد ادلشكلة ىو صياغة ادلشكلة يف عبارات واضحة و مفهومة و زلددة تعرب عن مضموف
ادلشكلة و رلاذلا ،و تفصلها عن سائر اجملاالت األخرى.

* زلاضر يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسبلمية احلكومية بنجرماسُت
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ب -تعريف البحث العلمي
البحث العلمي ىو نشاط إنساين يتسم بإتباع قواعد واضحة ومنظمة ويهدؼ إىل حل
مشكلة أو استقصاء عن وضع معُت أو تصحيح فرضية أو التحقق من صحة نتائج توصلت إليها
دراسة سابقة ،واالستفادة من الدراسات السابقة ،على اعتبار أف ادلعرفة مًتاكمة ،وأف يبدأ من
حيث انتهى إليو اآلخروف.
يتكوف مصطلح البحث العلمي من مقطعُت األوؿ "البحث" وىو كلمة مشتقة من مصدر
الفعل ادلاضي حبث ومعناه :حاوؿ ،تتبع ،حبث،سعى ،ربرى ...اخل ،وادلقطع الثاين "العلمي" وىو
كلمة مشتقة من كلمة العلم ومعناه :احلقيقة ،ادلعرفة ،التجريب  ...اخل.
االختبلؼ واسع االنتشار يف استخداـ الكلمة "حبث" يوحي بتعدد التفسَتات ادلمكنة،
ينحصر إحداىا يف أولئك الذين يعتقدوف أهنم يستخدموف الكلمة دبعٌت صحيح و حصرى و ىم
أقلية زلدودة ،و على كل حاؿ فإف ربليل صبيع التعاريف و االستخدامات السارية فيما يتعلق
بكلمة "حبث" ،أمر يتجاوزه احليز ادلتاح ،و من خبلؿ استعراضنا لتعاريف متعددة لكلمة "حبث"
نستطيع أف منيز بعض اجليوط أو العناصر العامة.
إف الفعل

research

يفيد البحث ،يعٌت ينشد ثانية ،أو يفحص الشيء ثانية بعناية ،أـ

"حبث" فيعرؼ عادة بأنو التقصى بعناية .و خباصة االستقصاء ادلنهجي يف سبيل زيادة رلموع
االسم ٌ
ادلعرفة ،الذي يزداد بإضافة معرفة جديدة.
البحث يف اللغة ىو التفحص و التفتيش .و أما اصطبلحا ىو إثبات النسبة إجيابية أو
سلبية بُت الشيئُت بطريق االستدالؿ .و أيض ىو دبعٌت طلب احلقيقة و تقصيها و إشاعتها بُت
الناس (رجاء وحيد دويدري.)86 :4222 ،
عليو ديكن تعريف البحث العلمي كما يلي:عمل فكري منظم يقوـ بو شخص مدرب وىو
الباحث من أجل صبع احلقائق وتنظيمها وتفسَتىا وربطها بالنظريات واحلقائق هبدؼ التوصل إىل
حل مشكلة أو لئلضافة إىل ادلعرفة يف حقل من حقوؿ ادلعرفة .و قيل أيضا أنو نتاج إجراءات
منظمة و مصممة بدقة من أجل احلصوؿ على أنواع ادلعرفة و التعامل معها دبوضوعية و مشولية ،و
تطويرىا دبا يتناسب مع مضموف و اذباه ادلستجدات البيئية احلالية و ادلستقبلية (رجاء وحيد
دويدري.)86 :4222 ،
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و قد يوجد تعاريف كثَتة للبحث العلمي ومنها  :ىو رلهود منظم ومسلسل بطريقة
علمية للتعرؼ على مشكلػة معينة وزلاولة حلها (عماد الدين وصفي .)53 :4225 ،وىناؾ
تعريف )  : ( Whitneyالبحث العلمي ىو استقصاء دقيق يهدؼ إىل اكتشاؼ حقائق وقواعد
عامة ديكن التحقق منها مستقببلً .
كما يعرؼ )  ( Hillwayالبحث  :بأنو وسيلة للدراسة ديكن بواسطتها الوصوؿ إىل
حل دلشكلة زلددة  ,وذلك عن طريق التقصي الشامل والدقيق جلميع الشواىد واألدلة اليت ديكن
التحقق منها واليت تتصل هبذه ادلشكلة .
ويعرؼ ماكميبلف وشوماخر البحث بأنو عملية منظمة جلمع البيانات أو ادلعلومات
وربليلها لغرض معُت  .أما توكماف فيعرفو بأنو زلاولة منظمة للوصوؿ إىل إجابات أو حلوؿ لؤلسئلة
أو ادلشكبلت اليت تواجو األفراد أو اجلماعات يف مواقفهم ومناحي حياهتم (رحبي مصطفى علياف،
.)36: ،4225

وديكن أف نستنتج من خبلؿ التعاريف السابقة أىم النقاط اليت يرتكز عليها البحث
العلمي :
)3

ادلشكلة حيث أف بدوف وجودىا ال ديكن أف نتحدث عن حبث علمي .
عملية دقيقة تعتمد على طريقة علمية يف معاجلة ىذه ادلشكلة .

)5

إعتماده على بيانات ومعلومات للوصوؿ إىل نتيجة ديكن التحقق منها مستقببلً
ديكن للبحث العلمي أف يعاجل مشكبلت يف شىت ادليادين .
ديكن للبحث العلمي توسيع حقل ادلعرفة يف أي رلاؿ .

)4

)6
)7

وبالتايل فالبحث العلمي ديكن أف يعرؼ على أنو :حبث واستقصاء علمي منظم يقوـ على
أساس قاعدة بيانات لبحث مشكلة معينة وذلك هبدؼ الوصوؿ إىل إجابات وحلوؿ للمشاكل
موضوع البحث.
ج -صفات الباحث العلمي
و قد عرؼ رجاء وحيد دويدري (رجاء وحيد دويدري )84 :الباحث العلمي بأنو ىو
ادلخطط و ادلنظم و ادلنفذ و ادلوجو دلختلف مراحل البحث العلمي ،وصوال إىل النتائج العلمية و
ادلنطقية ،و هبدؼ الوقوؼ على دوره يف البحث العلمي نتناوؿ جانبُت ىامُت:
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.3

اإلعداد :و يشمل التدريب الفكري و الفٍت و اكتساب خربة العمل ،فعلى الباحث
ادلتدرب أف يدرس عددا من العلوـ احملددة كي يتمكن من العمل على النحو ادلناسب
كباحث علمي ،و ال ديكن أف يعترب تدريبو مكتمبل حىت يكتسب قدرا من ادلهارات يف
عدد من التقنيات ،و من أمثلة ذلك التعبَت عن األشياء بلغة الرموز ،و القدرة على معاجلة
العبلقات القائمة فيما بينها ،و صياغة و معاجلة األفكار بلغة صورية ،و تقومي مدى صحة
ىذه العمليات ،و معاجلة البيانات و فهم مدلوذلا ،و تعميم التجارب يف صورة تفضي إىل
نتائج ىامة متميزة ،مث عرض األعماؿ اليت اضطلع هبا اآلخروف يف ادلاضي و العمل الذي
يضطلع بو الباحث نفسو يف احلاضر ،كجزء من عملية تتحقق على مراحل ،و ترمي إىل
إثراء و تنمية مستقبل ادلعرفة و تطبيقاهتا ،و أف يكوف الباحث العلمي قادرا على التعبَت
عن نفسو بطبلقة و بشكل جذاب ،بوساطة الكتابة يف ادلقاـ األوؿ ،و يضاؼ إىل ذلك
أف ادلعرفة اجلديدة ال ديكن أف توجد على ضلو مقايل ما مل تصبح بوساطة النشر جزءا من
الذخَتة ادلعرفية ادلشًتكة و ادلتاحة للجميع.

.4

الصفات الشخصية:
أ-

اخلياؿ و األصالة :عنصراف ال غٌت عنهما لئلبداع و إف كاف ىناؾ عدد مثَت
للدىشة من العلماء الذين ال يعتقدوف أف لؤلصالة أمهية يف البحث ،و قد حدد
مداوار بإجياز وظيفة األصالة و اخلياؿ و اإلبداع يف العملية العلمية كما يلى :كل
اكتشاؼ و كل توسع يف الفهم يبدأ كتصور خيايل قليب ،دلا قد تكوف عليو
احلقيقة ،ينشأ كتخمُت مهم يصدر من داخل النفس.

ب-

ادلثابرة ،كما فعلو كثَت من العلماء ادلسلمُت ادلتقدين.

ت-

حب العلم :فهو الزاد األساسي الذي يعُت الباحث على التقدـ يف حبثو و الوصوؿ
إىل نتائج سليمة.

ث-

سعة األفق :و تشمل قدرة الباحث على االعًتاؼ بأنو من ادلمكن أف يكوف على
خطأ ،و قد يؤدي االفتقار إىل ىذه القدرة إىل الغرور أو الرضى ادلفرط عن النفس.

ج-
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ح-

من التواضع ما حيوؿ دوف ادلبالغة يف التقدير ما يسلم بو مقدما من فروض ذات
طابع شخصي ،كما يتطلب القدرة على طرحها جانبا حىت ديكن اتباع الفروض
اليت يسلم هبا باحثوف آخروف.

خ-

احلصافة ،و التحلي بصفات متضادة ،فعلى الباحث العلمي أف يعرب عن فرديتو ،و
لكن عليو أيضا أف يفعل ذلك يف إطار األوضاع االجتماعية السائدة.
ذا جاذبية علمية مؤثرة ،تشعر القارئ معو أنو يقوده إىل احلقيقة بالنطق و العلم و

د-

التأثَت ،و أنو إف جادؿ باحلق.
و قاؿ ذوقاف عبيدات أنو ينبغي أف تتوفر يف الباحث صفات معينة منها (ذوقاف عبيدات
و اآلخروف:)37 :3666 ،
-3

أف حيرص على البحث عن ادلسببات احلقيقية لؤلحداث والظواىر ،على اعتبار أف لكل
حدث سببًا ،ويعٍت ذلك أف ال يكتفي بادلربرات السطحية.

-4

أف يتسم عملو بالدقة يف صبع األدلة ادلوصلة إىل األحكاـ ويعٍت ذلك اعتماده على مصادر
موثقة.

-5

أف ال يتسرع يف إصدار أحكاـ دوف توفر أدلة صحيحة وكافية.

-6

متحررا من اجلمود والتحيز.
أف يكوف
ً

-7

أف يكوف لديو القدرة على اإلصغاء لآلخرين وتقبل نقدىم وآرائهم حىت لو تعارضت مع
رأيو.

-8

مستعدا لتغيَت رأيو إذا ثبت أنو أخطأ.
أف يكوف
ً

د -أنواع البحث العلمي
 .1البحث التطبيقي
يهدؼ ىذا النوع من البحوث إىل معاجلة ادلشكبلت القائمة لدى ادلؤسسات االجتماعية
واالقتصادية حيث يقوـ الباحثوف ادلعنيوف بتحديد واضح للمشكبلت اليت تعاين منها تلك
ادلؤسسات مع التأكد من صحة أو دقة مسبباهتا ميدانيا وذلك من خبلؿ استخداـ أو اتباع منهجية
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علمية ذاتت خ طوات حبثية متدرجة وصوال جملموعة من األسباب الفعلية اليت أدت إىل حدوث ىذه
ادلشبلت أو الظواىر مع اقًتاح رلموعة من التوصيات العلمية اليت ديكن أف تسهم يف التخفيف من
حدة ىذه ادلشكبلت أو معاجلتها هنائيا.
 .2البحث النظري (األساسي)
إف اذلدؼ األساسي من ىذه البحوث ىو تطوير مضموف ادلعارؼ األساسية ادلتاحة يف
سلتلف حقوؿ العلم وادلعرفة اإلنسانية أي يهدؼ إىل إضافات معرفية وعلمية لدعم حياة اجملتمعات
اإلنسانية وذلك من خبلؿ وضع تصورات للبناءات النظرية للظواىر االجتماعية واالنسانية ذات
العبلقة ادلباشرة بالنماذج ادلثالية أو ما جيب أف تكوف عليو ادلفاىيم من حيث اعتمادىا على معاييَت
أو مقاييس قابلة للقياس
ه -أنواع مناهج البحث

تعددت وجهات النظر يف تصنيف مناىج البحث فقد وصف ذلماف و مهرنز
تصنيف مناىج البحث يف العلوـ السلوكية بأنو تصنيف اعتباطي أي ليس مبنيا على أسس متفق
عليها يعتمدىا صبيع علماء ادلنهجية و ىذا ما أدى إىل أف كل واحد منهم يصنفها تصنيفا فرديا
3666

يعتمد فيو على ربليلو الذايت وخرباتو العلمية.
فقد شبو تصنيف مناىج البحث بتصنيف الكتب يف ادلكتبة فهي تصنف تبعا للوهنا او
موضوعها او عنواهنا مشَتا بذلك إىل عدـ اعتماد تصنيف موحد بُت علماء ادلنهجية و مؤكدا أمهية
عدد من العوامل يف تأثَتىا بعملية التصنيف ومن ىذه العوامل ما يلي :
 إنو ليس ىناؾ اتفاؽ مسبق على مصطلح واحد تدعى بو مناىج البحث فهناؾ من يوردىاربت مصطلح مناىج و ىناؾ من يوردىا ربت مصطلح تقنيات أو إجراءات أو تصميمات و
الذي يوردىا ربت مصطلح مناىج مثبل يرى إف مصطلح األنواع لو مدلوؿ آخر غَت ادلناىج
والذي يوردىا ربت مصطلح طرؽ يرى أيضا إف مصطلح اإلجراءات لو مدلوؿ أخر خيتلف عن
مصطلح الطرؽ.
 إف الدراسة الواحدة قد ذبرى بأكثر من منهج حبث و ذبمع ذلا معلومات بأكثر من أداة وربلل ادلعلومات بأكثر من طريقة فمثبل عند إجراء حبث تارخيي قد يظن ألوؿ وىلة انو ال ديكن
معو تطبيق منهج أخر و لكن ذلك يف احلقيقة شلكن فمثبل قد يكوف ادلوضوع تارخيي ذو صلة
بعدد من األفراد أو ادلؤسسات شلا جيعل من ادلتعذر على الباحث تطبيقو و دراستو على كل
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األفراد شلا يضطره إىل اختيار عينة و اختيار العينة يعد أسلوبا من األساليب اليت تطبق كثَتا يف
ادلنهجُت الوصفي و التجرييب.
 تعقد الظاىرة اإلنسانية و تداخل العوامل ادلؤثرة فيها ادلاضي منها و احلاضر و ادلستقبل و ماذلذا من تاثَت على عملية التصنيف فادلوضوع التارخيي مثبل لو امتداده احلاضر و احلاضر لو
جذوره التارخيية.
 التداخل الكبَت يف مفهوـ كل من ادلصطلحات التالية منهج البحث ،اداة البحث و طريقةربليل ادلعلومات.
إف تطبيق ادلناىج العلمية للبحث يهدؼ باستمرار إىل توسيع اآلفاؽ ادلعرفة العلمية حوؿ
سلتلف رلاالت االىتماـ من قبل الباحثُت يف العامل و من وقت آلخر و ذلك بسبب تطور احلياة
اإلنسانية لبٍت البشر يف النواحي االقتصادية و االجتماعية و السياسية و التكنولوجيا وغَتىا.
و انطبلقا شلا تقدـ التصنيف ادلتبع يف ىذا البحث ىو طبقا دلا يلي :
البعد الزماين  :حيث تصنف مناىج البحث فيو إىل :

)3

 ادلنهج التارخيي  :الذي يطبق لدراسة ظاىرة حدثت يف ادلاضي. ادلنهج الوصفي  :الذي يطبق لدراسة ظاىرة معاصرة. ادلنهج التجرييب  :الذي يطبق بغرض التوقع ادلستقبلي للظاىرة ادلدروسة.البعد ادلكاين فتصنف ادلناىج إىل :

)4

 البحث الوثائقي  :الذي جيري بادلكتبة بصورة كيفية. البحث احلقلي (دراسة احلالة )  :الذي جيري من خبلؿ ادلعايشة الفعلية. البحث ادلسحي  :الذي جيري يف ادليداف. ربليل احملتوى  :الذي جيري بادلكتبة بصورة كمية.أما من حيث اذلدؼ من البحث فتصنف إىل :

)5

 البحث االرتباطي :الذي يهدؼ لتوضيح العبلقة بُت متغَتين أو أكثر و مقدارىا. البحث السبيب ادلقارف :الذي يهدؼ الستنتاج األسباب الكامنة وراء سلوؾ معُت. -البحث التطوري  :الذي يهدؼ دلعرفة اثر الزمن على استجابة العينة للموقف ادلطروح.
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و -مفهوم مشكلة البحث
ادلشكلة بوجو عاـ ىي سؤاؿ مطروح يتطلب حبل ،و بوجو خاص ىي مسألة عملية أف نظرية
ال يوجد ذلا مباشرة حل مطابق .و يقوؿ اجلرجاين يف التعريفات :ادلشكل ما ال يناؿ ادلراد منو إال
بتأمل بعد الطلب .و من ىنا ينبغي أف يطرح الباحث يف حبثو سؤاال كبَتا حيتاج إىل إجابة أو حل،
و ىذا احلل مل يق دمو بشكل مباشر حىت اآلف باحث آخر .و يبُت الباحث معامل ادلشكلة ،و
حدودىا ،و األسباب اليت أدت إليها ،و طبيعة الظروؼ اليت نشأت فيها ،و تطورىا التارخيي إف
كاف ذلا مثل ىذا البعد .و إذا كانت ادلشكلة مركبة ،يقوـ الباحث بتحليلها وردىا إىل عدة
مشكبلت بسيطة ،سبثل كل مشكلة منها مشكلة فرعية يساىم حلها يف حل جزء من ادلشكلة
الرئيسية (زلمد عثماف اخلشت.)38 :3662 ،
و قد عرؼ د .رجاء وحيد ادلشكلة يف البحث العلمي بأهنا صبلة سؤالية تسأؿ عن العبلقة
القائمة بُت متحولُت أو أكثر ،و جواب ىذا السؤاؿ ىو الغرض من البحث العلمي،و ليس من
ادلمكن دوما للباحث أف يصوغ مشكلة بصورة بسيطة و واضحة و كاملة ،و كثَتا ال يكوف لديو إال
فكرة غامضةو مشوشة و عامة عن ادلشكلة،و ىذا من طبيعة تعقد ادلشكبلت العلمية ،و تعقد
طرائق البحث فيها ،و قد يقضي الباحث فًتة طويلة من الزماف يف البحث و التمحيض و التفكَت
قبل أف حيدد ادلشكلة ويصوغ األسئلة اليت جيب أف يطرحها ،و يبحث عن أجوبة ،و مع ذلك فإف
صياغة ادلشكلة صياغة صحيحة و دقيقة جزء من أىم أجزاء البحث العلمي ،و خطوة أساسية من
خطواتو ،و رغم صعوبتو إال أنو أمر ضروري و الزـ (رجاء وحيد دويدي ،ادلرجع السابق ،ص.
.)326
فتكوف مشكلة البحث ىي ادلوضوع الذي خيتاره الباحث إلجراء البحث ،وديثل اختيارىا أحد
أىم ادلراحل وأكثرىا صعوبة ويستغرؽ يف العادة الكثَت من الوقت واجلهد .ويًتتب على اختيارىا
ربديد العديد من اخلطوات البلحقة اليت يقوـ هبا الباحث (عبد الرشيد بن عبد العزيز3655 ،هـ /
.)45 :4234

ز -مصادر المشكالت و معايير اختيارها
إف كثَتا من الباحثُت ادلبتدئُت يشعروف أف اختيار ادلشكلة ادلناسبة للبحث أمرا صعبا يأخذ وقتا
طويبل لتعيينو ألف ليست كل مشكلة ظهرت يف حياتنا صحيحة لعملية البحث العلمي .فإهنم
حيتاجوف إىل ادلصادر اليت تساعدىم يف اختيار ادلشكلة ىي ادلصادر التالية:
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.3

القراءة ،وذلك من خبلؿ قراءة الكتب و ادلقاالت ذات الصلة دبوضوع اىتماماتنا .فتربز
لدينا األسئلة و تلوح يف أذىاننا ،شلا حيملنا على دراستها و احلصوؿ على إجابةذلا.
اخلربات األكادديية ،و ذلك من خبلؿ احملاضرات و النقاش داخل الصف ،و طرح
ادلشكبلت الواجب دراستها.

.5

اخلربات اليومية ،فنحن نكتسب خربات جديدة يوميا .فاحلياة ديناميكية .لذا فهناؾ أسئلة
كثَتة ديكن أف نكوهنا من خبلؿ خرباتنا و تستحق االستقصاء .فسقوط التفاحة على
األرض ىو الذي جعل نيوتن يكتشف قانوف اجلاذبية.

.6

التعرض للمواقف ادليدانية ،كالزيارات ادليدانية و التدريب ذبعل الفرد يواجو مشكبلت
تستدعي حلوال معينة.
االستشارات ،و ذلك من خبلؿ البحث مع األخصائيُت و الباحثُت و اإلداريُت و رجاؿ
األعماؿ بعض ادلشكبلت اليت تستحق أف تبحث و يوضح ذلا حلوؿ.

.8

عصف الدماغ ،و ذلك من خبلؿ األسئلة العميقية اليت تثار من قبل رلموعة لديها
اىتمامات معينة تطور أفكارا جديدة حوؿ مشكبلت معينة.
البحث ،إذ أف البحث يف مشكلة معينة ديكن أف يقًتح البحث يف مشكبلت أخرى.

.4

.7

.6

 .8احلدس ) ،(intuitionقد تأيت إىل ذىن الفرد أفكارا جديدة تساعده على احلدس (منذر
الضامن.)87 :4228 ,
و مع ادلبلحظة يف ىذه ادلصادر ،يلزـ أيضا للبحث أف يهتم يف عمليتو بعض معايَت اختيار
ادلشكلة التالية :
.1

.2

.3
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اىتمامات الباحث ،فادلشكلة يفًتض أف تثَت اىتماـ الباحث و أف تشكل ربديا بالنسبة
لو .إذ بدوف االىتماـ و الفضوؿ ادلعريف ال يستطيع الباحث ادلثابرة و العمل الدؤوب .حىت
أف ادلشكلة الصغَتة أف تكوف سببا لبلنقطاع عن الدراسة أو الكتابة .و أف اىتمامات
الباحث تعتمد على خلفيتو الًتبوية ،و خربتو ،و جديتو و حساسيتو.
كفاءة الباحث .إف اىتمامات الباحث لوحدىا ال تكفي إذ ال بد أف يكوف الباحث كفوؤا
حىت يستطيع أف يدرس ادلشكلة اليت يريد أف يكتب حوذلا ،وكذلك جيب أف تتوفر لديو
ادلعرفة الكافية يف ادلوضوع و كذلك ادلنهجية و الطرؽ اإلحصائية ادلناسبة.
ادلصادر الذاتية للباحث .دبا يف ذلك تكلفة البحث فإف مل يكن لديو التمويل ادلايل الكايف
فإف ذلك سيعيق عملو ،إال إذا حصل على دعم مايل خارجي و باإلضافة إىل التمويل
ادلايل الوقت ادلتوفر للكتابة.
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.4

.5
.6

.7

أف تكوف ادلشكلة قابلة للبحث  .إذ أف كل مشكلة حبثية تتضمن سؤاال أو عدة أسئلة .و
ليس كل سؤاؿ ديكن أف يكوف مشكلة علمية ،و لكي يكوف السؤاؿ حبثيا جيبأف يكوف
قاببل للمبلحظة أو قاببل جلمع ادلعلومات حولو من مصادر صبع ادلعلومات .فكثَت من
األسئلة يصعب إجابتهاعلى قاعدة ادلعلومات لوحدىا .فكثَت منها يتضمن قيما يصعب
قياسها.
أمهية ادلشكلة البحث .إف البحث يفًتض أف يركز على ادلشكبلت ذات األمهية و الطارئة.
احلداثة و األصالة .يفًتض أف تتميز ادلشكلة اليت يراد حبثها احلداثة و األصالة .إذ ال يوجد
مربرا لدراسة مشكلة مت دراستها من قبل اآلخرين .و ىذا ال يعٌت أف اإلعادة ليست
ضرورية ،إذ أف اإلعادة يف العلوـ االجتماعية تلزمنا أحيانا من أجل تأكيد الصدؽ يف
وماقف سلتلفة.
أف يكوف البحث عمليا ) ،(feasibleو لكي يتحقق ذلك جيب مراعاة ما يلى:

 .8توفر أدوات القياس
 .9أف تتوفر الرغبة لدى األشخاص ادلراد مقابلتهم.
 .11أف تتم الدراسة يف الوقف احملدد (منذر الضامن.)86-88 :
ح -مواصفات المشكلة الجيدة
ىناؾ مواصفات معينة يتعُت توفرىا حىت ديكن اعتبار ادلشكلة جيدة وجديرة بالبحث والدراسة
من أىم تلك ادلواصفات ما يلي:
-3

أف تستحوذ على اىتماـ الباحث وتتناسب مع قدراتو وإمكاناتو.

-4

أف تكوف ذات قيمة علمية ،دبعٌت أف سبثل دراستها إضافة علمية يف رلاؿ زبصص الباحث.

-5

أف يكوف ذلا فائدة عملية ،دبعٌت أف يتم تطبيق النتائج اليت يتم التوصل إليها يف الواقع
العملي.

-6

أف تكوف ادلشكلة سارية ادلفعوؿ ،دبعٌت أهنا قائمة وأثرىا مستمر ،أو خيشى من عودهتا
رلددا.
ً

-7

أف تكوف جديدة دبعٌت أهنا غَت مكررة أو منقولة.

-8

أف تكوف واقعية دبعٌت أهنا ليست افًتاضية ،أو من نسج اخلياؿ.
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عاما ومتشعبًا يصعب اإلدلاـ
زلددا تسهل دراستو ،بدالً من كونو
أف سبثل
موضوعا ً
ً
ً
موضوعا ً
بو أو تناولو.

-8

أف تكوف ادلشكلة قابلة للبحث ،دبعٌت أف تتوافر ادلعلومات والتسهيبلت اليت حيتاجها
الباحث.

-6

أف تكوف يف متناوؿ الباحث ،أي أف تتفق مع قدراتو وإمكاناتو.

 -32أف تتوفر ادلصادر اليت يستقي منها الباحث ادلعلومات عن ادلشكلة.
يستفاد شلا سبق أف ادلشكلة اليت ديكن اعتبارىا جيدة من حيث بعض اجلوانب أعبله بالنسبة
لباحث معُت قد ال تكوف كذلك بالنسبة لباحث آخر.
ط -المعايير لصياغة أسئلة البحث الجيدة
و إف الباحث العلمي قد يقضي فًتة طويلة من الزماف يف البحث و التمحيض و التفكَت قبل
أف حيدد ادلشكلة ويصوغ األسئلة اليت جيب أف يطرحها ،و يبحث عن أجوبة ،و مع ذلك فإف
صياغة ادلشكلة صياغة صحيحة و دقيقة جزء من أىم أجزاء البحث العلمي ،و خطوة أساسية من
خطواتو ،و رغم صعوبتو إال أنو أمر ضروري و الزـ (رجاء وحيد دويدي.)326:
أمر آخر ىو أف الباحث العلمي إذا أراد حل مشكلة ما ،فإف عليو أف يعرؼ بالضبط و
بالتحديد ماىية ىذه ادلشكلة ،و حُت يتحقق ربديد ادلشكلة و فهمها ،فإف جزءا كبَتا من احلل
يتحقق ،و رغم اختبلؼ ادلشكبلت فإنو من ادلمكن ذكر عدد من صفات ادلشكبلت و صفات
الصياغة و استعماذلا يف البحث العلمي اجليد.
ىناؾ شبة معايَت لصياغة ادلشكبلت اجليدة:
 .1إف ادلشكلة جيب أف تعرب عن عبلقة بُت متحولُت أف أكثر بشكل واضح يف الصياغة.
 .2إف ادلشكلة جيب أف تكوف مصاغة بوضوح و صراحة على شكل سؤاؿ أو أكثر ،إذ إف

.3

األسئلة تتميز بأف تطرح ادلشكلة بصورة مباشرة و ىذا ما يفضلو معظم العاملُت يف البحث
العلمي ،و قد تصاغ بعبارة لفظية.
و ىو أصعبها ،ىو أف ادلشكلة و صياغتها جيب أف يكونا من النوع الذي ديكن من القياـ
ببحث خربي ذبرييب ،إذ إف ادلشكلة اليت ال ديكن أف تبحث ذبريبيا ،ليست مشكلة علمية
حباؿ من األحواؿ ،و ىذا ال يعٌت فقط اإلتياف على ذكر عبلقات ،بل يعٌت أيضا أف تكوف
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.4
.5
.6
.7
.8

ادلتحوالت من النوع الذي ديكن قياسو ،و ىناؾ مشكلة ىامة ليست علمية ألف التجريب
عليها صعب أو مستحيل.
أف تعاجل موضوعا حديثا.
أف تسهم بإضافة علمية.
أف تؤدي إىل االىتماـ ببحوث و دراسات أخرى.
أف يستفاد من النتائج حبيث ديكن تعميمها.
أف تقدـ فائدة علمية للمجتمع (رجاء وحيد دويدي.)326:

و قد شرح عدناف لطيف بعض ادلعايَت و طريقة مثلي لصياغة ربديد ادلشكبلت جيدا و
دقيقا و صحيحا .إنو يلزـ للباحث أف يقوـ صياغة مشكبلتو من خبلؿ ادلعايَت التالية ( Adnan
:)Latief, 2002: 20

أف تكوف أسئلة البحث اجليدة مكتوبة يف عبارة واضحة و مستخدمة كلمات إجرائية،و ال
تعطى معٌت متشاهبا ،و ال تستخدـ مصطلحات تقنية غريبة مل يفهمها القارؤوف عامة.

-3

ادلثاؿ :ما عبلقة اجلنس بإصلاز تعلم اللغة العربية لتبلميذ الصف الثامن دبدرسة موالورماف
ادلتوسطة اإلسبلمية ببنجرماسُت يف سنة دراسية 4236/4235؟
إف ىذا سؤاؿ البحث غَت واضح ألنو يستخدـ كلمة "العبلقة" و ىي مصطلح تقٍت.
فاألحسن يف كتابة ىذا سؤاؿ البحث أف نكتب "ىل التلميذات حيصلن على النتيجة أعلى
من التبلميذ يف تعلم اللغة العربية يف الصف الثامن دبدرسة موالورماف ادلتوسطة اإلسبلمية
ببنجرماسُت يف سنة دراسية 4236/4235؟
و كذا يف ادلثاؿ اآليت :كيف فعالية استخداـ ادلسرحية يف ترقية مهارة الكبلـ لتبلميذ الصف
الثامن دبدرسة موالورماف ادلتوسطة اإلسبلمية ببنجرماسُت يف سنة دراسية
ىذا سؤاؿ البحث مل يكن واضحا ألف كلمة "فعالية" مصطلحة تقنية ال نفهمها مباشرة.
أف يكوف اجلواب ادلراد من أسئلة البحث ال يتضمن اخلرب أو ادلعلومات عن الواقع أو
4236/4235؟

-4

ادلتغَتاتفحسب ،بل ينبغي أف يتحمل ادلعلومات عن العبلقات بُت احلقائق و الواقعات أو بُت
ادلتغَتات ادلبلحظة أو ادلعلومات عن الصيغ و األمناط و انتظاـ إجراءات العمل ادلوجودة يف
موضوع البحث.
ادلثاؿ :كيف كانت عملية تعليم اللغة العربية يف الصف الثامن دبدرسة موالورماف ادلتوسطة
اإلسبلمية ببنجرماسُت يف سنة دراسية
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فاجلواب ادلراد من ىذا السؤاؿ ال جياوز الوصف عن عملية التعليم الواقعية الىت تتعلق بأحواؿ
ادلدرس و ادلتعلمُت و ادلواد الدراسية .و ىذا الوصف نستطيع أف نكتبها بدوف عملية ربليل
البيانات .و ىو ال خيالف الوصف الذي قدمو الصحايف.
ربسينا من ىذا سؤاؿ البحث ،نكتب بدال منو :أي عملية التعليم اليت ترقي إصلاز تعلم اللغة
العربية لتبلميذ الصف الثامن دبدرسة موالورماف ادلتوسطة اإلسبلمية ببنجرماسُت يف سنة دراسية
4236/4235؟

أف يتضح يف الصياغة وجود متغَتات البحث .أي أف تكوف ادلتغَتات ادلبلحظة يف عملية
البحث العملي مذكورة يف أسئلة البحث أو على األقل مشارة فيها حىت يفهم القارؤوف أية

-5

متغَتات مستخدمة يف ذلك البحث.
ادلثاؿ :ىل تبلميذ الصف الثامن دبدرسة موالورماف ادلتوسطة اإلسبلمية ببنجرماسُت الذين
يقرؤوف النثر باللغة العربية مخس ساعات يف األسبوع ينالوف نتيجة مهارة القراءة أحسن من
نتيجة الذين يقرؤوف ساعتُت يف األسبوع؟

-6

نفهم من ىذا سؤاؿ البحث أف ادلتغَت ادلبلحظ يف ىذا البحث اثناف مها تردد قراءة النثر
بالعربية و نتيجة مهارة القراءة.
أف يكوف تصميم البحث ادلستخدـ إلجابة ادلشكبلت يف عملية البحث مشارة واضحة يف
أسئلة البحث .أو يف صبلة آخر ،إف أسئلة البحث اجليدة تفيد القارئُت بالفهم عن تصميم
البحث ادلقًتح ،كميا كاف أـ كيفيا ،يستخدـ البحث اإلجرائي أو التطويري أو التجرييب أو
ادلكتيب .فنستطيع أف نعُت أف أسئلة البحث ما صحيح أـ خطأ بالنظر إىل مناسبتها و
مطابقتها بتصميم البحث ادلستخدـ.
ادلثاؿ  : 3أي عملية التعليم اليت ترقي إصلاز تعلم اللغة العربية لتبلميذ الصف الثامن دبدرسة
موالورماف ادلتوسطة اإلسبلمية ببنجرماسُت؟ ىذا السؤاؿ حيتاج إىل اجلواب بالوصف عن عملية
التعليم ادلعينة و يشَت إىل تصميم البحث الوصفي الكيفي.
ادلثاؿ  : 4ىل تبلميذ الصف الثامن دبدرسة موالورماف ادلتوسطة اإلسبلمية بنجرماسُت الذين
يتعلموف مهارة الكبلـ باسًتاتيجية ادلسرحية ينالوف نتيجة أعلى من نتيجة ىؤالء الذين يتعلموف
بدوهنا؟ ىذا سؤاؿ البحث يشَت إىل استخداـ تصميم البحث التجرييب (true experimental
) designأو شبو التجرييب) (quasiexperimental designباجملموعتُت أي رلموعة التبلميذ
الذين يتعلموف مهارة الكبلـ باسًتاتيجية ادلسرحية كاجملموعة التجريبية و رلموعة التبلميذ الذين
يتعلموف بدوهنا كاجملموعة الضابطة.
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ادلثاؿ  : 5ىل نتيجة االختبار البعدي لتبلميذ الصف الثامن دبدرسة موالورماف ادلتوسطة
اإلسبلمية بنجرماسُت الذين يتعلموف مهارة الكبلـ باسًتاتيجية ادلسرحية أعلى من نتيجتهم يف
االختبار القبلي؟ ىذا السؤاؿ يشؤر إىل استخداـ تصميم البحث التجرييب دبجموعة واحدة
)(pre-experimental

ادلثاؿ

6

 :كيف كاف تعليم مهارة الكبلـ باسًتاتيجية ادلسرحية لتبلميذ الصف الثامن دبدرسة

موالورماف ادلتوسطة اإلسبلمية بنجرماسُت؟ و ىل اسًتاتيجية ادلسرحية يستطيع أف يرقي نتيجة
مهارة الكبلـ لتبلميذ الصف الثامن دبدرسة موالورماف ادلتوسطة اإلسبلمية بنجرماسُت؟ ىذاف
سؤاالف يدؿ على استخداـ تصميم البحث الصفي اإلجرائي.
ادلثاؿ  : 7ما القيم الًتبوية ادلتضمنة يف سورة يوسف؟؛ ىذا سؤاؿ البحث يشَت إىل استخداـ
تصميم البحث ادلكتيب.
إذا ،نفهم من خبلؿ قراءة ىذه أسئلة البحث أي طريقة و منهج سيسلكو الباحث يف عملية
و إجراءات حبثو.
-7
-8

أف تكوف أسئلة البحث متعلقة بفرضية البحث ادلستخدـ.
أف تكوف أسئلة البحث مشَتة إىل حد البحث و نطاقو .ألف حد البحث الواسع سوؼ
يصعب الباحث نفسو يف زلاولة إجابة حبثو .و ىذا احلد يشمل الزماف و ادلكاف و رلاؿ حبثو.

ي -الخالصة
لتكوف أسئلة البحث يف البحوث العلمية جيدة و مفيدة و سهولة االستفادة للقارئُت فينبغى
للباحث يف كتابتها ادلبلحظة فيما يلى :أف تكوف أسئلة البحث اجليدة مكتوبة يف عبارة واضحة؛ و
أف يكوف اجلواب ادلراد من أسئلة البحثيتحمل ادلعلومات عن العبلقات بُت احلقائق و الواقعات أو
بُت ادلتغَتات ادلبلحظة أو ادلعلومات عن الصيغ و األمناط و انتظاـ إجراءات العمل ادلوجودة يف
موضوع البحث؛ و أف يتضح يف الصياغة وجود متغَتات البحث؛ و أف تكوف تفيد القارئُت بالفهم
عن تصميم البحث ادلقًتح؛ أف تكوف متعلقة بفرضية البحث ادلستخدـ؛ و أف تكوف مشَتة إىل حد
البحث و نطاقو.

|126

Al-Ta’rib, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaan Vol. 4, No. 2, 2016

صياغة أسئلة البحث للبحوث العلمية يف تعليم اللغة العربية

المراجع
ذوقاف عبيدات و اآلخروف ،البحث العلمي مفهومو أدواتو أساليبو( ،الرياض :دار أسامة)،

3666

رحبي مصطفى علياف ،البحث العلمي أسسو – مناىجو وأساليبو – إجراءاتو ،بيت األفكار الدولية،
األردف4225 ،
رجاء وحيد دويدري ،البحث العلمي؛ أساسياتو النظرية و شلارستو العملية ،دار الفكر ادلعاصر،
لبناف4222 ،
عبد الرشيد بن عبد العزيز ،أساسيات البحث العلمي( ،جدة :جامعة ادللك عبد العزيز)،
4234 /م
عماد الدين وصفي ،البحث العلمي يف اإلدارة والعلوـ األخرى ،دار ادلعارؼ االسكندرية2113 ،
زلمد عثماف اخلشت ،فن كتابة البحوث العلمية و إعداد الرسائل اجلامعية ،ابن سينا -القاىرة،
3655هـ

3662

منذر الضامن ،أساسيات البحث العلمي ،دار ادلسَتة -عماف،

4228

Adnan Latief, Tanya JawabMetodePenelitianPembelajaran Bahasa, (Malang:
UM Press), 2012.

|127

Al-Ta’rib, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaan Vol. 4, No. 2, 2016

