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 وتساؤالتها البحث مشكلة صياغة

 

 ــ صياغة المشكلة  1

 مضمون عن تعبر ومحددة ومفهومة واضحة عبارات في المشكلة صياغة ان

 المعلومات وجمع ، بمشكلته المباشرة العناية الى الباحث وتوجه ، ومجالها المشكلة

 ، بمشكلته المتعلقة المعلومات مصادر الى الباحث وترشد بها المتعلقة والبيانات

 التي االسئلة او المشكلة لعبارات والمصطلحات االلفاظ اختيار الباحث من تتطلب

 موسعة تكون ال بحيث بدقة المشكلة مضمون عن تُعبر بصورة للبحث تطرحها

 منها المقصود فهم ويصعب للغاية محددة ضيقة او التفاصيل كثيرة الجوانب متعددة

 .ووضوح بدقة

 -:التاليين األسلوبين بأحد المشكلة وتُصاغ

 : مثل خبرية بجملة المشكلة عن بالتعبير وتكون -:اللفظية او التقريرية الصياغة -أ

 . كلية الفنون الجميلة  طلبة عند الدراسي بالتحصيل الذكاء عالقةــــ 

 الصيغة بهذه المشكالت صياغة وتتم -:السؤال صيغة او االستفهامية الصياغة -ب

 -:التالي النحو على

المرحلة االولى في كلية الفنون  لطلبة الدراسي التحصيل في الذكاء أثر ماــــ 

 ؟الجميلة 

 المتغيرين بين العالقة بوضوح تُبرر السؤال صورة في الميول انماط صياغة ان

 من الغرض هو السؤال جواب ان تعني الدراسة وهذه.  الدراسة في االساسيين

 .للبحث الرئيسي الهدف تحديد في الصياغة هذه تساعدنا ولذلك العلمي البحث

 ــ تساؤالت المشكلة  2

 : يأتي ما الى نشير الخصوص وبهذا



 لها دراسة وأية الدراسة، ألهداف مفصلة ترجمة هي العلمي البحث في التساؤالت -أ

 من بد ال األهداف هذه تتحقق ولكى فرعية، أهداف عدة منه ينبثق رئيس هدف

 . فروض أو تساؤالت إلى ترجمتها

 كل يغطى حيث أهدافه، هي البحث تساؤالت أن طالما أنه الباحثين بعض ويرى

 ال أنه يرى اآلخر البعض لكن األهداف، لذكر داعي ال فإنه معينا، هدفا تساؤل

 .تكرارا هناك كان ولو حتى واألهداف، التساؤالت ذكر في هناك مشكلة

 الباحث ويضعها مباشرة، الرئيس السؤال تلي استفهامية أسئلة هي التساؤالت -ب 

 محاور من محور كل مستوى على البحث في المتوقعة النتائج إلى خاللها من ليشير

 .محدد غير عددها يكون و معين، بمحور تساؤل كل ربط طريق عن الدراسة

 و البكالوريوس مرحلتي طلبة يعدها التي البحوث في عادة التساؤالت تستخدم -ج

 في يتم بل فحسب، تساؤالت بعمل يكتفي فال الدكتوراه، مرحلة في أما ، الماجستير

 .البحثية الفروض صياغة إلى اللجوء األعم الغالب

 كيف، ماذا، من،: )مثل فقط األسئلة من عدد على االجابة التساؤالت تستهدف -د

 او بينها عالقات بناء إلى الوصف هذا تتجاوز أن دون الواقع وصف بغرض( ولماذا

 . العالقات هذه اختبار

 عنها معلومة اإلجابة تكون وال وعميقة، محددة التساؤالت تكون أن يجب -هــ 

 تتضمنه ما وتترجم المعنى، ووضوح الصياغة بدقة أيضا تتسم أن بد وال.مسبقا

 .البحثية المشكلة

 :  يأتي ما الى التساؤالت وتهدف ــ و

 المحاور هذه خروج عدم و للدراسة االساسية المحاور تحديد في التساؤالت تفيد ــ أ

  التساؤالت، هذه عن

 . البحث من المبتغاة باألهداف التحليل عملية ربط في أيضا تفيد  ــ ب

 سوف التساؤالت فإن الطالق مشكلة حول يدور البحث عنوان كان إذا ذلك مثال ـــ

 االجتماعية التنشئة في وتأثيره الطالق، أسباب: منها أساسية محاور حول تدور

 التحليل عملية تسير ثم... وهكذا لهم، الدراسي التحصيل في وتأثيره لألبناء، السليمة

 .البحث أهداف ضوء فيى

 



 

 

 نتائج من يتوقعه ما الباحث فيه يطرح استفهامي شكل في التساؤالت تصاغ ــ ز

 .المقصود المحور مستوى على

 التنشئة على الطالق تأثير ما الطالق، حدوث في تسببت التي العوامل ما: ذلك مثال

 .لألبناء الدراسي التحصيل  في الطالق تأثير ما لألبناء، السليمة االجتماعية

 


