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  أوالً أخطاء في اختيار المشكلةأوالً أخطاء في اختيار المشكلة
  

أهم ما يشغل بال أي باحث هو اختيار الموضوع الذي يحري فيه بحثه سواء لدرجة  الماجتةتير أا الةدرتورا   لعل

 يرة االتردد قد تطول أياماً اشهوراً. اهذ  الحال  مةن الحيةرة االتةردد رةاهرة  ةحي فعادة ما يمر بمرحل  من الح

ال ينبغي أن تتبب قلقاً للباحث أا تقلل من ثقته في نفته أا قدراته البحثي ، بل علة  العسةف فهنهةا تعطيةه الفر ة  

ه رمةا تعطيةه الوقة  عل  الجديد مةن الموضةوعاو ا المشةسالو فةي مجةال ت   ةلمزيد من القراءة ا االطالع 

السافي للتشاار مة  اسسةاتذة االةزمالء حةول مةا يةدار فةي  هنةه مةن أفسةار حتة  ي ةل لقناعة  راملة  بالموضةوع 

 اأبعاد .

 

 من األخطاء التي يقع فيها الباحث عند أختيار المشكلة
 

 اختيار الباحث لموضوع بحث تقليدي مستهلك -1
 

ث عنةد اختيةار مشةسل  بحثية  هةو الةتحمف لموضةوع ااحةد بعينةه، أا أن من التلورياو ال طه التي يق  فيها الباحة

ا ال يعطةي لنفتةه فر ة  النفةر فةي احتمةاالو ا خةرو ا موضةوعاو جديةدة ا يغلق تفسير  عل  هةذا الموضةوع 

ختيار موضةوع تقليةدي متةتهلك ا يحرمةه مةن اختيةار امشسالو لم يتناالها الباحثون من قبل. اقد يقود   لك إل  

 و اخرو أرثر حداث  اربما أرثر أهمي  في مجال الت  ص.موضوعا
 

 اختيار الباحث لمشكلة بحثية من خارج تخصصه -2
 

إ ا لم يسن الباحث عل  دراي  رامل  بالمجاالو البحثي  التي تق  في إطار ت   ه التربوي فقةد ي تةار موضةوعاً 

 أا مشسل  تق  في نطاق ت  ص ا خر اهنا يضي  اقته امجهود  سدو.

للح ةول علة  درجة  الةدرتوراة. اهنةا  اطةرق التةدريف سةافر فةي بعثة  لل ةار  : باحث من قتم المنةاه  مثال

تاهةة  منةةه معةةالم الطريةةق، ات يةةر موضةةوعاً مهمةةاً امفيةةداً ابةةذل جهةةد  فةةي بحثةةه اأنهةة  دراسةةته اح ةةل علةة  

 ول التربي .الدرتورا . اعندما عاد إل  أرض الوطن، اتضح أن موضوعه يدخل في نطاق ت  ص أ 
 

 اختيار مشكالت من التخصص النوعي و ليس التخصص التربوي -3
 

اريف يتو ل إل  نةوع جديةد  طالبا في التربي  الفني  مثالً ي تار بحثاً يدار حول مشسل  الطالءاو ال زفي : مثال

موسةيقي  معينة . ا  من الطالء له مميزاو اقت ادي  أا جمالي ، أا باحث في التربية  الموسةيقي  يبحةث تطةوير ألة 

 يالحظ أن هذ  البحوث تنتمي إل  بحوث الفنون التشسيلي  ا ال تنتمي إل  بحوث تعليم تللك الفنون.

 

 أخطاء اّخرى يقع فيها الباحث عند اختيار المشكلة
 

 بعد أن يتتقر الباحث عل  المجال الذي يرغب البحث فيةه ا بعةد أن يسةون اقتةر  مةن تحديةد المشةسل  التةي اقتنة 

بوجودها ا أهميتها عليه التهرد مةن عةدة امةور لسةي يضةمن النجةال. العةل أهةم مةا يفيةد  فةي  لةك تجنةب اسخطةاء 

 استي :
 

 أال يمثل الموضوع المختار مشكلة بحثية فعالً: -4
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أن رل مشسل  ي ةادفها فةي العملية  التعليمية  ت ةلح لتسةون مشةسل  بحثية . ا  -خا   المبتدئ -قد يت ور الباحث

غير  حيح حيث نجد بعد المشسالو ال تحتا  إال لمزيد من القراءاو ااسدبياو المرتبط  بالموضوع، أا أن هذا 

 يسفي أن تناقش المشسل  من قبل النت   ين لي لوا إل  حلها.
 

 أن تكون المشكلة من المشكالت التي تتطلب بحوث حركة -5
 

تتطلب إجراء بحث حرر  سري  ال يتطلةب رةل القيةود ا  اهنا تسون المشسل  ااقعي  السن حجم المشسل  اطبيعتها

الشةةراط االمةةدة الزمنيةة  التةةي يحتاجهةةا البحةةث التربةةوي الةةذي يتةةتهدا الح ةةول علةة  درجةة  الماجتةةتير أا 

 الدرتورا .
 

 أن يتخير الباحث مشكلة ذات طابع شخصى -6
 

ن في هذ  الحال  يسون البحث محداد النتائ  رثيراً ما تسون نتائ  هذ  البحوث مفيدة نفراً لحماس الباحث لها إال أ

 ا ال يمسن تعميمه ا بالتالي يسون الموضوع أا المشسل  غير مناسب .
 

 أن يجبر الباحث على أختيار مشكلة غير مقتنع بها -7
 

أن اختيار الباحث موضوعاً ال يحبه أا اجبار  عل  اختيةار موضةوع ال يقة  ضةمن اهتماماتةه يةىدي إلة  أن يفقةد 

سه للعمل ، ا ت بح إجراءاو البحث عملي  غير محبب  إل  نفته يىديها دان إستمتاع أا ال يبذل فيها أق ة  حما

 قدراته ا إبداعاته اتسون النتائ  عادة دان المتتوو.
 

 أن تكون المشكلة قديمة وسبق لبحوث سابقة أن تناولتها -8
 

تةبق دراسةته بةنفف اسهةداا، ا بةنفف المتغيةراو ا بمعن  أن عل  الباحث التهرد من أن الموضوع الم تةار لةم ت

 أا المشسل   اتها. ربما نفف االجراءاو ا بالتالي لم يعد هنا  داع لبحث ا خر في الموضوع  اته
 

 أن تكون المشكلة أكبر من قدرات الباحث و إمكاناته  -9
 

لب إمساناو مادي  ابشري  أعل  من احيانا يدف  الحماس الباحث الختيار مشسل  مهم  ا جديرة بالبحث، السن تتط

امساناو الباحث. فقد تتطلب المشسل  فريق بحثي متعدد الت   او ا أحيانا تتطلب سنواو طويل  لبحثها ممةا ال 

 تسفيها سنواو الدراس . ا قد يحتا  البحث سجهزة ا معداو غير متوفرة ا ال يمسن للباحث توفيرها.
 

 طالعية للتأكد من المشكلةإستإغفال الباحث إجراء دراسة  -10
 

فةةي حةةاالو رثيةةرة يسةةون المفيةةد إجةةراء دراسةة  إسةةتطالعي  للتهرةةد مةةن اجةةود المشةةسل  فعةةالً ا للتعةةرا عةةل أبعةةاد 

المشسل  ا متغيراو البحةث ا التعةرا علة  ال ةعوباو التةي يمسةن أن تواجةه الباحةث فةي دراسة  المشةسل . افةي 

 في إعداد خط  بحثه أا إدخال بعض التعةديالو علة  فسةرة البحةثضوء نتائ  هذ  الدراس  يقرر الباحث المضي 

 أا حداد  أا اساليب التناال ا االجراءاو أا قد يغير رأيه في الموضوع رسل.
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 ثانياً أخطاء شائعة في خطة البحثثانياً أخطاء شائعة في خطة البحث

 

هنةا  . اتعتبر خطة  البحةث بمثابة  عقةد بةين الباحةث االقتةم العلمةي ا السلية  أا الجامعة  التةي  يتةجل فيهةا بحثةه

 شراط ا متطلباو معين  تحددها رل رلي  أا جامع  ينبغي اسلتزام بها.

 

 و من األخطاء الشائعة التي يقع فيها الباحثين عند كتابة خطة البحث
 

 تسرع الباحث في كتابة خطة البحث -1
 

اسطةالع علة   يستب الباحث خط  بحثه قبل أن يسمل دراسته المتعمقة  لددبيةاو المرتبطة  بالموضةوع، ا قبةلقد 

، . إن هذا يعرض  لسثير من النقد عنةدما يعةرض خطتةهالبحوث ا الدراساو التي إجري  أا تجرو في الموضوع

ا إ ا قبل  ال ط  فةنن  الباحةث يستشةف بنفتةه بعةض الق ةور فةي عنا ةر ال طة  ممةا يمثةل مشةسل  فةي التنفيةذ. 

 إداري  تسلفه السثير من الوق  ا المتاعب. الباحث إل  إجراءاو قانوني المعالج  هذا الق ور قد يحتا  
 

 كتابة الخطة قبل التأكد من توافر اإلمكانات و المتطلبات الالزمة للبحث -2
 

لهةذ  المتطلبةاو أا عةدم تقةدير  قد يسون  لك أحد مفاهر التترع ا لسن قد يسون أيضا نتيج  عةدم إدرا  الباحةث 

ر العدد السافي من اسفراد الذين يعتزم اختيارهم رعين  لبحثة  فةنن  لةك إ ا لم يتهرد الباحث من تواف مثالسهميتها. 

قترح  لتةدريف بعةض احةداو مقةرر مأحد الباحثين خطط لتجريب استراتيجي   مثاليىدي حتماً إل  فشل البحث. 

 دراسي في ال ف التادس ا لم يدر  إنذا  انه لم يعد يوجد  ف سادس.
 

 عنوان البحث  -3
 

ستبون عنواناً طويالً مليئاً بالتفا يل غير الالزم  التي يمسن أن تسون في حداد البحث أا تتضةح بعض الباحثين ي

 ا غير محدد فتضي  معالم البحث اهويته.في االجراءاو. رما يميل البعض إل  رتاب  عنوان فضفاض 
 

   مقدمة البحث -4
 

العمومي  الشديدة التي قد تشت  القةارئ، من اسخطاء الشائع  في رتاب  مقدم  البحث أن يميل الباحث إل   -

 اأن يت دم لغ  فضفاض  بعيدة عن اسسلو  العلمي الدقيق.

عند استعراض بعض اسدبيةاو االبحةوث التةي تناالة  الموضةوع قةد يتةيل بعةض البةاحثين اختيةار تلةك  -

 ه .المراج  فيقدمون مراج  غير مرتبط  بمشسل  البحث أا تسون قديم  فال توضح أهمي  إجرائ

رما تعتبر اإلطال  من اسخطاء التي يق  فيها الباحثين، رذلك االخت ار الشديد خطه غير متتحب حيث ال  -

 يتمح للقارئ بفهم أبعاد المشسل  ا موقعها في ال ريط  البحثي .
 

 صياغة المشكلة -5
 

ثةل للباحةث نقطة  ق ةور مشسل  البحث هي حال  أا راهرة يقابلها الباحةث فةي عملةه ا هةذ  الحالة  أا الفةاهرة تم

 تدفعه إل  ضرارة التفسيرفي ضرارة البحث عن حل أا عال  لها.

أا  مبالغة اعند  ياغ  المشسل  عل  الباحةث أن ي ةف هةذ  الحالة  أا الفةاهرة ب ةورة ااضةح  امباشةرة دان 

ن البحةةث تهةةوين . ايسةةون الو ةةف فةةي عبةةاراو تقريريةة  يفهةةم منهةةا القةةارئ المشةةسل  ايريةةد أن يجةةد حةةالً لهةةا مةة

 المقترل.
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: الحظ باحث تدهوراً ااضحا في أداء معلمي مادة دراسي  معين  مما انعسةف علة  متةتوو التالميةذ فةي هةذ  مثال

المادة من حيث درجاو التح يل، ا أيضا في تزايد اتجاههم التلبي نحو دراس  المادة. ا فةي ضةوء قراءاتةه فةي 

 بياً لمعلمي هذ  المادة في ضوء نقاط الضعف الفعلي  في أدائهم.اسدبياو المت   ه قرر أن ي مم برنامجاً تدري
 

 نستعرض بعض الصياغات لهذه المشكلة
 

 1صياغة 

 تتبلور مشسل  الدراس  في استي :

ما أثر برنام  تدريتةي مقتةرل علة  أداء معلمةي مةادة  رةذاى ا علة  تح ةيل التالميةذ ا اتجاهةاتهم نحةو  -

 المادة؟

 ال ا ليت  مشسل  ا ال نعرا مةا الةذي دفة  الباحةث لهةذا التةىال بمعنة  مةا يالحظ أن هذ  ال ياغ  سى

 المشسل  التي أثارو اهتمامه.
 

  2صياغة

تتبلور مشةسل  البحةث فةي ت ةميم برنةام  تةدريبي لمعلمةي مةادة  رةذاى ا قيةاس أثةر  علة  أدائهةم ا علة   -

 متتوو تح يل التالميذ ا اتجاهاتهم نحو المادة.

 الباحث لنا ما ينوو عمله في هذا البحث فهو سي مم برنامجةاً تةدريبياً للمعلمةين    في هذ  ال ياغ  يقول

 لما ا.... ما الذي أثار اهتمامه مما دفعه للتفسير في ت ميم برنام  تدريبي؟ بمعن  أين المشسل ؟
 

  3صياغة

ء معلمةي هةذ  مشسل  البحث هي عدم اجود برام  تدريبي  لمعلمي مادة  رذاى مما نت  عنه ق ور فةي أدا -

 المادة.

   نجد الباحث هنا متتاء لعدم اجود برام  تدريبي  ...فما سبب هةذا اسسةتياء ؟ امةا اسضةرار التةي نجمة

أثار غضب الباحث؟ فن ا لم ينت  عن غيةا  هةذ  البةرام  أية  أضةرار عن عدم اجود برام  تدريبي  مما 

 فال تسون هنا  مشسل .
 

 4صياغة 

العالق  بين أداء معلمي مادة  رذاى ا متتوو تح يل التالميذ ا اتجاهةاتهم  مشسل  البحث هي السشف عن -

 نحو المادة.

 في هذ  ال ياغ  بالسشف عن العالق  بين أداء المعلمين ا متتوو تح ةيل التالميةذ. ا لسةن  اهتم الباحث

الق  فهل من هل هذ  هي المشسل  التي ااجه  الباحث؟ قطعاً ال. اإ ا ران الهدا هو السشف عن هذ  الع

 الضراري أن ي مم الباحث برنامجاً تدريبياً؟ أم أنه من الممسن معرفه هذ  العالق  بطرق ا خرو؟
 

  5صياغة 

مشةةسل  البحةةث تتبلةةور فةةي إجةةراء تجربةة  بحثيةة  علةة  مجموعةة  مةةن معلمةةي مةةادة  رةةذاى لتحتةةين أدائهةةم  -

 التالميذ ا اتجاهاتهم نحو المادة.التدريتي من خالل برنام  تدريبي ا قياس أثر التجرب  عل  تح يل 

  فةةي هةةذ  ال ةةياغ  يقةةول الباحةةث أن مشةةسل  البحةةث هةةي إجةةراء تجربةة ج إن إجةةراء تجربةة  هةةي جةةزء مةةن

 إجراءاو البحث ، فسيف تسون تجرب  البحث هي المشسل .  
 

 6صياغة 
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دة  رذاى ا تزايةد أن المشسل  التي يحاال البحث الحالي أن يتهم في حلها هي تدني متتوو التالميذ في ما -

اتجاهاتهم التلبي  نحو المادة رذلك اضول ضةعف فةي أداء معلمةيهم فةي تةدريف المةادة ممةا قةد يسةون لةه 

 دخل في تدني نتائ  التالميذ.

  . هنا يشرل لنةا الباحةث خلةالً مقلقةاً فةي العملية  التعليمية  اقةرر أن هةذ  المشةسل  ا اعتبرهةا مشةسل  بحثية

تلساً مغاير تماما عن فسرة تةدريب المعلمةين ا تتبة  أثةر هةذا التةدريب فمةثال اران من الممسن أن يتلك م

رةان مةةن الممسةةن أن يررةز علةة  ت ةةميم مةةواد تعليمية  متةةاعدة يتغلةةب بهةا علةة  ضةةعف أداء المعلمةةين ا 

 يبحث عن فعالي  هذ  المواد ا إثرها عل  التالميذ.
 

 أسئلة البحث  -6
 

 ط  مجموع  من اسسئل  التي يرو الباحث أن اسجاب  عنها اسيلته للتو ل يتب  تحديد مشسل  البحث في رتاب  ال

 لحلول محتمل  لمشسل  البحث.
 

 األخطاء الشائعة الخاصة بأسئلة البحث
 

اسسةةئل  التةةي إجابتهةةا معرافةة  ال تقبةةل رهسةةئل  بحثيةة  حيةةث أن سةةىال البحةةث ال تسةةون  أسئئئلة اجابتهئئا معروفئئة: -

 الباحث من بحثه ا التو ل بنفته لهذ  اإلجاب . إجابته معراف  قبل انتهاء

 : ما المقرراو التي يدرسها طال  رلي  تربي ؟   ما خ ائص نمو طفل الراض ؟مثال
 

 االسئلة التي تبدأ بهل  -

 مثال: هل توجد فراق بين نتائ  البنين ا البناو؟

 االجاب  المتوقع  عن التىال هي: نعم توجد فراق أا ال التوجد فراق.

سةةن مةةا قيمةة  هةةذ  النتيجةة ؟ ا مةةا نةةوع الفةةراق؟ ا مةةا داللةة  الفةةراق؟ ا مةةا أسةةبا  هةةذ  الفةةراق؟ ا مةةا مةةدو هةةذ  ل

 الفراق؟ افي أي المجاالو أتضح ؟

ا هسذا يتضح أن اجابة  التةىال الةذي يبةدأ بهةل ال تعطينةا  ةورة ااضةح  عةن رةل اسبعةاد ا بالتةالي فهةي إجابة  

 هرة.منقو   ا غير مفيدة في تفتير الفا
 

يتطلةةب اإلجابةة  عةةن التةةىال الواحةةد منهةةا علةة  الباحةةث تجنةةب  ةةياغ  اسسةةئل  مرربةة  التةةي  األسئئئلة المركبئئة: -

 اإلجاب  عل  إجزاء متعددة داخل التىال.

إعداد المعلم ، اال لفي  االجتماعي  لهم، ا متتوو أدائهةم التدريتةي، ا إدارة ما العالق  بين محتوو برام   مثال:

 الف ل؟
 

المق ود هنا اسسئل  التي تتعدو قةدراو الباحةث اإمساناتةه فينبغةي أن يضة  الباحةث إسةئلته  األسئلة الطموحة: -

 في حداد إمساناته الزمني  االمادي .
 

قد يطرل الباحث أحياناً في بعض ال طط البحثي  أسةئل  ال عالقة  لهةا بالمشةسل  البحثية  ا  األسئلة غير المرتبطة:

ا عالق  هذا التىال بالبحث المقترل؟ فن ا لم تسن هنا  عالق  ااضح  امفيدة للباحث فال داعي قد يتتهل القارئ م

 لهذا التىال أا ما يشابهه.
 

 أخطاء شائعة في صياغة الفروض -7
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حث هي ت ور سجاباو أسئل  البحث، يتو ل إليها الباحث بناًء عل  قراءاته في اسدبيةاو ا البحةوث فراض الب

 المرتبط .
 

 ه فروض البحثباألخطاء الشائعة في كتا من
 

  بعةض البحةوث التاري ية  ارةذلك البحةوث مالحظئة بهسئل  البحث ا ال يض  فراضاً. أن يستفي الباحث :

االستسشافي  يمسن فيها االرتفاء باالسئل ، حيث ال تتوفر لدو الباحث المعلومةاو التةي تمسنةه مةن  ةياغ  

 الفراض.

 غير مىيدة بهسف علمي .راض أن يتترع الباحث في  ياغ  ف 

 . أن يض  الباحث فراض تتعارض م  المتعارا عليه في اسدبياو المرتبط 

 .أن يض  الباحث فراضاً لبعض اسسئل  ا يهمل أسئل  ا خرو 

  است دام الفراض ال فري ، ا فيها يفترض الباحث عدم اجود فراق بين المجموعةاو البحثية . ايفضةل

عند التحليل االح ائي للبياناو لضمان الموضوعي  اعةدم التحيةز ا لسةن  أن تتت دم الفراض ال فري 

ال توجةةد فةةراق  مثئئال:اسةةت دامها فةةي خطةة  البحةةث أي قبةةل اجةةراء البحةةث فلةةيف مةةن المنطةةق فةةي شةةل . 

جوهري  بين نتائ  من سوا يدرسون باالستراتيجي  المقترحة  امةن سةوا يدرسةون بالطريقة  المعتةادة. 

 لما ا يتعب الباحث نفته. إالفراض في خط  البحث ايجابي  موجهه ا لذلك يجب أن تسون ال
 

 أخطاء في توضيح حدود البحث -8
 

 من العنا ر المهم  في خط  البحث توضيح الحداد التي سوا يعمل في اطارها ا هذ  الحداد قد تسون:

 مثل عدد العين .: ي ف فيها الباحث أرقاماً معين  حدود عددية -

 ضح فيها أين سيجرو البحث.يو حدود مكانية: -

 يحدد فيها الفترة الزمني  التي سوا يتتغرقها البحث. حدود زمنية: -

 ا إغفال هذ  الحداد يعد من اسخطاء الشائع  في البحوث .

مةن اسفةراد اما إ ا تدخل  بعض العوامةل التةي تفةرض علة  الباحةث ررافةاً معينة  مثةل عةدم تةوافر أعةداد رافية  

في البحث، فيطةر الباحةث للعمةل مة  عينة   ةغيرة أا اسةت دام االسةتبيان البريةدي لتجمية   المطلو  العمل معهم

 البياناو ا هذا يىثر عل  مدو  دق النتائ .
 

 مسلمات البحث  -9
 

يتتند البحث التربوي عل  متلم  أا أرثر ا في ضوئها ا اسةتناداً إليهةا ي تةار الباحةث المشةسل  ا يحةدد أسةئلته ا 

 جراءاته ا هذ  المتلم  ال تسون موض  شك أا تتاؤل.يض  فراضه ثم إ

ب دد تجريب استراتيجي  معينة  ليسشةف عةن مةدو فاعليتهةا فةي تغيةر سةلو  الطةال  فننةه إ ا ران الباحث  مثال:

بالقط  مرتسز عل  متلم  تىرد عل  أن سلورياو الفرد قابل  للتعديل.أما إ ا رانة  فسةرة تعةديل أا تغييةر التةلو  

 ض  شك، فننها ال تسون متلم  في البحوث التربوي .مازال  مو
 

 أخطاء تحدث أحيانا عند تعريف مصطلحات البحث -10
 

عندما يحدد الباحث للقارئ ما المق ود في هذا البحث بسةل م ةطلح يتةت دمه، فننةه يمنة  سةوء الفهةم أا ترجمة  

 خطه لم طلح لم يق د .
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 تعريف المصطلحات ما يلي و من األخطاء التي يقع فيها بعض الباحثين في
 

 .أن ينقل تعريفاً بعيداً عن المعن  المطلو  في بحثه 

  يتبنا  في بحثه.أن يترد مجموع  تعريفاو م تلف  ا ال يتتقر عل  المعن  الذي 

 . تبني تعريفاو من م ادر غير معراف  ا غير مشهود لها بالدق  العلمي 

  من الم طلحاو أ بح بديهياو ال خالا عليها.االرثار من الم طلحاو بدان داعي حيث أن رثير 
 

 الخلط بين أهداف البحث وأهميته -11
 

 هي النتائ  التي سوا يحققها الباحث عند انتهائه من البحث. اهداف البحثإن 

 فهي ما يمسن أن يترتب عل  نتائ  البحث من فوائد ا ما يمسن تعميمه ل الح العملي  التعليمي . أهمية البحثأما 

: في دراس  عن أثر برنام  تدريبي مقترل لمعلمي مادة  رذاى عل  تح يل التالميةذ ا اتجةاهتهم نحةو المةادة مثال

 يمسننا أن نقول أن:

 : تحتين متتوو التالميذ ااتجاهاتهم نحو المادة. هدف البحث

 ا يمسننا القول أن تحتين أداء المعلمين ا بناء برنام  تدريبي ران اسيل .

 : حثأهمية البا أن 

 اهمي  البحث تتبلور في المشارر  في تحقيق جودة التعليم ااالرتقاء بمتتوو التالميذ ااتجاهاتهم نحو المادة. -
 

 أخطاء ترتبط بشرح منهج البحث و إجراءاته -12
 

من أهم عنا ر خط  البحث ا فيه يشرل الباحث ريف يعتزم تنفيذ خطة  البحةث المقتةرل االبةد أن يسةون الشةرل 

 ا محدد دان الدخول في تفا يل ليف مسانها خط  البحث ا الهدا هنا أن يفهم القارئ موضحاً 

 ريف سيجيب الباحث عن رل سىال من أسئل  البحث؟ 

 ما منه  البحث الذي سيتت دمه؟ 

 ما ترتيب مراحل البحث اخطواته؟ 

 ريف سيتم تجمي  البياناو المطلوب ؟ 

 ريف سيتم اختيار عين  البحث؟ 

 حثي  التي سوا يتت دمها، اريف؟ما اسدااو الب 

 ما المعالجاو االح ائي  التي سوا يطبقها؟ 

 من سيقوم بسل خطوة من خطواو البحث؟ 

 ما ال ط  الزمني  المقترح  للتير في خطواو البحث؟ 
 

 من األخطاء التي يقع فيها الباحث في هذا الجزء
 

 إغفال شرل بعض مراحل البحث؟ 

 حث؟الترتيب غير المنطقي ل طواو الب 

 .ال وض في تفا يل بعض إجراءاو البحث ا اختزال البعض اسخر 

   إغفةةال اضةة  خطةة  زمنيةة  تحةةدد مراحةةل البحةةث اتتابعهةةا ا طةةرق متابعتهةةا ا تقيمهةةا أاال بةةهال  خطةة

PERT ى 
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 PERTخطة متابعة و تقييم إجراءات البحث 
 

 من فوائد هذ  ال ط 

 تتابع  في البحث ا نوع هذ  العالقاو.تمسن الباحث من رؤي  العالقاو المتشابس  أا الم 

   متابعةة  مةةدو تقدمةةه ا تعةةرا اإلجةةراءاو الواجةةب اإلسةةراع فيهةةا أا تغيرهةةا حتةة  يةةتم البحةةث فةةي الوقةة

 الم طط له.

 .توق  أي   عوباو أا مشسالو يمن أن توثر عل  البحث 
 

 PERTشرح خطة 
 

البحث ثم يحدد اسهداا المرحلية  التةي عليةه تحقيقهةا : يحدد الباحث اسهداا السبيرة التي يريد أن يحققها في أوالً 

: لو أن الباحث يهدا لمعرف  العالق  بةين اتجاهةاو التالميةذ ا مثال لسي ي ل إل  رل هدا من اسهداا السبيرة.

تح ةةيلهم ، فهةةو يحتةةا  أاالً أن يتعةةرا علةة  اتجاهةةاو التالميةةذ  هةةدا مرحلةةيى ا عليةةه أن يتعةةرا أيضةةاً علةة  

 التالميذ  هدا مرحل ىمتتوو تح يل 
 

: بعد  لك يبدأ الباحث في ت ميم خريط  شبسي  يوضح فيها تتاب  اإلجراءاو من أال يوم في البحث ا حتة  ثانياً 

 أخر مرحل .
 

: يحدد الباحث الالزم لتحقيق رل هدا ا يفضل أن يض  ت وراً مرنةاً لسةل خطةوة أي يضة  مةدو   مةن .... ثالثاً 

 إل ....ى اسبوعيا.
 

: يحول الباحث هذ  التقديراو الزمني  إل  شهور ا أسابي  فعلي  عل  النتيج  فت بح أمام  خريط  تف يلي  اً رابع

 ل طواو البحث ا موعد تنفيذها ا موعد تحقيق رل هدا حت  االنتهاء من رتاب  الرسال  ا اإلستعداد للمناقش .

 

 خطة المراجع والمصادر التي استعان بها الباحث في كتابة ال -13
 

اقعةة  عليةه عينةةه مةن مراجةة  عليةةه أن يتةجل جميةة  مةا  عنةد رتابةة  خطة  البحةةث قةد يت ةةور الباحةث أن -

اهذا ما يجب أن ينتبه إليةه الباحةث فيجةب علة  الباحةث أن ينتقةي ا يتةجل فقةط تلةك المراجة   ام ادر.

 التي استعان بها فعالً في رتابه خط  البحث.

 في رتابه المراج . رما ينبغي عل  الباحث اتباع نمط ااحد -

 

 يوم العرض المنتظر -14
 

هنا  مجموع  إجراءاو البد أن يلتزم بها الباحث قبل التمينار حت  يح ل علة  أربةر قةدر مةن االفةادة ا الةدعم 

فمن المفيةد أن يتتشةير الباحةث أسةاتذة القتةم فةي الموضةوع الةذي اختةار ، رمةا يشةار  زمالئةه فةي في هذا اليوم 

 فغالبا يسون لديهم ما يفيد  في هذ  المرحل . الفسرة ا أهميتها
 

 من األخطاء الشائعة التي يقع فيها الباحث فيها الباحث في هذه المرحلة:
 

 .أن يتترع في تحديد يوم العرض عل  التيمنار قبل أن يسون متتعداً تماما لهذا العرض 

 يوم العرض.بالموضوع قبل  أن يهمل مشارر  أربر عدد من اسساتذة ا استشارتهم ليسونوا عل  علم 

 . أن يقدم ال ط  في اق  متهخر ال يتمح باالطالع عليها ا دراستها دراس  رافي 
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  أال يهتم بشسل الورق  المقدم  من حيث تنتيق الستاب  مما يتاعد عل  حتةن المتابعة  ا فهةم خطة  البحةث

 بتهول .

  ا تتهل عل  المتتمعين المتابع  تساسل الباحث عن االستعان  بطرق عرض توضيحي  تتهل له العرض

 ا الفهم.

 .عدم العناي  السافي  بنعداد المسان االتجهيزاو الدزم  للعرض 

  عند الوقوا أمام التيمنار يبدأ في تقديم خط  البحث دان اللجوء للقراءة الحرفي  من الورق  فهةذا يعطةي

 انطباعاً بعدم الثق  بالنفف ا بالموضوع الذي يقدمه.

 ا رةذلك التةرع  الزائةدة فةي  وو ا م ار  اسلفار مما ي ةعب متابعة  ا فهةم مةا يقةول عدم اضول ال

 السالم التي تفقد المعن .

 إ ا است دم الباحث شفافياو فال يجب أن تسون نت   من  فحاو ال طة . ا يجةب أن تسةون ااضةح   ا 

 معدة خ ي اً سغراض العرض.م ت رة ا 

 تسون ال فحاو مزدحم  بالستاب  ا يستفي بنقاط أساسي  لتوضيح  إ ا است دم الباحث بااربوين  يجب أال

 عنا ر الموضوع.

 .اسخطاء في اللغ  ا التشسيل رثيراً ما يفقد المعن  ا تسون مثاراً للتعليقاو من قبل المتتمعين 

 .يجب عرض ال ط  ب ورة م ت رة دان إهمال للعنا ر اسساسي  بها 

 ق  السثير من اسراء الم تلف  ا عليه االستماع باحترام لسل اسراء.عندما تبدأ المناقش  عل  الطالب تو 

 .من أربر اسخطاء أن يغضب الطالب من التعليقاو، حت  اإن ران  تثير الغضب 

 أمةام ن يقنة  نفتةه أن رةل مةن يتحةدث يريةد أن يتةاعد، ا لسةن الةبعض يريةد أن يتةتعرض عل  الطالةب أ

ا قد تنب  تعليقاو من هذا الجهةل بالموضةوع .ا يحةاال  الموضوععض ال يعلم السثير عن باال خرين ا ال

 الطالب االستفادة من رل تعليق دان تعليق.

  يجرو الباحث التعديالو الت  تم االتفاق عليها فةي التةيمنار بسةل أمانة  ا تعةرض ال طة  علة  المجةالف

 لجن  لالشراا ا متابع  سير البحث.المت     في السلي  لتتجيلها ا تعين 
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  ثالثاً أخطاء شائعة في اختيار و تصميم منهج البحثثالثاً أخطاء شائعة في اختيار و تصميم منهج البحث
  

فةي  والباحةث فةي تنفيةذ خطةواو ا إجةراءاو بحثةه رمةا اردا تتجيله رسمياً يبدأ بعد الموافق  عل  خط  البحث 

 خط  البحث.
 

 :أسباب األخطاء التي يقع فيها الباحث في هذه المرحلة
 

 عدم تهرد  مما لديه من معلوماو. ا يرتسب الباحث بعض اسخطاء بتبب نقص معلوماته -

 بتبب إغفال بعض المتغيراو إما عن اعي أا بدان اعي . -

 أن يرتب خطه بتبب تحيز  في اتجا  معين ا رغبته في تحقيق نتائ  معين . -
 

 مناهج البحث التربوي و احتماالت الخطأ فيها
 

 اختيار منهج البحث

المشةسل  ا أسةئل  البحةث ا فراضةه. ا يةرتبط رةل  لةك بههةداا  يرتبط اختيار منه  البحث ارتباطاً اثيقةا بطبيعة 

 البحث.
 

 تصنف مناهج البحث في ضوء محاور مختلفة على النحو التالي:
 

 موضوع البحث -

ا المجةاالو التةي تنتمةي لهةا الفةاهرة التةي يت ةدو لهةا الباحةث الموضوعاو التي تتناالها  ت نف اسبحاث افق

 ا البحوث االجتماعي  ا البحوث القانوني  ا البحوث الطبي ........الخ.فنجد مثالً البحوث التربوي  
 

 اهداف البحث -

 أهدافها إل  بت نف البحوث التربوي  حت
 

 البحوث الوصفية -1

تعتمد عل  المالحف  المباشرة أا جم  البياناو من م ادر م تلف  ابطرق م تلفة ، ايقةوم فيهةا الباحةث بو ةف 

 ما هو رائن.

 حوث الو في  حتب أنواعها عل  النحو التالي:تتنوع الب
 

 البحوث المسحية -أ

 تهدا إل  جم  البياناو ال ا   بموضوع ما في اق  معين ا بطريق  منفم .

 من األخطاء الشائعة في البحوث الوصفية:

  بهسلو  غير محدد مما يجعل تحديد المجتم  البحثي المتتهدا  عباً.أن ت اغ أهداا البحث 

  مجتم  البحث دان الترريز عل  ال  ائص اسساسي  له أا إغفال بعض موا فاو المجتمة  أن يو ف

 المىثرة.

   ممةا يةىدي إلة  إجةراء الدراسة  المتةحي  علة  عينة  ال عالقة  لهةا ضعف إجراءاو إختيار العين  البحثي

 بالمجتم . المتتهدا.

 .ضعف إدااو جم  البياناو أا عدم مناسبتها سغراض البحث 

 في تفتير النتائ  بحيث ي ر  القارئ بنتائ  مغايرة للواق . التحيز 



 

 12 

 البحوث الترابطية -ب

تررز عل  السشف عن العالقاو بين المتغيراو ا التعرا علة  نةوع ا شةدة هةذ  العالقةاو هةل هةي عالقةاو 

 سببي ، تطوري ، أا اليدة ال دف .

 من األخطاء الشائعة في البحوث الترابطية

 أا سوء تفتير االرتباط الموجود بين المتغيراو . واع االرتباطعدم التمييز بين أن 

  عدم التحديد الدقيق للمتغيراو التةي يريةد الباحةث السشةف عةن نةوع امةدو العالقة  بينهةا ممةا يترتةب

ا بالتةالي التو ةل لنتةائ  عليه سوء اختيار أدااو جم  البياناو ا سوء اختيار المعالجة  االح ةائي  

 مضلل .

 تترع الباحث في تفتير ما يستشفه من عالقاو ترابطي  عل  أنهها عالقاو سببي  .رثيراً ما ي 

 . فشل الباحث في اض  معايير يرتسز عليها في عمل تنبىاو متتقبلي 

  يقت ةةر تحليلةةه االح ةةائي علةة  العالقةةاو الثنائيةة  بةةين المتغيةةراو بةةدال مةةن التحليةةل بعةةض البةةاحثين

 االح ائي للعالقاو المتعددة.

 تةةير النتةةائ  ي لةةط الباحةةث بةةين الداللةة  االح ةةائي  للعالقةة  الترابطيةة ، ا الداللةة  العلميةة  لهةةذ  عنةةد تف

 العالق .
 

 البحوث التنموية -جـ

الطولي  التتبعية  بجمة  البيانةاو المرتبطة  ارتبط  البحوث التنموي  بالدراساو الطولي  التتبعي  ا تهتم الدراساو 

ل فتةةرة زمنيةة  ممتةةدة قةةد تتةةتغرق عةةدة أسةةابي  أا عةةدة شةةهور ا أحيانةةاً عةةدة بفةةاهرة معينةة  أا أفةةراد معينةةين خةةال

 سنواو، ارثيراً ما تتت دم لقياس االتجاهاو.

تتبةة  سةةماو أطفةةال راضةة  معينةة ، ا ر ةةد مةةا يحةةدث لهةةم مةةن تغيةةراو حتةة  ي ةةلوا إلةة  ال ةةف الثالةةث  مثئئال:

 اإلبتدائي.
 

 من األخطاء الشائعة في البحوث التنموية

 يةدرس  مثئال: بحوث التنموي  في حداد زمني  ق يرة قد تىدي إل  نتائ  مشةسو  فةي  ةدقها.است دام ال

 الباحث احدة دراسي  في اسبوعين أا ثالث  بهدا تغيير اتجاهاو التالميذ.

   طوال فترة البحث قد تسون متتحيل ، لذلك يضطر الباحث الستبدال بعض االبقاء عل  جمي  أفراد العين

 ل فترة البحث، ا هذا يقلل من سالم  بني  البحث.أفراد العين  طوا

 .قد ال يتتطي  الباحث التحسم في متغيراو البحث لفترة ممتدة، ايىثر  لك عل  النتائ  ا تفتيرها 

  يىثر تسرار تطبيق أدااو جم  البياناو عل  اسفراد إل  تغيير اسةتجاباتهم علة  بعةض البنةود، ابةذلك ال

 لك عل  الباحث اللجوء سدااو م تلف  ا لسنها متسافئ .تسون االستجاباو حقيقي ، لذ
 

 بحوث دراسة الحالة -د

مالحف  خ ائص احدة فردي  مهخو ة مةن المجتمة  المةراد دراسةته ا تسةون المالحفة  ا  يهدا الباحث هنا إل 

 ا متعمق  اشامل  ا لمتغيراو الفاهرة. تجمي  البياناو دقيق  

او اهر المتعةددة التةي تشةسل مسونةاو هةذ  المفةردة بغية  الو ةول الة  تعميمةا يسون هدا المالحف  تحليل الفو

 يمسن تطبيقها عل  مجتم  اس ل.
 

 

 أخطاء شائعة في بحوث  دراسة 
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  سوء اختيار الحال  التي سوا يررز الباحث عل  دراستها، فقةد تسةون الحالة  غيةر ااضةح  المعةالم أا ال

 حث.يمسن تعميم نتائ  دراستها عل  مجتم  الب

 .أن يت ير الباحث حال ؛ دراستها ليت  في حداد امساناته 

 . أن يهمل الباحث دراس  بعض المتغيراو المهم  مما يىثر عل  قيم  النتائ 

 .قد يهمل الباحث في تطبيق إسلو  مالحف  فعال 

  يتةاعدانه فةي دراسة  الحالة  دان أن يةدربهم علة  مهةاراو المالحفة  قد يعتمةد الباحةث علة  مالحفةين

 العلمي .

 .عدم تتجيل المالحفاو أاالً بهال مما يعرضها للنتيان 

   الفائدةتتجيل المالحفاو بطريق  غير منتفم  ا هذا يىدي ال  رم من المعلوماو المتناثرة قليل. 

 جةةب أال يعتمةةد علةة  التةةداين الةةورقي، اينبغةةي االسةةتعان  بالتتةةجيل فةةي حالةة  مالحفةة  التةةلو  اللففةةي ي

 ت  أا المتحرر .بال ور سواء الثاب

 . تجاهل الباحث المبادئ اسخالقي  في دراس  الحال   الحفار عل  ال  و ي ى 

 . رثيراً ما تت ف مالحفاو الباحث بالذاتي  ااالنطباعاو الش  ي 

  في المالحف  بالمشارر  يتعايش الباحث عةن قةر  مة  أفةراد عينتةه ا تنشةه عالقةاو حميمة  بيةنهم، ا قةد

 لوجه  نفرهم ا تبرير غير منطقي لتلورهم. يىدي  لك إل  انحياز

 فةي مثئالن  دق ما يجمعه الباحث من بياناو؛ ا  لك باللجوء سرثةر مةن م ةدر. إغفال أهمي  التهرد م :

مدرس  داخلي ، است دم الباحث االستبيان لتجمي  بعض المعلوماو عنهم ا دراس  حال  لعين  من التالميذ 

لي ثم عقد لقاءاو ش  ي  م  أالياء االمور لتح يل نفف المعلوماو ا عن اسبا  إلتحاقهم بالقتم الداخ

 ران  نتائ  المقارن  بين استجاباو التالميذ ا أالياء االمور مذهل  ا شيق .
 

 البحوث التاريخية -هـ

يعرا البحث التاري ي بهنه عملي  منفمة  ا موضةوعي  الرتشةاا اسدلة  اراء اسحةداث، ا تحديةدها ا تقيمهةا ا 

ربط بينهةةا مةةن أجةةل التحقةةق مةةن معلومةةاو معينةة  ا إثباتهةةا، ا ال ةةرا  منهةةا باسةةتنتاجاو تةةىدي إلةة  فهةةم جيةةد الةة

 للماضي ا ارتباطه بالحاضر ا المتتقبل.

ال ي لو بحث تربوي من دراس  تاري ي ، فمراجع  اسدبياو ا الدراساو التابق  هي في حد  اتها دراس  تاري ي  

 لموضوع البحث.
 

 عة في البحوث التاريخيةأخطاء شائ
 

  ال ي يغ الباحث مشسل  البحث بدق ؛ فتسةون غيةر محةددة ا تتتةم بالعمومية  ا تشةمل موضةوعاً ااسةعاً ا

 متشابساً لذلك يفشل في تحديد المتغيراو ا تجمي  البياناو الالزم  ا است الص النتائ .

  فيما يتو ل إليه من تفتير لدحداث االعتماد عل  مراج  ااثائق ثانوي  في تح يل البياناو مما يشسك

 موضوع البحث.

 دان التهرةةد مةةن  ان يتبنةة  الباحةةث رأيةةا أا فسةةرة معينةة  سنةةه اجةةدها متسةةررة فيمةةا رجةة  إليةةه مةةن اثةةائق

  حتها.

 .التبتيط المبالغ في تفتير اسحداث التاري ي  متجاهالً المىثراو الم تلف  عل  تلك اسحداث 

  م ةةطلح التعلةةيم مثئئالالتةةي رانةة  متةةت دم  فةةي هةةذ  الع ةةور.  ةةعوب  تفتةةير بعةةض الم ةةطلحاو :

 اسساسي ران يتت دم بمعن  ي تلف عن المعن  الحالي.

 .تفتير بعض اسحداث بعيداً عن سياقها المجتمعي مما يفقدها أهميتها 
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  ي .تعميم النتائ  عل  قطاع ربير من اسفراد ا اسمارن ا المىستاو ب ورة ال تبررها اسدل  التاري 

  تفتير اسحداث في ضوء خلفي  مجتمعي  م تلف  ا في رل مفاهيم ثقافي  ا تسنولوجي  يعيشها الباحث فةي

 بمعن  أن يفتر الماضي بعقلي  الحاضر. الحاضر
 

 بحوث التقييم -و

 من المهم أن نقارن التقييم التربوي ا البحث التربوي

 بحوث التقييم التقييم التربوي

ا البيانةةةاو التةةةي تيتةةةر  ةةةن   يهةةةتم بجمةةة  المعلومةةةاو

القةةةراراو المرتبطةةة  بالتياسةةة  التعليميةةة  ا اإلداريةةة  ا 

 بالتياس  العام  للدال .

تصئئمم بهئئدف قبئئول أو رفئئض فئئرض عئئن العالقئئة بئئين 

 متغيرين أو أكثر.

يةةتم عةةادة فةةي اطةةار محةةداد مثةةل مةةدو نجةةال برنةةام  

 معين.

 يختار الباحث عينات ممثلئة للمجتمئع البحثئي الكبيئر و

يسئئعى للوصئئول لمبئئئادي عامئئة يمكئئئن تعميمهئئا علئئئى 

 نطاق واسع.

المقيمين يهمهم  اصدار حكم على قيمة أو جودة شئي  

 معين.

البئئاحثون يهتمئئون بمعرفئئة األسئئباب وراء الظئئواهر أو 

 العالقات بين أبعاد الظاهرة تحت الدراسة.

 

 أخطاء يقع فيها الباحث في بحوث التقييم
 

 بين البحوث التربوي  في التقييم ا التقييم التربوي. يدر  الباحث الفرق أال 

 ا النتائ  التي تتاعد عل  إت ا  قراراو محددة. أال يفرق بين النتائ  القابل  للتعميم 

   ا فراضةاً لهةا مبرراتهةا العلمية ، فنجةد   محةددة أسئل عندما ال يحدد الباحث متغيراو البحث، ا ال يض

 و البحث.يت بط دان هدا ا ال اضول ل طوا

 .عند تفتير نتائ  دراساو التقييم لشل معين، يميل الباحث أحياناً لتعميم نتائجه دان سند علمي 
 

 البحوث التجريبية -ز

سةوا يحةدث عنةدما يةتحسم الباحةث فةي بعةض المتغيةراو. بمعنة  أن الباحةث تهتم البحوث التجريبي  بو ف مةا 

ا يتةةم  هةةذا المتغيةةر      فةةي الموقةةف الةةذي يريةةد دراسةةتهيةةتحسم بطريقةة  مق ةةودة فةةي أحةةد المتغيةةراو المتداخلةة

  . المتغيرات التابعة  ثم يالحظ أثر هذا التغير عل  متغير أا متغيراو ا خرو تتم    المتغير المستقل
 

 أحياناً في البحوث التجريبيةأخطاء تحدث 
 

 . اختيار الباحث لت ميم تجريبي ال يتناسب م  مشسل  البحث ا أهداف 

 عل  نتائ  التجرب .اعاة الباحث لتهثير بعض العوامل عدم مر 

 .تعميم النتائ  عل  مجتمعاو بحثي  ا خرو دان التهرد من امساني  التعميم 

 .أال يت ذ الباحث اإلجراءاو التي تقلل من امساني  التحيز 

 . أن يسون المتغير المتتقل من الضعف بحيث ال يىثر عل  المتغير التاب 

  االختيار العشوائي سفراد عين  البحث ا بين التوزي  العشوائي عل  مجموعةاو البحةث ال لط بين مفهوم

 التجريبي  ا الضابط .

   عنةةد اسةةت دام مجموعةة  ضةةابط  يحةةاال الباحةةث تسةةافى أفرادهةةا مةة  أفةةراد المجموعةة  التجريبيةة   علةة

 موا فاو ال عالق  لها بالمشسل  ا أهدافها.
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 د م  ت ميم تجريبةي يعتمةد علة  القيةاس البعةدي فقةط للمجمةوعتين أن يتت دم الباحث عين   غيرة العد

 الضابط  ا التجريبي .

 .أال يتهرد الباحث من ال دق الداخلي ا ال دق ال ارجي لت ميم البحث 
 

 بحوث الحركة )بحوث العمل( -ح

 تهةدا لتعمةيم ا عةادة مةا تسةون بحةوث ق ةيرة المةدو ال تهتم بالمشةسالو الفعلية  الحادثة  فةي المواقةف التعليمية 

 : معلم يريد أن يعرا سبب تذبذ  متتوو بعض الطال  في تح يل مادته.مثال نتائجها.
 

 األخطاء التي تحدث أحياناً في بحوث الحركة
 

  .التترع في اختيار المشسل  ا عدم اضوحها بالشسل السافي 

 ء.االنفراد بالبحث إ ا ران من اسفضل ت طيطه ا تنفيذ  م  مجموع  من الزمال 

 .عدم اض  خط  ل طواو البحث 

  محاال  البعض تطبيق نتائ  بحوث الحرر  عل  موقف يبدا مشابهاً ا لسنةه فةي الواقة  م تلةف فةي رثيةر

 من المتغيراو المحيط .
 

 البحوث المستقبلية -ط

 تتع  البحوث المتتقبلي  إل :

 .ت ور ما يمسن أن يسون عليه المتتقبل 

 تتقبل.ت يل احتماالو متعددة لهذا الم 

 . رسم  ورة للمتتقبل الذي يريد  اسنتان ايتبنا 

 من أهمها التيناريوهاو لمتتقبل الفاهرة ا يتطلب  لك :

 دراس  تاريخ الفاهرة ا ااقعها. -

 دراس  االتجاهاو المعا رة المرتبط  بالفاهرة. -

 ت يل احتماالو ابدائل ا ت طيط سيناريوهاو م تلف . -

 احد منها.مقارن  التيناريوهاو ا اقرار ا -
 

 هنا: أن البحوث المتتقبلي  في التربي  أقل مما ينبغي. الخطأ
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 رابعاً أخطاء شائعة في تجميع المعلومات و األدبيات و الدراسات السابقة لألطار النظري.رابعاً أخطاء شائعة في تجميع المعلومات و األدبيات و الدراسات السابقة لألطار النظري.

 

بعد أن يتتقر الباحث عل  منه  البجث المناسب لمشسل  بحثه ا يعرا تماما ريفي  ت ميم المنه  الم تةار يعةااد 

 وا ل  مشوار  في القراءة ا االطالع عل  اسدبياو ا البحوث التي تناال  متغيراو بحثه.م
 

 و من األخطاء الشائعة في هذه المرحلة
 

  يت ور الباحث أحيانا أن ما قةراء  مةن أدبيةاو ا مةا راجعةه مةن بحةوث فةي مرحلة  إعةداد خطة  البحةث

  المزيد من المراج  اسفضةل ا اسحةدث ا اسرثةر يمثل خلفي  علمي  رافي  فال يبذل جهذاً في العثور عل

 ارتباطاً.

  أن يررةز الباحةث علةة  نتةائ  الدراسةاو التةةابق  دان التعمةق فةي فهةةم ا تحليةل مةنه  البحةةث ا اسدااو

 المتت دم  ا اسساليب االح ائي  المتت دم .

 الم ادر اس لي . أن يستفي الباحث بالمراج  االم ادر الثانوي  بدالً من محاال  الو ول إسو 

   قد يهمل الباحث في تداين ما ي ل إليه من مراج  فور االطالع عليها ا النتيج  أن ينتاها حةين يحتةا

 إليها مما يضي  رثيراً من الوق  ا الجهد.

 .أن يهتم الباحث بسم المراج  التي يجمعها ا ال يهتم بالقيم  الفعلي  لهذ  المراج  ا مدو ارتباطها ببحثه 

  دراساو قد تنتمي لمجتمعاو م تلف  قد يتيل إل  البحث بدالً من تدعيمه. تجمي 

 .ي لط الباحث أحياناً بين ما يعتبر  اقتباساً مباشًر من المراج  ا بين ما يعتبر  قراءاو استفاد منها 

  قد يجم  الباحث رل مةا يةرتبط ببحثةه مةن بحةوث ا دراسةاو ا نفريةاو عةل أسةاس أنةه يجمة  رةل  لةك

ل متتقل بعنوان الدراساو التابق ، اهذا خطه ربير ا سوء فهةم لهةدا تجمية  اسدبيةاو، ف  ليضعه في

 فيقوم الباحث بهذا ا رهنه مسلف بعمل أرشيف لما رتب حول موضوع بحثه. 
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 خامساً أخطاء شائعة في اختيار عينة البحثخامساً أخطاء شائعة في اختيار عينة البحث

 

عمةل علة  االرتقةاء بعنا ةرها الم تلفة ، تهدا البحوث التربوي  للتو ل إل  نتائ  ترتبط بالعملي  التعليمية ، ا ت

 عل  أن نتمسن من تعميم هذ  النتائ  عل  نطاق ااس  يشمل رل مفرداو المجتم  البحثي.

 : هو مجموع المفرداو التي يرغب الباحث دراس  بعض المتغيراو المرتبط  بها.المجتمع البحثي المستهدفا 
 

 ا المجتم  البحثي قد يتسون من :

: دراس  متتوو التفسير االبداعي لدو تالميذ ال ةف اسال اإلبتةدائي فةي م ةر؛ في ةبح المجتمة  لمثا:  أفراد -

 البحثي المتتهدا في هذا البحث هو رل تالميذ ال ف اسال اإلبتدائي في م ر.

: مثل دراس  متتوو تجهيزاو مستباو المدارس الثانوي ؛ في بح المجتم  البحثي المتةتهدا هةو أشياء أو نظم -

 ل مستباو المدارس الثانوي  في م ر.ر
 

قد تسون مفرداو المجتم  البحثي متناثرة جغرافياً عل  أمارن متباعدة، ا في بعةض الحةاالو تسةون مترارمة  فةي 

 مسان ااحد ا هنا يمسن التعامل معها.
 

 ل م  جمي  مفرداو المجتم  البحثي؟الذي يطرل نفته هنا: هل يتتطي  أي باحث أن يتعام السؤال

بالطب  ال؛ سن ال الوق  ا ال الجهد ا التساليف المطلوب  تتمح بذلك، لذلك يلجه الباحةث إلة  تحديةد مجتمة  بحثةي 

في نطاق منطق  جغرافي  معين ، أا تحديد اسعداد التي يمسن أن تعمم عليها النتائ  ا نطلةق عليةه فةي هةذ  الحالة   

 " المجتمع المتاح"

؟ قةد يسةون  لةك  ةعباً إلة  حةد يحث التعامةل مة  جمية  مفةرداو المجتمة  البحثةيتسرر هل يتتطي  البا ا التىال

ربير، ا هنا يلجه الباحث إل  اختيار عين  محدادة من المجتم  المتال يتمسن من التعامل مة  مفرداتهةا، ا البةد أن 

 تحمل جمي  موا فاو اسماو المجتم  البحثي.
 

 اختيار العينةخطأ 
 

ينة  الم تةارة ا موا ةفاو المجتمة  البحثةي. ا يةرتبط خطةه اختيةار العينة  بحجمهةا؛ هو الفرق بين موا ةفاو الع

 فيزداد هذا ال طه رلما  غر حجم العين  الم تارة ا يقل رلما ربر حجمها.
 

 أنواع العينات
 

تتنوع العيناو تبعا لهدا البحث ا منهجه ا المتغيراو التي يتناالها الباحةث ا نتةتعرض فيمةا يلةي بعةض أنةواع 

 العيناو الشائع .
 

 العينات العشوائية البسيطة -1
 

فيها يتم اختيار العدد المطلو  سغراض البحث بطريق  عشوائي  إما بتحب أسماء سةري  مةن مفةرداو المجتمة ، 

 أا باست دام الترميز الختيار العدد المطلو ، أا باست دام الجداال الم طط  لهذا الغرض.
 

 العينا المنظمة -2
 

العيناو العشوائي  إال أنهةا تتبة  خطة  منفمة  لالختيةار. مثةال: لةو افترضةنا أن عةدد مفةرداو المجتمة   ا هي مثل

مةثالً  ا يبةدأ فةي اختيةار عينة  بحثةه علة   10؛ يبةدأ الباحةث باختيةار نقطة  بداية  عشةوائي ، الةتسن 5000البحثي 

 العين  المطلو . .........ى حت  يتتسمل عدد مفرداو-70 -60 -50 -40 -30 -20التوالي  
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 العينة الطبقية -3
 

تبعةا للنةوع   رورنإنةاثى، تبعةا للعمةر،  فمئثال:فيها يقتم الباحث المجتم  البحثي إل  فئاو تبعاً سغراض البحث. 

تبعةةا لمتةةتوو التعلةةيم، اتبعةةا سي متغيةةر يةةرو الباحةةث أن لةةه تةةهثير علةة  أهةةداا البحةةث انتائجةةه. ثةةم يبةةدأ اختيةةار 

طرقةة  عشةةوائي  مةةن رةةل فئةة  مةةن الفئةةاو مراعيةةا نتةةب  تواجةةدها فةةي المجتمةة  البحثةةي. اتتةةت دم مفةةرداو العينةة  ب

العيناو الطبقي  عنةدما يسةون هةدا البحةث المقارنة  بةين فئةاو م تلفة  مةن المجتمة  البحثةي فةي بعةض متغيةراو 

 البحث انتائجه.
 

 عينة التجمعات -4
 

ة مةن مفةرداو المجتمة  البحثةي مثةل المةدارس، الم ةان ، تعتمد عل  التجمعةاو الطبيعية  التةي تضةم أعةداد ربيةر

 النوادي. اهي تتت دم عندما يسون اهتمام الباحث مررز عل  هذ  التجمعاو ا ليف اسفراد الموجودين فيها.

: إ ا أراد الباحث قياس التفسير االبداعي لدو تالميذ المرحل  اإلبتدائي  قد يلجه إل  اختيار عشوائي لمجموع  مثال

 مدارس المجتم  المتتهدا، ايتم التعامل م  التالميذ ب فتهم تجمعا يمثل هذا المجتم . من
 

 العينات العمدية -5
 

افيهةا ينتقةي الباحةث مفةرداو العينة  افةق لمعةايير يتطلبهةةا البحةث ا يعتمةد اختيةار مفةرداو تتةوفر فيهةا سةةماو ا 

ث أن يسشةف عةن العالقة  بةين الح ةول علة  : إ ا أراد باحةمثئال خ ائص محددة ا لك لتحقيق اغراض معينة .

جوائز في متابقاو رياضي ، ا دافعي  الطال  الستسمال دراسةتهم، فهةو هنةا ي تةار طةال  حةائزين علة  جةوائز 

رياضي  في لعباو م تلف ، ا قد يسونوا من أعمار ا مراحل دراسي  م تلف  امن مدارس ا محاففاو م تلفة ، ا 

 ني الباحث عين  البحث طبقا لحاجاو البحث ا أهدافه.هذا اسختالا ال يهم طالما يب
 

 حجم العينة
 

  يعتمد حجم العين  عل  أهداا البحث ا عل  رم انوع المتغيراو موض  الدراس ، رم يتوقةف علة  حجةم

 مجتم  البحث ا تجانف مفرداته.

 . رلما زاد حجم العين  ران  النتائ  أرثر  دقا ا أرثر قابلي  للتعميم 

 مفةردة فةي البحةوث الو ةفي  ا الدراسةاو  100مفردة فةي البحةوث التجريبية  ا  30ي للعيناو الحد اسدن

 المتحي .

   يجب اختيار االسلو   االح ائي الذي سوا يتت دمه الباحث لمراعاة متطلبةاو المعةادالو االح ةائي

 ا لك قبل البدء في تجمي  البياناو.
 

 تعميم النتائج
 

 تتدخل في امساني  تعميم النتائ  ال ادرة عن عيناو البحث أهمها:هنا  مجموع  من العوامل التي 

 .دق تمثيل العين  لمجتم  البحث  

   دق تمثيل مجتم  البحث للمجتم  المتتهدا   دق المجتم  

 متةةتهدا لمجتمةة  ا خةةر فيجةةب التهرةةد مةةن تشةةابه فةةي حالةة  الرغبةة  فةةي التعمةةيم خةةار  اطةةار المجتمةة  ال

 غيراو مثال: من مجتم  زراعي لمجتم  زراعي ا خر.موا فاو المجتمعين في المت
 

  مجموعات التجريبيةالعشوائية في تحديد ال
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بعد اختيار مفرداو عين  البحث يبدأ الباحث في تقتيمها ال  مجموعةاو تجريبية  اضةابط  ، ا يجةب أن يةتم هةذا 

 مجرياو البحث. التقتيم بطريق  عشوائي  دان أي تدخل من الباحث حت  ال يىثر هذا التدخل عل 
 

 بعض األخطاء الشائعة المرتبطة بعينات البحث
 

  غيا  تعريف أا تحديد دقيق لمجتمة  البحةث المتةتهدا ممةا يجعةل يجعةل اختيةار العين عملية   ةعب  أا

 غير دقيق .

  ي طل الباحث أحياناً في تحديد حجم العين  المالئم سغراض البحث فقد تسون أ غر مةن الةالزم أا يبةالغ

 بر حجمها دان داع.في ر

  ا قةد ال تسةون هةذ  العينة  ممثلة  للمجتمة  احياناً يستفي الباحث بما لديه من أفراد ا ي تارهم رعينة  لبحثةه

 البحثي.

 قد ال يهتم الباحث احياناً باتباع االسلو  اسمثل الختيار عين  البحث. 

 .ي طل بعض الباحثين في تحديد عدد المجموعاو التي يحتاجها البحث 

 يتدخل الباحث بطريق  غير موضوعي  في تحديةد المجموعة  التجريبية  ا المجموعة  الضةابط  بهةدا  قد

 تحقيق نتائ  معين ، في حين أن هذا التحديد يجب أن يتم عشوائياً.

 . اختيار افراد المجموع  التجريبي  ا المجموع  الضابط  من مجتمعاو بحثي  م تلف 

 لةة  أفةةراد المجموعةة  التجريبيةة  ل ةةالح النتةةائ  الةةذي يرجوهةةامحاالةة  تةةاثير الباحةةث بطةةرق م تلفةة  ع 

 : ان يحاال الباحث تشجي  افراد المجموع  التجريبي  بمنحهم هدايا.مثالالباحث.
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  سادساً أخطاء شائعة في تصميم و إعداد أدوات البحثسادساً أخطاء شائعة في تصميم و إعداد أدوات البحث
 

جابة  عةن تتةاؤالته؛ لةذلك فةنن قيمة  البحةث تعتمةد البياناو هي الوسيل  التي يتو ل بها الباحث لنتائ  بحثه، ااإل

 عل  مدو جودة البياناو التي يجمعها الباحث.
 

 مصطلحات أساسية
 

Methodology:  بو ف اتحليل الطرق الم تلف  لتجمي  البياناو، ا يبين مميزاو  المجال المعرفي الذي يهتم

 لتربوي.ا ت ور رل طريق  ا مناسب  رل منها سغراض معين  في البحث ا
 

Method:   إجراء التجار ........ –تشير إل  اسائل ا أدااو جم  البياناو ا منها االستبيان ا المالحف 
 

Technique: .اإلجراءاو المحددة التي تتت دم في طريق  ما من طرق جم  البياناو 
 

Sites: ..، المسان الذي يتم فيه جم  البياناو قد يسون المستب ، المعمل، المدرس.... 
 

 (Method)، فقد تسون الطريق   (Site): إ ا ران الباحث يعتمد عل  المستب  رمسان ا م در لجم  البياناو مثال

فهةةو تتةةجيل تعليقةةاو علةة   (Technique)هةةي تحليةةل الوثةةائق التاري يةة  المتةةوافرة فةةي المستبةة ، أمةةا اإلجةةراء 

 الوثائق، أا تحليل محتوو بعض الوثائق.

 الم طلحاو من اسخطاء الشائع . ذ يعد ال لط بين ه

 

 صدق و ثبات البيانات:
 

 البد للباحث التهرد من سالم  أدااته، حتي يتهرد أن ما يجمعه من بياناو تتمت  بال دق ا الثباو.

ا هذا خطه، ا ال وا   من  دق ا ثباو اسدااو  اسختبار، االستبيان،....الخىجرو العادة أن نقول اننا نتحقق 

أن البيانةاو التةي نجمعهةا باسةت دام هةذ  اسدااو هةي بيانةاو بعض العملياو عل  اسدااو جت  نتهرد  أننا نجري

 ثابته ا  ادق .
 

 الموضوعية في جمع البيانات
 

مةةن أخطةةر اسخطةةاء التةةي يقةة  فيهةةا الباحةةث فةةي عمليةة  جمةة  البيانةةاو هةةي التحيةةز ا التع ةةب، أي البعةةد عةةن 

ن الة  عملية  انتقةاء مق ةودة عنةد جمة  البيانةاو، يحةاال خاللهةا اختيةار ا الموضوعي ؛ حيث يلجه بعض الباحثي

 تداين البياناو التي تىيد اجه  نفر ا رؤي  معين  ا يتجاهل بياناو اخرو تعرض هذ  الرؤي .
 

 بعض أدوات تجميع البيانات
 

 Questionnaireاالستبيان  -1
 

 اته:من أرثر االدااو است دماً في جم  البياناو ا من مميز
 

 .اسيل  مناسب  لتجمي  البياناو من أعداد ربيرة من اسفراد ا من امارن متباعدة في اق  ااحد 

 . اسيل  غير مسلف  لتجمي  رم ربير من البياناو 

 . البياناو المجمع  عن طريق  االستبيان سهل  الت نيف ا التحليل اح ائيا 

 بريد.يقدم االستبيان للمتتهدفين إما باليد أا عن طريق ال
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 بعض األخطاء الشائعة في إعداد و تطبيق االستبيان:
 

  أن يتت دم الباحث االستبيان للح ول عل  معلوماو يمسن الح ول عليها باالطالع عل  بعض الوثائق

 أا بطريق  بديل .

   الباحث اسجراءاو العلمي  الالزم  لت ميم االستبيان ا التحقق من  دقه ا ثباته.أال يتب 

  بتوضيح هدا االستبيان للمتتجيبين، ا أن يشسرهم عل  المشارر  .أال يهتم 

 .المبالغ  في عدد اسسئل  مما قد يترتب عليه رفض البعض ملء االستبيان 

 .أن يتضمن االستبيان اسئل  خار  إطار معلوماو المتتجيب 

 .عدم االهتمام بتنفيم اترتيب شسل  فحاو االستبيان مما يقلل من حماس  المتتجيبين 

   ال ياغ  الرريس  لدسئل ، أا است دام اسئل  ال تتناسب م  المتةتوو الثقةافي للمتةتجيب؛ ممةا يةىثر علة

  دق االستجاباو.

 . قارن بين ال يغتين   أ ى هةل أنة  راض عةن رةراا  مثال است دام  ياغاو موحي  باستجاباو معين

 نتان.العمل في مدرستك؟   ى هل رراا العمل في مدرستك تالئم أدمي  اس

 .إل  أي مدو ال تتفق م  الةرأي الةذي ينةادي بعمةل المةرأة فةي مثال است دام اسسئل  المعتمدة عل  النفي :

 المنا ب اإلداري .

 . اإلخطاء اللغوي  سواء ران  إمالئي  أم نحوي ، أم في أسلو  الستاب 

 قةد يترتةب علة   لةك نقةص فةي إ ا سلم الباحث االستبياناو يدايا أا أرسلها بالبريد اأهمةل فةي متابعتهةا ف

 أعداد عين  البحث مما يىثر عل  النتائ .
 

 attitude scaleأو مقاييس االتجاهات  opinionaireاستطالع الرأي  -2
 

 

 فرق بين االستبيان ا استطالع الرأي من حيث الهدا ا نوع اسسئل . هنا 

 : يهدا إل  تجمي  معلوماو ا حقائق ال خالا عليها.االستبيان

 ن.: يهدا إل  تجمي  أراء فردي  ا اجهاو نفر المتتجيبين ا مشاعرهم نحو موضوع معيتطالع الرأياس

: فبينما قد يتهل الباحث المتتجيب لالستبيان : ما عةدد أاالد ، فننةه فةي فةي اسةتطالع الةرأي يتةهله مةا عةدد مثال

 اربع ى أا رأي أخر يجب رتابته. -ثالث  -اقد يقدم له بدائل  طفالن اسطفال المناسب لدسرة متوسط  الدخل.

 ا هسذا نرو أن اسسئل  في استطالع الرأي أما سىال مباشر أا اختيار من بدائل.

عادة يدار مقياس االتجا  حول محور ااحد أا عدد من المحاار التي تةدار حةول الموضةوع المطلةو  اسةتطالع 

 الرأي فيه.
 

 لشائعة في إعداد و تطبيق استمارات استطالع الرأي.من األخطاء ا
 

 .أن يتت دم الباحث استمارة استطالع الرأي في محاال  تجمي  بياناو ااقعي  متفق عليها 

 . عدم توضيح أهداا االستمارة ا شرل طريق  االستجاب  المطلوب 

 لعلمي.إغفال الباحث التهريد عل  سري  البياناو الش  ي  ا إنها سغراض البحث ا 

  تنتةيق ا تنفةيم  ةفحاو اسداة ا االهنمةام  - ترتيب اسسئل  ا تدرجها - متتوو اللغ  - أخطاء ال ياغ

 بشسلها.
 

 3- المقابالت الشخصية أو المقابالت البحثية 
 

 تعتبر المقابل  استبياناً شفويا، فالمتتجيب يعطي االستجاب  شفاه  في لقاء اجها لوجه م  الباحث. -

 ا تحديد المواعيد الالزم  لهذ  المقابل  .حث ترتيب المسان يجب عل  البا -
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 رما يجب عليه إعداد قائم  باسسئل  التي سيواجهها حت  يضمن توحيد اسسئل  التي توجه لجمي  اسفراد. -

 رما يجب إعداد طريق  تتجيل االستجاباو، ا قد تسون  وتياً أا تدايناً أا ارقياً. -

ر االحتةاس بالطمهنينة  لةدو المتةتجيب ا التهريةد علة  سةري  مةا يةدار فةي يتوقف نجال المقابل  عل  نش -

 المقابل  ا أنها سغراض البحث العلمي.
 

 من األخطاء التي قد تقع في المقابلة البحثية.
 

 . التق ير في اإلعداد الجيد للمقابل 

 .فشل الباحث في خلق جو من الثق  ا الحميمي  بينه ا بين المتتجيب 

 ال تناسب المتتجيب مما ينت  عنه سوء الفهم لدسئل .أن يتت دم لغ   

 .أن يتعال  الباحث في أسلو  طرل اسسئل  أا يبدي تعبيراو بالوجه تدل عل  التعالي 

 . أن يضغط الباحث عل  المتتجيب؛ ليدفعه نحو إجاب  معين 

 .أن يهمل الباحث في التداين أا التتجيل الفوري للحوار 

 لو  التعامةل مةن فةرد سخةر، ممةا يشةسك فةي نوايةا الباحةث ا تحيةز  ا يقلةل مةن أن ت تلف اسسةئل  ا أسة

  دق النتائ .
 

 المالحظة -4
 

الشك أن المالحف  المباشرة هي أ دق ا أنتةب الوسةائل لجمة  البيانةاو ال ا ة  بتةلو  اسفةراد ا الحسةم علة  

 مدو أدائهم ا مهاراتهم العلمي .

   المباشرة ا تداين ما يحدث أاالً بهال .تعتمد المالحف  عل  المتابع  الب ري -

ا لنجال المالحف  روسيل  لجم  البياناو البد أن تسون م ططة  ا هادفة  ا مررةزة ا يجةب أن يقةوم بهةا  -

 ش ص مدر  ا فاهم لهذا البحث.

 البد أن يبتعد المالحظ عن الذاتي  ا التحيز في تتجيال ما يالحفه. -
 

 

 محتملة في المالحظةأخطاء 
 

 ريب المالحفين عل  مهارة المالحف  ا است دام اسدااو المعدة لذلك.عدم تد 

  االرتفاء بمالحظ ااحد يقلل من  دق البياناو المتجل. 

 .محاال  المالحظ تتجيل أرثر من جانب من جوانب الموقف في جلت  مالحف  ااحدة 

  مطلةو  أن حظئات وصئفيةمالأن ي لط المالحظ بين أنواع المتغيراو التي يريد مالحفتها اهةي    أ ى :

 : فيها يتةتدل المالحةظ علة  سةم  معينة مالحطات استنتاجيةيدان المالجظ ما يرا  دان أي تغيير.   ى 

: مةن ت ةرفاو المعلةم مة  تالميةذ  يتةتدل المالحةظ أن هةذا المعلةم مثئالبناء عل  سلورياو تم مالحفتها.

 ا يحسةم المالحةظ علة  التةلو  الةذي يالحفةه؛ فيهةمالحظات تقييمية يتمت  بقدرربير من الحماس لمهنته.

 في ضوء مقياس معد متبقاً.

  لضمان جودة ا دق  المالحف  يحتن أن تسون لفترة زمني  ق يرة؛ حيث أن طول فتةرة المالحفة  يةىثر

 عل  القائم بالمالحف ، ا أيضا عل  من يالحفهم.

 وا يالحفه ا رثيراً ما يدان مالحفاو أحيانا يبدأ المالحظ فترة المالحف  ا لديه تو قعاو متبق  عما س

 تماثل توقعاته المتبق .

  ينبهر المالحظ أحياناً بش  ي  من يريد مالحفته؛ فيةىثر  لةك علة  المالحةظ ايةرو رةل مةا ي ةدر عةن

 هذ  الش  ي  رائعاً ا جميالً.
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  ر  النتةائ  يميل رثير من الباحثين إل  توخي التالم ، ا تتجيل رل ما يالحفه عل  أنه   متوسط   فت

 قليل  المعن  ا الفائدة.

  ا يمسن التغلب عل   لك بهن يقةوم رثيراً ما يتتبب ا جود المالحظ في التهثير عل  سلو  من يالحفهم ،

 .بالمالحف  من اراء مرا ة تتمح بالنفر لوجهه ااحدة

  . عدم االهتمام بالتهرد من  دق ا ثباو أدااو المالحف  المتت دم 

 

 التثليث
 

 عددي لجم  البياناو سغراض البحث العلمي باست دام طريقتين أا ثالث طرق.مدخل ت

 :ال يقت ر مدخل التثليث عل  أدااو جم  البياناو، ا انما يمتد إل 
 

بمعنةة  إجةةراء البحةةث فةةي أرثةةر مةةن موقةة . فقةةد يسةةون للبيئةة  الطبيعيةة  ا االجتماعيةة  تةةهثيراً علةة   :تثليئئث المكئئان

 ف اراء تالميذ المدن عن تالميذ القرو.المتغيراو البحثي ، فت لت
 

و ا يعني إجراء البحث ا تسرار  عل  فتراو زمني  متعددة. فن ا ران الباحث يحاال قياس اتجاهةا تثليث الزمان:

التالميذ نحو اسنشط  المدرسي ، فال مان  أن يتعرا الباحث عل  أراء التالميذ مرة أثناء الدراسة  ا هةم مشةغلون 

 جازة ال يفي .متحاناو، ا مرة أخرو اثناء االبالدراس  ا اال
 

: أا المالحفين ا عدم االعتماد عل  مالحظ ااحد؛ ا هذا يقلل من احتمال تحيز المالحظ اسال أا تثليث الباحثين

 ضعف إمساناته ا يعطي ثق  أربر ا  دق أقوو للنتائ .
 

لةو أن الباحةث يجةري دراسة  متةحي   :مثاله . ا يعني دراس  الفاهرة البحثي  بهرثر من من تثليث منهج البحث:

لفاهرة معين  لمزيد من التهرد من النتائ  مةن الممسةن أن يجةري لقةاءاو بحثية  مة  بعةض الش  ةياو المرتبطة  

 بالموضوع ا يطرل عليهم النتائ  ا يطلب تعليقاتهم.
 

: إ ا اراد مثئالموضةوع معةين.  يعني عدم االرتفاء بنوعية  ااحةدة مةن اسفةراد ليحسمةوا علة  تثليث عينة البحث:

من الممسةن أن يتةتعين بعينة  مةن التالميةذ، اعينة  مةن المعلمةين، ا عينة  مةن  الباحث تقييم تجرب  التقويم الشامل

 أالياء االمور.
 

 أسئلة مهمة
 

 عل  الباحث أن يتهل نفته :
 

 ما الفائدة التي تعود عل  الباحث نتيج  التثليث ؟ 

  المجهود االوق  ا التساليف الالزم  ؟ا هل تلك الفائدة تعادل 

 ما نوع البياناو الالزم  في رل مدخل من المداخل المتعددة؟ 

 ريف سيتعامل م  تلك البياناو ليتت لص نتائجه؟ 

 ما ا سيفعل إ ا تناقض  البياناو تبعا لم درها؟ 

 الشك أن إجاباو تللك االسئل  تتوقف عل  أهداا البحث اأسئلته؟
 

 الصدق الخارجي الصدق الداخلي و
 

مدو الثق  الذي يمسننا من إرجةاع نتةائ  تجربة  البحةث إلة  المتغيةراو التجريبية  التةي أدخلناهةا  الصدق الداخلي:

 لنتعرا التغيراو التي حدث  بتببها.
 

نتةائ  البحةث؛ بمعنة  فةي أي المجتمعةاو، فةي أي المواقة ، ا مة  أي  تعميم يهتم بمدو إمساني  الصدق الخارجي:

 او يمسننا تعميم النتائ .متغير
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 العوامل التي تؤثر على الصدق الداخلي:
 

 تأثير الزمن:  -1

بما قد يحدث بين القياس القبلي ا القياس البعدي؛ هو متغير يضاا تةهثير  الة  تةهثير المتغيةر أن تهثر أفراد العين  

 التجريبي.
 

 نضج أفراد العينة -2

ا البعدي؛ فقد ي بحون أرثر إرهاقةاً، أرثةر جوعةاً، أا أربةر سةناً، ا ال شةك  يتغير أفراد العين  بين القياسين القبلي

أن  لك يغير مةن موا ةفاو العينة  اس ةلي  المتةتهدف ، ا يةىدي  لةك إلة  التتةاؤل هةل ترجة  نتةائ  البحةث إلة  

 المتغير البحثي أم إل  هذ  التغيراو في أفراد العين .
 

 تأثير القياسات القبلية  -3

في االختباراو القبلي  قد يتسرر في االختباراو البعدي ، ا سن اسفراد مرا بهذ  اسسئل ، فقد تسةون  بعض ما ارد

 إستجابتهم الثاني  بمعرفتهم بهذ  االسئل . ا قد يشسك  لك في النتائ .
 

 بعض العوامل التي قد تؤثر على الصدق الخارجي :
 

 دة نود تعريضها للمتغير التجريبي سوا ت تلةف عةن تهثير االختباراو القبلي : حيث أن أي مجموع  جدي

عين  البحث التي تعايش  مة  اسةئل  ا اختبةاراو تةرتبط بةالمتغير التجريبةي، فسيةف ي ةبح التعمةيم علة  

 المجموعتين.
 

 . تاُثير تحيز الباحث عند اختيار عين  بحث تجريبي 
 

 مجموعاو أخرو.  عوب  تفتير نفف البيئ  ا الفراا التي تم  فيها تجرب  البحث ل 
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  سابعاً أخطاء في تحليل البيانات و استخالص النتائجسابعاً أخطاء في تحليل البيانات و استخالص النتائج
 

انتهاء الباحث من تجمي  البيانةاو الالزمة  للبحةث، يبةدأ فةي تطبيةق اسسةاليب االح ةائي  المناسةب  علة  تلةك  رفو

 البياناو الست الص نتائ  البحث ا االجاب  عن تتاؤالته ا التحقق من  ح  فراضه.
 

 ر شيوعاً في تحليل البياناتاألخطاء األكث
 

 .أن يبدأ الباحث في تجمي  البياناو دان أن يحدد متبقاً نوع المعالج  االح ائي  التي سوا يتت دمها 

 .أن يعتبر الباحث المعالج  االح ائي  هدا في حد  اتها 

 يقهةا فةي ي طل بعض الباحثين في اختيار المعادالو االح ائي  الالزم  السةت الص نتيجة  معينة  ا تطب

 -قياس التشةت  ا االنتشةار –غير موضعها، ا عل  الباحث التميز بين الم طلحاو : قياس المتوسطاو 

 قياس العالقاو ا معامل االرتباط. –قياس الرتب  أا الترتيب 

 .ال لط بين المفاهيم االم طلحاو حيث لسل منها معادالو خا   يجب االلتزام بها 

  ائي  ت لح للعيناو السبيرة م  عين  بحثي   غيرة.أن يتت دم الباحث معالجاو اح 

 في تفتير الدالل  االح ائي  للنتائ  ا داللتها التربوي  العملي . أن ي لط الباحث 

  أن يعتمد الباحث عل  ش ص مت  ص في االح اء لعمل التحليةل االح ةائي للبيانةاو دان أن يشةرل

 له مشسل  البحث ا أهدافه.

 بيوتر الجراء المعالج  اإلح ائي  للبيانةاو فعليةه أن يتةت دم البةرام  المناسةب  ا إ ا است دم الباحث السم

 االهتمام بندخال البياناو بدق .
 

 تفسيرات خاطئة
 

بنتائ  البحث ا يتعد بفعالي  المتغير المتتقل الذي يهدا إل  معرف  مدو تهثير  عل  اسفراد ا يبدأ  يفرل الباحث

عل  المجتم  بهرمله. اهنا يجب أن نتوقف م  الباحث لنناقش مةدو  ةح  النتائ  م بتفتير النتائ  ا يو ي بتعمي

 النتائ  هل ترج  فعالً لهذا المتغير.
 

 تأثير هوثورن -1
 

رهربية  دقيقة  فةي مدينة  هوثةورن فةي الواليةاو المتحةدة، ا رةان إجري  تجرب  بحثي  فةي شةرر  لت ةني  أدااو 

اهتمةة  إدارة الم ةةن  بالعمةةال  فةةي ارا العمةةل علةة  زيةةادة اسنتةةا . هةةدا البحةةث قيةةاس تةةهثير زيةةادة االضةةاءة

ا  المشاررين في التجرب  ا عقد مدير الم ن  معهم لقاءاو لمناقش  أهمية  مشةاررتهم ا اسةتم  لمقترحةاتهم......،

الغريةب تم زيادة االضاءة بالتدري  افعال زاد االنتا  ا قلة  اسخطةاء. ا بالتةدري  أيضةا تةم ت فةيض اسضةاءة ا 

 أيضا أن زيادة االنتا  استمرو في الت اعد.
 

ا فتر فريق البحث النتائ  بهنها ترج  ال  تغير معامل  العمال ا ليف االضاءة. اعرف  مثةل هةذ  النتةائ  بتةهثير 

 هورثون.
 

هةذا  ا رهر هذا ال طه في بحوث تربوي  رثيرة حف  أفراد التجرب  فيها بعناي  خا   ا عل  الباحث أال يقة  فةي

 ال طه الذي يىثر بالشك عل   دق النتائ .
 

 

 



 

 26 

 تأثير جون هنري -2
 

ا  ترج  هذ  التتمي  إل  سائق القطار الذي ران يقود القطار يداياً عندما بدء تجريب القطار الذي يعمةل بالب ةار.

قطةار  هةذا  ليتةبقالعادي دفعته الغيرة من هذ  اسل  الجديدة التي تهدد بقائه في العمل أن يتحدها؛ فبذل جهداً فوق 

ن جةون هنةري ا ةيب بنرهةاق شةديد رةاد أن يةودي سةالقطار. ا نجح أا قارب  سرعته سرع  القطار الجديد، ا ل

 بحياته.

في التدريف مثالً. ا  يحدث هذا التهثير في البحوث التربوي  عندما يقدم البحث أسلوباً جديدا أا استراتيجي  مبتسرة

تهديةد لمسةانتهم إ ا اسةتمراا فةي اسةت دام طةرقهم التقليدية ، فتتولةد لةدو أفةراد العينة  يشعر المعلمةون أن فةي  لةك 

الضابط  دافعي  إلثباو ان طرقهم ليت  أقل من تلك الطرق الجديدة فيبذلون جهداً غير عادي م  تالميذهم ا عند 

 المقارن  يفاجه الباحث بعدم اجود فراق جوهري  بين المجموعتين.

المجموعة  الضةابط  مةن نفةف المجتمة  البحثةي لسةن بعيةدأ عةن المجموعة  التجريبية ، اتجنةب  لذلك يجب اختيار

 اشعارهم بهي نوع من التهديد.
 

 تفسير بيجماليون -3
 

يرج  هذا ال طه إل  التوقعاو العالي  التي يرسمها الباحث في خياله لنتائ  بحثه، ا بدان أن يشةعر يبةذل الباحةث 

 ليحقق المتتوو الذي يتمنا  ا ت ر  النتائ  محقق  لهذا التوق .الل مراحل البحث جهداً غير عادي أثناء ا خ
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  ثامناً أخطاء في سلوك و أخالقيات الباحثثامناً أخطاء في سلوك و أخالقيات الباحث
 

 الباحث المتميز خلق أاالً ا علم ثانياً. ا هنا  مجموع  من اسخطاء الشائع  التي يجب عل  الباحث تجنبها.
 

 فيما يتعلق باإلجراءات القانونية
 

 تباعهةةا فةي بعةةض مراحةل البحةةث؛ مثةل إسةةت را  الت ةةاريح ل الباحةةث اإلجةراءاو القانونيةة  الةالزم ايغفة

 الرسمي  أا الح ول عل  موافقاو الجهاو المتئول .

  عدم اإللتزام بالشفافي  ا ال دق فيما يتعلق بههداا البحث ا ما سوا يتم فيه من إجراءاو، ا ما يتطلبةه

 أي  تساليف سو ا تتحملها المىست ، ا الوق  الالزم.من موافقاو من جهاو معني ، ا 

 .اهمال حق اسفراد في معرف  أنهم يشاررون في بحث معين، ا منحهم حق الموافق  أا الرفض 

 .إغفال مشارر  النتائ  م  من ساهموا في البحث إ ا طلبوا  لك 

  اتجاهةل إرجةاع الفضةل س ةحابه الذين استعان الباحث بمىلفاتهم ، إغفال حقوق الملسي  الفسري  لدفراد

 لسل من ساهم في إنجاز البحث.
 

 فيما يتعلق بالجوانب االجتماعية
 

ي طل بعض الباحثين أحياناً في اسلو  تعاملهم م  من يتعاان معهم من اسفراد خالل مراحةل البحةث. ا نل ةص 

 اسخطاء التي يق  فيها الباحث في التلورياو استي .
 

 الصراحة و الوضوح. إنعدام الشفافية و -1
 

فال يقدم الباحث نفته إل  أفةراد العينة  ب ةراح ، ا ال يعةرفهم أنهةم سةوا يشةاررون فةي بحةث يجرية  للح ةول 

ج  الماجتتير أا الدرتورا ، ا ال يعرفهم دارهم في تجرب  البحث، ا ما العائد عليهم من هةذ  المشةارر ، عل  در

 اشترارهم في البحث. ا هل هنا  أي احتمال سي ضرر ي يبهم جراء

ا عل  الباحث اطةالع أفةراد العينة  بهةذ  االمةور ا اعطةائهم حةق الموافقة  أا الةرفض. إ ا لةم يسةن هنةا  اضةرار 

 متوقع  فعندئذ يجوز للباحث عدم االف ال بنجراءاو البحث عل  أن ي ارحهم بما تم بعد نهاي  البحث.
 

 عدم مرعة السرية  -2
 

تفظ بهي  بياناو خا   بهفراد العين  ا ال يفشي أسراراهم ا ال يةذرر أسةمائهم مقرانة  من أخالقياو الباحث أن يح

بتلك المعلوماو الت  ح ل عليها سغراض البحث العلمي فقط. ا حر ا من الباحث أال يقة  فةي هةذا ال طةه مةن 

 الممسن أن يتب  نفام الترميز عند اإلشارة أل  افراد العين .
 

 ن عدم احترام المشاركي -3
 

حيث ينفر بعض الباحثين إل  نفته من منطلةق ارتباطةه بالجامعة  ايتعةال  فةي معاملتةه علة  اسفةراد ممةا يعتبةر 

إهان  لهم. ا عل  الباحث أن يدر  أن اسفراد بمشاررتهم في البحث يقدمون له خدماو جليل  ا هم لذلك يتتحقون 

 رل االحترام ا التقدير.
 

 ركين من ضررالتجاوز عما قد يصيب المشا -4
 

ا هنا يهخذ الضرر أشساالً م تلف  منها ما قد يسون بدنياً، ا قد يىثر الباحث عل  سمع  المىست  التي يجري فيهةا 

البحث، ا قد تىدي نتائ  البحث إل  توتر العالقاو بين اسفراد، ا قد يتعرض المشاررون إل  معامالو مهينة  أا 

 متيئ  لسرامتهم.
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 الثقافات ة اختالفاعدم مراع -5
 

فالبيانةاو التةي يمسةن أن  اجري البحث في ثقاف  مغايرة لثقاف  الباحث فعليه تفهم طبيع  هةذ  الثقافة  ا تقاليةدها؛إ ا 

 دم لجمة  تيتهل عنها ببتاط  شةديدة فةي ثقافة  معينة  قةد تعتبةر محفةورة فةي ثقافة  اخةرو. ا اسسةاليب التةي تتة

 في بعض الثقافاو. البياناو   الت وير مثالى قد ال يتمح بها
 

 طرق و أبعاد استخدام نتائج البحث -6
 

من أخالقياو الباحث االلتزام بهال يتت دم أي  معلوماو أا نتائ  تو ةل إليهةا إال فةي أغةراض البحةث التربةوي ا 

 في اطار حداد  المعلن  متبقا. امن حق المشاررين في البحث الح ول عل  نت   من هذ  النتائ .
 

 و مجموعات البحثالتحيز نح -7
 

عل  الباحث تجنب التدخل في توجيه سلو  أفراد العين ، سواء رانوا في المجموع  الضابط  أا التجريبي ؛ بهدا 

 التحسم في النتائ .
 

 فيما يتعلق بالجوانب العلمية
 

 .عدم الدق  في جم  البياناو 

 .عدم الشمول فيما يراجع  من أدبياو 

 اس لي  في جم  البياناو. عدم االهتمام بالرجوع للم ادر 

 .تحريف ما يجد  من معلوماو اما عن ق د أا عن جهل 

 .عدم المثابرة في البحث 

 .التتاهل أا التساسل أا االهمال في إعداد أدااو البحث 

 .اسخطاء الشائع  في است دام التحليل االح ائي، ا في تفتير النتائ  لتحقيق االهداا التي يرجوها 
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  كتابة وعرض الرسالةكتابة وعرض الرسالة  تاسعاً أخطاء فيتاسعاً أخطاء في
 

في هذ  المرحل  تسون حيرة الباحث ال حداد لها فمن أين يبدأ؟ ا ريف ينفم عمله؟ ا ما الةذي يجةب مراعاتةه فةي 

 هذ  المرحل ؟ ا ما اسخطاء التي يمسن أن يق  فيها في رتاب  الرسال ؟ ا ريف يتجنب هذ  اسخطاء؟

ناو المحتوو الذي يريد رتابته في الرسال  موجةود لديةه بالفعةل. ا عل  الباحث أال يقلق  ا ال ينزع . فمعفم مسو

ا االمر اال ن هو عملي  تجمي  لسل ما لديه مةن أاراق ا بطاقةاو ا جةداال ا شةرائط ا البةدء فةي عملية  تنفةيم ا 

 ترتيب اساراق ا الوق .
 

متطلباو إعداد الرسال ، ا دراس  القواعد التي تحددها رل جامع  ب  وص شسل الستاب ، ا ا يجب عل  الباحث 

غيرها من الشراط الحارم  من قبل الجامع ، ثم االتفةاق مة  لجنة  االشةراا علة  نفةام العمةل فةي إعةداد ف ةول 

 الدراس  ا تقديمها للمراجع  ا تحديد المواعيد.
 

ا لمراجعتةه ا يعتقد بعض الباحثين أن عليه أن يبةدأ بالف ةل اسال، ا عليةه أن ينتهةي منةه لتقديمةه لهيئة  االشةرا

 قبوله بشسل نهائي قبل أن يبدأ في الف ل الثاني، ا هسذا تباعاً في باقي ف ول الرسال  ا هذا خطه جتيم.
 

إن أال خطوة البد أن يقررها الباحث باالتفاق م  هيئ  االشراا هي اض  هيسل عام لف ول الرسال ، ا أهداا 

 ا محتوو رل ف ل.
 

 زاء التاليةغالبا ما تتكون الرسالة من األج

  فح  الشسر -2  فح  العنوان -1

 قائم  الجداال -4  فح  المحتوياو -3

 بيان بمالحق البحث -6 قائم  اسشسال  -5
 

تهةا ا حةدادها، ا تتةاؤالو البحةث ا يقدم فسرة البحث ا خلفياته، ا يعةرض مشةسل  البحةث ا أهمي الفصل األول:

 اءاته.فراضه ا متلماته، رما يشرل منه  البحث ا إجر
 

  االطار النفري  ا هو ع ةب الرسةال  ا الفسةر اسساسةي اراء مةنه  الدراسة  ا إجراءاتهةا. ا  الفصل الثاني:

 يتناال هذا الف ل اسدبياو ا الدراساو المرتبط  بمتغيراو البحث.
 

 ت ميم ا إعداد أدااو البحث. الفصل الثالث:
 

 تجمي  البياناو الالزم  لإلجاب  عن أسئل  البحث.تنفيذ الجزء التطبيقي في البحث ا  الفصل الرابع:
 

تحليةةل البيانةةاو ا اسةةت الص النتةةائ  ا اإلجابةة  عةةن أسةةئل  البحةةث ا السشةةف عةةن مةةدو  ةةح   الفصئئل الخئئامس:

 الفراض.
 

 تفتير نتائ  البحث ا مناقشتها، ا التو ياو ا البحوث المقترح . س:الفصل الساد
 

 تنظيمات مختلفة لفصول الرسالة
 

 تتطلب طبيع  البحث ا متغيراته تنفيماو أُخرو:قد 
 

فمثال نفراً لتعدد المتغيراو في بعض البحوث ا رثرة اسدبياو المرتبط  التي يرو الباحث مة  هيئة  االشةراا  -

 النفري  فعندئذ قد يتقرر تقتيم االطار النفري إل  ف لين.ضرارة طرحها في االطار 
 

تقل لعةةرض الدراسةةاو التةةابق  ا هةةذا التوجةةه عليةةه السثيةةر مةةن نةةرو فةةي بعةةض البحةةوث ت  ةةيص ف ةةل متةة -

 :التحففاو بل ايعتبر من اسخطاء الشائع  لدسبا  استي 
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توضةيح أهمية  البحةث أن الدراساو التةابق  هةي جةزء أساسةي فةي الف ةل اسال، فحةين يحةاال الباحةث  .1

 يتتند اليها ا إل  ما ارد فيها من تو ياو تطالب بنجراء هذا البحث.

 هي جزء أساسي في اسطار النفري فهي ترتبط بمتغيراو البحث. .2

قش  نتائ  البحث في الف ل اسخير، يربط الباحث بين نتائ  بحثه ا بةين نتةائ  ابحةوث دراسةاو عند منا .3

أُخرو مرتبط ، ا هنا يتعرض بتلقائي  لبعض الدراساو التابق  ا قد يسون قد سبق له تناالهةا فةي أمةارن 

 هنا سال مرة.أًخرو أا ترد 
 

بعض التنفيماو اسًخرو تةرو ضةم ف ةل اسةت الص النتةائ  مة  ف ةل تفتةير ا مناقشة  النتةائ    ال ةامف ا  -

 ف ول فقط.  التادسى فت بح الرسال  خمت
 

تنفيماو أًخرو ترو أن يسون الف ل ال امف هو مل ص البحث ا معه تقدم النتائ  ا تقدم تو ياو البحةث ا  -

 متتقبلي . وثما يقترحه من بح
 

رل من هذ  التنفيماو له منطقه ا فلتفته ا ليف في مةا هةو خطةه أا مةا هةو  ةوا . ا علة  الباحةث أن يتةت دم 

 التنفيم الذي يحقق أفضل عرض لمجهوداته ا لنتائ  بحثه.
 

 من أين يبدأ الباحث
 

احةث. يبةدأ فةي اضة  م  اسستا  المشرا عل  تنفيم ف ول الرسال  الذي سوا يلتزم به الببعد االتفاق  -

لمحتةةوو رةةل ف ةةل بشةةسل مبةةدئي. ا مةةن المفضةةل أن ينةةاقش هةةذا الت ةةور مةة  لجنةة  االشةةراا ا  ت ةةور

 عليه بشسل مبدئي. االتفاق

يبدأ الباحث بستاب  اسجزاء التي يشعر أنهةا سةهل  ا مادتهةا جةاهزة لديةه. فقةد يبةدأ بتةداين مراحةل تجربة   -

 ناتها موجودة في مذرراته.، فهي مازال  حي  في  اررته ا بياالبحث

الستابة  اسالة  ا سةوا يتبعهةا العديةد مةن  أنهةايبدأ الباحث في أرثر من ف ل رما يتةراءو لةه؛ فهةو يعلةم  -

 الستاباو ا عليه اض  رؤي  لمحتوو رل ف ل في ضوء ما تم االتفاق عليه م  لجن  االشراا.

 ةور فةي المةادة العلمية  الالزمة  فةي رةل أا مةدو الق أبعةاد السفاية في هذ  المرحل  سوا يةدر  الباحةث  -

 ف ل ا هنا يبدأ استسمال النقص ا إعادة الستاب .

 ا عندما تتضح  ورة ف ول الرسال  في هذ  المرحل  يبدأ في إعداد الف ل اسال. -
 

 كتابة الرسالة
 

 :   ا سةةوا يتةةت دممئئثالً . تستةةب خطةة  البحةةث ب ةةيغ  المتةةتقبل ا  لةةك سنهةةا مقترحةةاً لبحةةث لةةم يبةةدأ -

  >  أا   سيقوم الباحث بمقارن .......... >الباحث......

:   قةام الباحةث مئثالً ب يغ  الماضي ا  لك سنه يستب تقريراً عةن إجةراءاو تمة  بالفعةل.  الرسال  تستب -

  >  أا   تسون  عين  البحث من.....>بتشسيل مجموعاو.....

ث فعليةه اسةت دام  ةيغ  المضةارع؛ ا  لةك عند تعليق الباحث عل  الجداال ا اسشسال الةواردة فةي البحة -

 .سن الشسل أا الجدال يوضح ا سيفل يوضح لدبد
 

 من األخطاء الشائعة في كتابة الرسالة
 

  أا   ران مةا لفة  >:   ا نحن نرو أن....مثالأن يتت دم الباحث ضمائر الذاو مثل   انا ى ا   نحن ى  

عال المبنية  للمجهةول اعنةدما يستةب عةن نفتةه يتةت دم   ا ال وا  أن يتت دم الباحث اسف>انتباهي....

   ا هسذا.>  أا   يرو الباحث أن الفاهرة....>:   من المهم االهتمام  ....مثالرلم  الباحث. 
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  تهتم بالتفا يل ا الجزئيةاو غيةر الالزمة . ا المفضةل فةي  ي طل بعض الباحثين باست دام لغ  فضفاض

 ا جادة ا تررز عل  اسفسار الرئيتي . لغ  البحث العلمي أن تسون م ت رة،

  ي طل بعض الباحثين بتغليب الذاتي  ا االنطباعاو الش  ي  في رتاب  البحث. ا المفراض أن أية  أراء

 أا اجهاو نفر تبن  عل  مىشراو موضوعي  نابع  من اسدبياو الموثق .

 لمةرأة أا الطفلة  ا رةهن المجتمة  ي طل بعض الباحثين بالتميز النوعي في  يغ  الستاب ؛ بمعن  تجاهل ا

 فمثال: يتسلم عن المعلمين ا يتجاهل المعلماو. . روررله 
 

 كتابة الفصل األول و األخير " مشكلة البحث و إجرائتها"
 

ق  البحث الحالي مةن اسدبيةاو ويهدا إل  تقديم ا عرض مشسل  البحث ا أبعادها ا أهمي  دراستها، ا م -

 المرتبط  بهذ  المشسل .

به الف ل اسال خط  البحث التةي قةدمها الباحةث لسةي يح ةل علة  الموافقةاو الرسةمي  لسةي يبةدأ فةي يش -

 البحث.

يبدأ الف ل اسال بمقدم  تعرض خلفي  المشسل  ا تتتعرض ما اجري فيها من بحوث ا دراساو توضح  -

 ضرارة ا أهمي  البحث الحالي.

حةةث فالشةةك أنةه قةةد مةةرو سةنواو علةة  رتابةة  ي طةل الباحةةث إ ا ت ةةور أن يستفةي بنتةة   مةةن مقدمة  الب -

 ال ط ؛ فليف من المعقول أن يتتشهد بدراساو تقادم  ا تفرياو تطورو.

بعد المقدم  يتضمن الف ل اسال جمي  العنا ر التي تضمنتها خط  البحث من  ياغ  ااضح  لمشسل   -

ا من العنا ر المهم  في  ا تتاؤالته ا فراضه ا متلماته ا أهمي  البحث ا منهجه ا إجراءاته، البحث

 هذا البحث تعريف م طلحاو البحث.

 تتت دم  يغ  الماضي في  ياغ  عنا ر هذا الف ل. -

الالزم  ليحقةق اتتةاقاً  التعديالو بعد اسنتهاء من رتاب  الف ل اسال يقوم الباحث بالقراءة النقدي  إلجراء -

 بين ف ول الرسال  .

 رتابتها. الف ل اسال في الرسال  هو اسخير في -
 

 الفصل الثاني " اإلطار النظري"
 

يعرض الباحث في هذا الف ل الجهود التي اجري  في مجال مشسل  البحث ا يوضح للقارئ موق  البحث الحالي 

 من هذ  الجهود ا أهميته ا ضرارته.

يبةةدأ الباحةةث بتحديةةد خطةة  لمسونةةاو هةةذا الف ةةل ا يةةنفم محتوياتةةه فةةي محةةاار ااضةةح  تمثةةل متغيةةراو  -

 لبحث.ا

 يعود الباحث إل  ما سبق تجميعه من أدبياو ا دراساو أثناء مراحل البحث. -

يحدد الباحث أاالً تتاب  المحاار في اإلطةار النفةري، ثةم يحةدد تتةاب  الموضةوعاو داخةل رةل محةور؛ ا  -

 سوا يسشف بذلك المحاار المتتوفا  ا المحاار الضعيف  التي تحتا  إل  التدعيم.

لمحاار البحوث ا الدراساو المرتبطه به ا عل  الباحةث الترريةز علة  المراجة  يتضمن رل محور من ا -

 ا البحوث شديدة االرتباط ا يستفي بنشارة م ت رة للمراج  اسُخرو.

ليعطة  يقوم الباحث بتجمي  البياناو االدراساو ا است الص االتجاهاو التربوي  المرتبطة  بسةل محةور  -

رد أرشةف  لمجموعة  أعمةال ا رتابةاو لةيف بينهةا إرتبةاط ا ال قيمة  معن  ا هدفاً لهذا الف ل ا لةيف مجة

 تطبيقي  لها.
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ين ح الباحث باالهتمام بتجمي  ا ت ةنيف اسدبيةاو المرتبطة  بالبحةث. ا إعةداد م طةط هيسلةي لإلطةار  -

مةن  فري قبل البدء في تجمي  البياناو؛ حيث رثيةرا مةا يضةيف االطةار النفةري ابعةاد جديةدة قةد تغيةرالن

 م البحث ا بعض إجراءاته.ت مي
 

 األخطاء الشائعة في كتابة اإلطار النظري
 

 يتب  الباحث طريقة  القةص ا الل ةق، جةزء مةن هنةا ا جةزء مةن هنةا  ا اشةارة  من اسخطاء الشائع  أن

للمرج  دان أي ترابط أا منطةق يةدل علة  فهةم اتمسةن الباحةث ممةا يستبةه، اقةد يةىدي  لةك إلة  تضة م 

داع ا يىدي إلة  احتةاس القةارئ بالتيةه اعةدم الترريةز ا بالتةالي عةدم القةدرة علة  االطار النفري دان 

 المتابع  االفهم.

  من اسخطاء الشائع  أن يلتزم الباحث بهسلو  ااحد في عرض ما يقدمه من أدبياو ا دراساو، فيبدأ رل

أهمية  رةل فقرة بنفف الجملة  ا يعطة  متةاح  متماثلة  لسةل موضةوع ا هةذا غيةر مطلةو  حيةث ت تلةف 

 موضوع ا مدو ارتباطه بالبحث.

 فال شل أرثر ملال للقةارئ ا ي طل بعض الباحثين عند رتاب  اإلطار النفري في المبالغ  في االقتباساو ،

 من اطار نفري عبارة عن اقتباساو يربطها الباحث بجمل  أا جملتين ا يسةرر نفةف االسةلو .  أقل متع

م تلف  ا لُستا  م تلفين ا رتباها ا حابها رل بهسلوبه ال اص؛  ا نفرا سن هذ  االقتباساو من م ادر

 تسون النتيج  رال مفسك غير منفم ا  عب القراءة ا الفهم، ا غير  ي جداو للباحث.
 

 الفصل الثالث " تصميم و إعداد البحث"
 

لتجمية  البيانةاو  يهدا هذا الف ل إل  تعريف القارئ بسل اإلجراءاو التةي أنجزهةا الباحةث فةي سةبيل االسةتعداد

 الالزم  لإلجاب  عن تتاؤالو البحث ا التحقق من  ح  الفراض.

يتضمن هذا الف ل خطواو إعداد ات ميم البرنام  التعليمي المقترل. ا يعد هذا الف ل اإلبةداع العلمةي  -

 ا االضاف  الجديدة التي تحتب للباحث.

سةةي لهةةذا الف ةةل ا مةةن اسخطةةاء الشةةائع  أن يعةةد البرنةةام  أا النمةةو   الةةذي يعةةد  الباحةةث المسةةون اسسا -

 يوض  في مالحق البحث.

ينتقل الباحث لشرل إجراءاو اختيار العين  التي يجب أن تمثل المجتم  البحثي المتتهدا بحيةث يطمةئن  -

 الباحث عل  امساني  تعميم نتائ  البحث عل  عيناو أُخرو مشابه .

 ذي سوا يتم فيه تطبيق البحث.يعط  الباحث فسرة عام  عن البيئ  أا المناخ ال -

ا فةةي الجةةزء التةةالي يشةةرل الباحةةث الت ةةميم التجريبةةي ا مسوناتةةه ا مراحلةةه، فمةةثالً هةةل هةةو متةةحي،  -

   >إرتباطي، دراس  حال  ، تجريبي.......

يقدم الباحث إدااو جم  البياناو سواء ران  إستبياناو أا اختبةاراو..... ا يشةرل مبةرراو اختيةار هةذ   -

 أهدافها، ا مراحل ت ميمها ا ريفي  تطبيقها، ا أي   عوباو ااجهتها ا ريفي  التغلب عليها. اسدااو، ا

 ترفق  ورة من أدااو جم  البياناو في المالحق. -

ا إجةةراءاو تجميةة   فةي نهايةة  هةةذا البحةةث يسةةون الباحةث متةةتعداً ليستةةب تقريةةر  عةةن الجةزء التطبيقةةي فةةي البحةةث

 البياناو.
 

 البحث أو الجزء التطبيقي الفصل الرابع " تجربة
 



 

 33 

فيه يتجل الباحث ما مر به من خطواو عملي  ا ميداني  ا يحسي ما قابله من مواقف سواء ران  إيجابي   -

 أا سلبي .

يبدأ الباحث الف ل الراب  بتوضيح أهداا الف ل، ا محتوياته ثةم يقتةم العةرض لمراحةل تبعةاُ ل طةواو  -

 تتاعد  في شرل جوانب معين  خالل مراحل التفيذ.التطبيق. اقد يتت دم ال ور التوضيحي  ل

قد تسون تدخل  في متار البحث، ا ريف حةاال التغلةب  عل  الباحث أن يشير إل  أي رراا أا عقباو -

: غيةا  بعةض التالميةذ عةن موعةد القياسةاو القبلية  سفةراد العينة  أا مثئالعل  أثرها عل  نتائ  البحةث. 

 ضابط  ا محاالتها تغليب االسلو  المعتاد في تدريف المادة.تحيز معلم  الف ل في المجموع  ال

يتاعد الباحث عنةد رتابة  ف ةل التطبيةق يجب عل  الباحث تداين اسحداث فور حداثها سن هذا التداين  -

 الميداني فيسون أرثر دق  ا موضوعي .
 

 الفصل الخامس " تحليل البيانات و استخالص النتائج"
 

عرض فيها الباحث أهداا الف ل ا يشرل التنفيم الذي سوا يتت دمه لعةرض هذا الف ل بمقدم  ي يبدأ -

 محتوياو الف ل.

عادة يبدأ بالتذرير بنص التىال اسال، ا ما يرتبط به من فراض ثم يقدم البيانةاو ال ا ة  بهةذا التةىال  -

التةي تو ةل  في جداال أا في  ورة أشسال بياني  ا المعالجاو االح ائي  التي طبق  عليهةا، ا النتةائ 

 إليها ا من خالل النتائ  يتهرد من  ح  الفراض ثم يتعامل م  باقي االسئل  بنفف الطريق .

من ال طه أن يلجه الباحث إل  ش ص مت  ص في االح اء ليقوم بالتحليل االح ائي دان أن يشةرره  -

 ضبط ، ا دان أن يعلمه بهدا البحث.معه في تحديد المطلو  بال
 

 الجداول و األشكال
 

 الجداول 

الجةةداال  اسةةيل  لعةةرض البيانةةاو بطريقةة  منفمةة  فةةي أعمةةدة ا سةةطور افقةةاً لت ةةنيف معةةين يتناسةةب مةة  طبيعةة  

 البياناو ا أهداا البحث، ا تيتر عل  القارئ فهم رم ربير من البياناو ا مالحف  العالقاو  او الدالل  بتهول .
 

 يىدي  لك إل  تشتي  القارئ. من ال طه أن يبالغ الباحث في است دام الجداال، حيث -

ال يجب حشو الجدال الواحد باسرقام فهذا يقلل من جداو اضعها فةي جةدال. ا اسفضةل اسةت دام أرثةر  -

 من جدال بدالً من تضمين الجداال رثيرة التفا يل.

يجب أن تتضح العالقاو بةين اسرقةام فةي الجةدال بحيةث يفهمةا القةارئ دان اللجةوء إلة  الشةرل الستةابي  -

 م احب.ال

فيجةب أن  من اسخطاء أن يسرر الباحث رتاب  ما فهمه القارئ من الجدال بذاو التفا يل تحة  الجةدال. -

 يضيف هذا التعليق إل  ما هو موجود بالجدال؛ فقد يررز عل  إبراز االتجا  العام للنتائ .

عةاً فةي رةل ف ةول يستب رقم الجةدال ا عنوانةه فةوق الجةدال ا تهخةذ جمية  الجةداال تتلتةالً ااحةد متتاب -

 ا يفضل أن يسون العنوان م ت راً ا ال يتضمن أي عالماو ترقيم. ،الرسال 

من ال طه في العنوان رتاب  رلماو مثل   جدال يبين  أا   بيان بتسراراو  أا   نتب أعداد   فسل هذ   -

 إضافاو ال لزام لها.

طةه أن يستةب الباحةث   يوضةح الجةدال عند اإلشارة في المتن إل  البياناو الموجودة في الجةدال مةن ال  -

التابق   أا   يتضح من الجدال التالي  ا ال حيح أن يشير إلة  رقةم الجةدال ال عنوانةه فيقةول يوضةح 

 جدال رقم.....
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إ ا زاد حجم الجدال عن ن ف  فح  فيتتحتن ا ضع  في  فح  متتقل . أما إ ا ران أقل مةن ن ةف  -

 مادة المستوب  المرتبط . فح  فيوض  في نفف ال فح  التي بها ال

إ ا امتةةد الجةةدال سرثةةر مةةن  ةةفح  فيجةةب تسةةرار عنةةااين اسعمةةدة علةة  رأس رةةل  ةةفح . الجةةداال  -

 المتتعرض  تثب  في ال فح  بحيث يسون عنوان الجدال إل  الداخل إي جه  التدبيف للورق.

يهةةا ا فردهةةا مةة  الجةةداال السبيةةرة التةةي تحتةةا  إلةة  أن تطةةوو يحةةاال الباحةةث ت ةةغيرها حتةة  يتةةهل ط -

 االهتمام بهن تفل مقراءة.

 أي  مالحفاو ترتبط بالجدال تستب مباشرة أسفل الجدال ا ال توض  في هامش ال فح . -

 ن يلتزم الباحث بشسل موحد للجداال في رل الرسال .من المهم أ -
 

 األشكال البيانية
 

و ال طي  ا اسعمدة ا الداائر ا الرسةوم الشسل اسيل  لعرض البياناو االح ائي  في  ورة بياني  مثل المنحنيا

 ا ال رائط ا غيرها.

 ال يجب أن يتبق الشسل المناقش  السالمي  المرتبط  به ا دائما تهتي بعد . -

 يشار إل  الشسل برقمه ا ليف عنوانه. -

 يوض  رقم الشسل ا عنوانه أسفل العنوان ا تتتلتل أرقام اسشسال تباعاً في ف ول الرسال . -

عان  بش ص مت  ص في هذا المجةال علة  أن يشةتر  الباحةث معةه فةي تحديةد المطلةو  ا يمسن االست -

 متابع  العملياو االح ائي  لفهم ما يدار.
 

بنهاي  هذا الف ةل يسةون الباحةث قةد أجةا  عةن أسةئل  البحةث ا تحقةق مةن مةدو  ةح  الفةراض ا حقةق أهةداا 

 البحث.
 

 الفصل السادس " تفسير النتائج و مناقشتها"
 

بمل ةةص سةةري  لمشةةسل  البحةةث ا أهدافةةه ا مةةا ا رانةة  اسسةةئل  المطلةةو  البحةةث عةةن  أ هةةذا الف ةةليبةةد -

 إجابتها، ثم النتائ  التي تو ل إليها الباحث.

ثم يبدأ الباحث في تفتير رل نتيج ؛ ما ا تعني؟ ثم يناقش اسسبا  ا االحتماالو التي قد تسةون اراء هةذ   -

تعسف موضوعي  الباحث ا رغبتةه فةي معرفة  الحقيقة ؛ مثةل إلة   النتيج . ا يطرل مجموع  من اسسئل 

؟ ا ما ا يمسن أن تسون النتيج  لو أن العين  م تلفة ؟ ا هةل النتيجة  سةت تلف أي مدو يمسن تعميم النتائ 

 ؟أا أن من نفذ البحث باحث ا خر لو أن البحث تم تطبيقه في بيئ  م تلف ؟

 اجهته ا هل أثرو عل  نتائ  البحث؟ ا ما مدو هذا التهثير؟ا يتتهل الباحث عن جوانب الق ور التي ا -

يربط الباحث خالل المناقش  بين ما هو معراا ا بين نتائ  بحثه رما يقارن بين نتائجه ا نتائ  البحةوث  -

 ا الدراساو التابق .

و الباحةث يتولد من هذ  المناقش  بعض التو ياو التي تفيد في است دام نتائ  البحث، رما تنب  أفسةار يةر -

 أنها تحتا  لمزيد من الدراس  ا البحث.

فةةي هةةذا الجةةزء مةةن الرسةةال  أن يقتةةرل الباحةةث تو ةةياو ا أفسةةار لبحةةوث  مئئن أكثئئر األخطئئاء الشئئائعة -

 يتتطي  أي فرد أن يقترحها بمعن  أنها لم تنب  من النتائ  التي تو ل إليها الباحث.متتقبلي  

  تنفيذي  يوضح فيها خطواو إجرائي  لإلفادة من نتائ  البحث مشراعاً ل ط قد يرفق الباحث بهذا الف ل -

 في االرتقاء بالعملي  التعليمي .



 

 35 

يتحرر الباحث في هذا الف ل من القيود البحثي ؛ فهنا ينطلق إبداع الباحث في تفتير النتائ  ا يبدو رأيه  -

ث ا بتو ياو إلجراء بحةوث ا فيما يرتبط بها من نفرياو ا بحوث ا يتقدم بهفسار لإلفادة من البح افيه

اسمه في الدارياو المت   ة  ا ينتةب إليةه الباحث أن ينشر  ب يتتطي متتقبلي . أن هذا الف ل هو ما 

 ما يقتبف منه.
 

 الهوامش و المراجع
 

 يعتمد الباحث في رل مراحل البحث عل  عديد من المراج ، ا عند رتاب  الرسال  تستب المراج  بطريقتين:
 

 Foot noteأسفل الصفحة مراجع في تدوين ال -1

فيها يدان الباحث المراج  التي أخذ منها معلوماته ا التي تسون في  ورة أفسار استفاد منهةا لسنةه رتبهةا  -

 باسلوبه ال اص، ا عندئذ يشير إل  المراج  ا يستب تفا يل المرج  في هامش ال فح  اسسفل.

يض  االقتباس بين عالماو تن ةيص، ا إلة  جانبهةا رقةم  اقتباساً مباشراً  في حال  اقتباس جمل أا فقراو -

 تتلتل المرج  في ال فح  ثم يستب تفا يل المرج  في الهامش أسفل ال فح .

  المرتبطة  بموضةوع ارد فةي يتت دم الهامش اسسفل لستاب  بعض المالحفةاو، أا المناقشةاو التف ةيلي -

ر هةةذ  العالمةة  فةةي الهةةامش ا يةةتم الشةةرل ال ةةفح ، فتوضةة  نجمةة  إلةة  جانةةب السةةالم ........  ا تسةةر

 المطلو  امامها.

هنا  طرق ا قواعد م تلف  لستاب  الهوامش ا عل  الباحث أن يلتزم بهسلو  في رتاب  الهةوامش فةي رةل  -

 ف ول الرسال .
 

 تدوين المراجع في نهاية كل فصل -2
 

ا رانة  اقتباسةاً مباشةراً توضة  فيها يض  الباحةث رقمةاً فةي نهاية  الفقةرة المةهخو ة مةن مرجة  معةين؛ فةن  -

عالماو تن يص في أال العبارة ا ا خرها ثم رقم المرج  رما سةيرد فةي نهاية  الف ةل، ا رقةم ال ةفح  

 ى35-15التي اردو فيها العباراو المقتبت   ........   

فةي  ةفحاو الف ةل ا تستةب افةق االسةلو  الةذي يتبنةا  في نهاي  الف ل ترتب المراجة  افةق ارادهةا  -

  لباحث.ا

ليف من المتتحب إتباع هذ  الطريق  في الرسائل؛ فهي تناسب الستب المىلف  ا في حال  الرسائل توضة   -

 المراج  ال ا   بجمي  الف ول في نهاي  البحث.
 

 قائمة المراجع
 

، مةثال يهتم الباحث بتجمي  ا تتجيل المراج  التي استعان بها في بحثه أاال بهال، ا عليه أن ي نفها حتب اللغ 

مراج  عربي  ا مراج  أجنبي ، ا داخل رل فئ  من هاتين الفئتين يقتم المراج  إلة : رتةب، مجةالو ا داريةاو، 

 مقاالو، بحوث ا دراساو ا عليه أن يرتبها داخل رل فئ  ترتيباً أبجدياً.

 

 من األخطاء الشائعة في كتابة المراجع
 

 قائم  المراج  في نهاي  البحث.يق  رتاب  الهوامش ا رتابأن ي لط الباحث بين طر   

 .أن ي لط الباحث بين أنواع المراج  في طل في ت نيفها 

 . أن يستب المراج  بهرثر من اسلو 
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  اسسةماء اسجنبية  بمعنة  أن يستةب أسةم العائلة  أاال ثةم اسةم  عل  طريق  العربي أن يحاال رتاب  اسسماء

 المىلف.

 قط المراج  التي استعان بها الباحث في بحثه ا ال تستب أسةماء في رسائل الماجتتير ا الدرتورا  تستب ف

 مراج  أُخرو ترتبط بموضوع البحث.

 .تفاديا لما يحدث من أخطاء في رتاب  المراج  عل  الباحث مراجعتها بدق  من حيث الشسل ا الموضوع 
 

 مالحق البحث
 

يلي  مرتبطةة  بالمراحةةل الم تلفةة  فةةي ا هةةي الوثةةائق التةةي تحتةةوي علةة  بيانةةاو تف ةة جةةزء مةةتمم لف ةةول الرسةةال 

التةي ح ةل بهةا علة  الموافقةاو الرسةمي  إلجةراء البحةث، ا أية   : يض  الباحث نت اً من ال طاباوفمثالً البحث.

ا يضة  الباحةث فةي  مراسالو أُخرو توضح للقارئ ال طواو القانوني  ا اإلداري  الالزم  فةي مثةل هةذا البحةث.

 المالحق:

 ل ام قبل المعالج  االح ائي .استماراو البياناو ا -

 نت اً من أدااو جم  البياناو مثل بطاقاو المالحف  ا االستبياناو. -

 قائم  باسماء المحسمين ا اسماء من ران لهم دار بارز في بعض مراحل البحث. -

 بعض ال ور ا ال رائط التي است دمها في البحث. -

لتجريبهةا فةي البحةث فةال توضة  فةي المالحةق  تعليمية  إ ا تضمن البحث بناء برنام  أا ت ميم أنشط  أا مواقف

 فهي جزء أساسي من ف ول الرسال .

 تنفم المالحق في تتاب  ارادها في ف ول البحث، ايوض  لسل ملحق رقم ا عنوان دال ا ااضح.
 

 ملخص البحث
 

ا شةائق ا هو أال جزء في الرسال  ا أال ما يقرأ فيها، لذلك يجب أن يهتم الباحةث بستابة  مل ةص ااا  -

 جذا  للقارئ.

 .يجب أن يسون المل ص فعال مل  ا فال يلجه الباحث لإلطال  ا تسرار أجزاء بهرملها من متن الرسال  -

يجب أن يسون المل ص اافياً بحيث يفهم القارئ منةه المشةسل  ا أهميتهةا، ا مةا ا رانة  أهةداا البحةث ا  -

ااو التي است دمها، ا ما ا ران  النتةائ  ا ريةف ريف تناال الباحث هذ  المشسل  ا ما اإلجراءاو ا االد

ا ريةف يمسةن اإلفةادة منهةا ، ا مةا أهةم تو ةياو البحةث ا تو ل إليها، ثم ما القيم  العلمي  لتلةك النتةائ  

 مقترحاته.

رثيرا ما يسون الباحث في مرحلة  مةن التعةب ا ضةيق الوقة  ممةا يدفعةه للتتةرع ا عةدم الدقة  فةي رتابة   -

بعض إل  نقل مةا سةبق رتابتةه فةي الف ةل اسال رمةا هةو. ثةم ينقةل النتةائ  مةن الف ةل المل ص، ايلجه ال

سةلبيا عةن  ال امف، ا التو ياو من الف ل التادس فيفقد المل ص تسامله ا تماسسه ا يعط  انطباعةا ًً

 البحث.

ترجمة  بتةبب النفف المالحفاو تنطبق عل  المل ص باللغ  اسجنبي ، ا يضاا إل   لك رثيراً مما ينت   -

 الضعيف  ا اللغ  الرريس  ا الم طلحاو غير الدقيق .

 

بعض االنتهاء من رتاب  ف ول الرسال  يقوم الباحث بستاب  الف ل اسال. ا علة  الباحةث أن يعيةد قةراءة الف ةل 

 اسال حت  يقوم بالتعديالو الالزم  لتحقيق االتتاق بين أجزاء الرسال  في احدة متسامل .
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 إل  أال الرسال  علينا أن نتستب ال فحاو اسال  ا التي تتضمن: ا حيث أننا عدنا
 

 صفحة العنوان:

يجب االلتزام بالبتاط  ا الوقار في رتاب   فح  العنوان ا البعةد عةن اسةت دام االطةاراو المزررشة  ا ال طةوط 

 الزخرفي . ا يجب أن تتضمن  فح  العنوان المعلوماو استي :

 قتم العلمي.اسم الجامع  ا السلي  ا ال 

 . عنوان الرسال  باللغتين العربي  ا اإلنجليزي 

 .اسم الطالب ا الدرج  المتقدم للح ول عليها 

 .اسم اعضاء لجن  اإلشراا عل  البحث 

 .التاريخ 
 

 صفحة الشكر 

ا علة  الباحةث عةدم  يعترا الباحةث فةي هةذ  ال ةفح  ب ةدماو ا متةاعداو رةل مةن شةار  فةي مراحةل البحةث

  ي ر  عن الهدا.المبالغ  حت  ال
 

 صفحة االهداء

رسائل الماجتتير ا الدرتورا  ال تهدو، ا ليف من حق الباحث رتاب  اهداء سي فرد أا جه ، نعم هةي نتةا  جهةد 

 الباحث ا لسن شار  فيها أعضاء لجن  االشراا الذين أعطوا من اقتهم ا جهدهم.
 

 صفحة المحتويات 

مةةا ارد فةةي ف ةةول الرسةةال ، لةةذلك يهةةتم الباحةةث بتنتةةيق ا تنفةةيم هةةذ  هةةي الةةدليل ا المىشةةر للقةةارئ لسةةي يتةةاب  

ا رةل  ا ما تتضمنه من عنا ةر ثانوية  ال فح  بتوضيح عنوان الف ول ا العنا ر الرئيتي  في رل ف ل منها

فةي العنةااين  عنوان ا رقم ال فح  التةي يوجةد بهةا. ا يجةب توحيةد ال طةوط ا أحجامهةا فةي  ةفح  المحتويةاو

 ا الفرعي  في رل ف ول الرسال .اسساسي  
 

 قائمة الجداول

ا رقةم ير د الباحث في هذ  ال فح  رل ما ارد في ف ول الرسال  مةن جةداال، بهرقامهةا ا عنةوان رةل جةدال 

 ال فح  التي ارد فيها ا  لك تبعا لتتلتلها عبر ف ول الرسال .
 

 قائمة األشكال

مة  اضة  عنةوان رةل شةسل ا الرسةال  مرتبة  حتةب أرقامهةا ير د الباحث االشسال التي اردو في الرسال  في 

 االلتزام بذاو النتق ا االسلو  في الستاب .
 

 قائمة المالحق

 تستب المالحق بهرقامها ا عنااينها في تتلتل م  توضيح رقم ال فح  إمام رل ملحق.
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  عاشراً أخطاء ال تغتفرعاشراً أخطاء ال تغتفر

  

 أوالً األخطاء اللغوية 
 

 ا الدرتورا  أخطاء لغوي  رثيرة متنوع  منها: يالحظ في رسائل الماجتتير
 

   اسخطاء في اض  الهمزاو. :مثالاسخطاء اإلمالئي 
 

   اسخطاء النحوي 
 

  االسلو ؛ فنجد في بعض البحوث ررار  ا ضعفاً ا ق وراً في الم طلحاو، مما يضي  معةه المعنة  ا

مثال: تسرار الباحةث لةبعض  .الباحث رثيراً  الفسرة المطلو  التعبير عنها. ا نالحظ أحياناً الزم  يسررها

 .السلماو في الفقرة الواحدة مثل   حيث....حيثى أا  لسن.....لسنى أا   لذلك....لذلكى
 

  ا من اسخطاء في االسلو  اللغوي است دام  يغ  الذاو  المتسلمى مثةل   أنةا أرو ى أا   نحةن نةرو ى ا

الباحةث أن هةذ  الفةاهرة.......ى أا   عقةد الباحةث عةدة  والتحدث عن الغائب مثةل   يةر اسفضل است دام

 جلتاوى
 

   اإلطال  الم ل  للتعبير عن فسرة معين  ، ا يىدي  لك إل  ضةعف االسةلو ، فالبالغة  فةي الستابة  العلمية

 تعتمد عل  االقت ار ا اإليجاز ا الو ول إل  المطلو  بهق ر التبل ا أقل السلماو.
 

 مةا هةي دان محاالة  توحيةد ، ا ينقلهةا الباحةث ر ل منهةا اسةلو  لغةوي معةينالنقل من م ادر م تلف  لس

 االسلو  ، فيبدا السالم مفسساً ا غير مترابط ا غير ممت  في القراءة.
 

  أحيانا نشعر أن الباحث ال يعرا مت  يبدأ فقةرة جديةدة ، ا متة  يتةتسمل السةالم فةي  او الفقةرة. ا يةىثر

ا أحيانةا نةرو فقةرة تشةغل ن ةف  ةفح  ا فقةرة اخةرو تتسةون مةن   لك عل  المعن  ا توا ل الفسةرة.

 سطرين.
 

  من جمةل طويلة  متترسةل  ، تربطهةا  تتسونالضعف الواضح في است دام عالماو الترقيم ، فنجد فقراو

 رلماو ا ل حت  ت بح الفقرة رلها جمل  ااحدة.
 

  ًفةي حالة  الترجمة  مةن أ ةل  تتضح ررار  اسسلو  احيانا مما قد ي ل إل  حد خطه المعن  ، خ و ا

 أجنبي.
 

 . أخطاء الستاب  باللغ  اسجنبي  سواء في الهوامش أا في مل ص الرسال 
 

   عندما يلجه الباحث إل  مترجم غير مت  ص لغويةاً فةنن م ةطلحاته ا تعبيراتةه رثيةراً مةا تسةون خةار

 سياق المعن  المطلو .
 

 : التنسيق و االتساق ثانيا
 

فةةي عةةدم إعطةةاء هةةذا الجانةةب العنايةة  السافيةة  ؛ فتبةةدا الرسةةال  غيةةر منفمةة  ا غيةةر جذابةة  ي طةةي بعةةض البةةاحثين 

 للقارئ. ا من اسخطاء التي يق  فيها الباحث :
 

 إلة  ا خةر  ةفح  ، ا قةد يحتةا  الباحةث  قل  االهتمام بتنتةيق  ةفحاو الرسةال  بةدءاً مةن  ةفح  الغةالا

ا يتترشةةد برسةةائل تمةة  مناقشةةتها ،  ا حةةازو أحيانةةا االسةةتعان  بمت  ةةص فةةي إخةةرا  المطبوعةةاو أ

 االعجا .
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  من القواعد اسساسي  في هذ الشهن اض  ت ور لبداياو الف ول ، فمثالً يقرر الباحث اسةتعمال فوا ةل

 بين الف ول ، ا قد تسون ملون   ا عليها عنوان البحث ا العنا ر اسساسي  لمحتوياته.
 

 ول ، رمةا توحةد ال طةوط ا أنواعهةا ا أحجامهةا ا موقعهةا يجب توحيد نوع ال ةط احجمةه فةي رةل الف ة

رما يجةةب توحيةةد ال طةةوط فةةي المةةتن ا االلتةةزام بالمتةةافاو بةةين بالنتةةب  للعنةةااين الرئيتةةي  ا الفرعيةة .

 التطور ، ا بمقاييف هوامش ال فحاو.
 

 عنة  أن تسةون من المريح للقارئ أن ينتق الباحث رسالته بحيث تبدأ الف ةول دائمةا فةي اتجةا  ااحةد ، بم

 ال فح  اسال  لسل فص جه  اليتار مثالُ.
 

  ف ول الرسةال  ، ا أيضةا فةي عند رتاب  الجداال ا اسشسال يجب االلتزام بذاو النتق في رتابتها في رل

 المالحق.
 

  تمتد فسرة االتتاق إل  المحتوو ا المضمون؛ فمن اسخطةاء الشةائع  تعةدد الم ةطلحاو للمفهةوم الواحةد

: يستةب الباحةث اسةتبيان ، ا فةي مسةان ا خةر يتةت دم رلمة  اسةتبان  ، ا مةرة فمئثال الرسال . عبر  فحاو

يتحدث عن التعليم اسساسي رمرحل  ، ا في مسان أخر يتحدث عن التعليم االبتدائي ا اإلعدادي رمراحل 

ا ال طةه فةي ا يتسةرر هةذ دراسي  ا مرة يتت دم م طلح تقييم ، ا مرة يتت دم رلم  تقويم بنفف المعن .

 است دام الم طلحاو اسجنبي .
 

  تذبةةذ  الباحةةث ا عةةدم اسةةتقرار  علةة  نمةةط ااحةةد فةةي االسةةلو  ، أا فةةي الم ةةطلحاو ، أا فةةي تنتةةيق

عدم اهتمةام الباحةث بالتنتةيق يعطة  انطبةاع سةلبي عةن الباحةث ا البحةث مهمةا رانة  القيمة   ال فحاو.

 العلمي  للبحث.
 

 لتزام بأخالقيات البحث التربوي.ثالثاً األمانة العلمية و اال
 

  اسمان  العلمي  تعني ال دق في رل ما يقول الباحث ا فةي رةل مةا يفعةل. ا قةد ي طةل الباحةث بتةبب

جهله أا عدم معرفته ببعض االمور ا الحقائق ا فور معرفته بما لم يسن يعرفه ي حح نفتةه ا يعيةد 

 النفر في إجراءاته.
 

 فةال يبةذل الجهةد السةافي للو ةول  باحث ا عدم جديته في البحةثبعض اسخطاء ترج  إل  اهمال ال ،

للحقائق أا رل المتغيراو ا المىثرو عل  الفاهرة،. ا في هذ  الحال  يتتمر الباحث في ال طه عل  

 أمل عدم ارتشافه.
 

 نا  خطه مق ود ينت  عن تحيز متبق للباحث مةن أجةل الو ةول إلة  نتةائ  بعينهةا، فيتالعةب فةي ه

 دبياو ا يغش في اختيار العيناو ا يسذ  في تجمي  البياناو ا في تحليلها.تجمي  اس
 

    ا هي االستياء عل  أفسار اال خرين ا رتابتهةا رمةا    السرقات العلميةا من اسخطاء التي ال تغتفر

 هي عل  أنها من بناو أفسار الباحث دان أن يرج  الحق إل  أ حابه.
 

  خ و ةياتهم ا عةدم إفشةاء أسةرارهم ، ارةذلك  احترامالمشاررين ا ا من أخالقياو الباحث احترام

 عدم تعريضهم سي  اضرار جتمي  أا نفتي  أا اجتماعي  نتيج  المشارر  في البحث.
 

  ا من اإلمان  العلمي  إعالن نتائ  البحث ، ا إعالم من تهمهم هذ  النتةائ  بهةا ، ا بتو ةياو الباحةث

اته. ا قةةد يسةةون مةةن اسفضةةل نشةةر مل  ةةاو هةةذ  الرسةةائل ا المرتبطةة  بموقةة  رةةل مةةنهم ا متةةىلي

 البحوث.
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 يوم االحتفال : المناقشة و الحكم
 

استسمال رل متطلباو إعداد الرسال  ، ا مراجعتها أرثر من مرة مةن أعضةاء لجنة  اإلشةراا ، ا إخراجهةا ا  بعد

ختيار لجنة  المناقشة  ا الحسةم ا تحديةد يمر الباحث بتلتل  من اإلجراءاو الرسمي  ال طباعتها في شسلها النهائي.

 موعد المناقش .
 

 فماذا يفعل الباحث
 

  يشعر الباحث بهنه بمفرد  في مواجه  لجن  المناقش  ، فيت ةور أنةه ختةر المعررة  قبةل أن تبةدأ... ا هةذا

 غير  حيح.
 

 ل إنجةاز هةذا عل  الباحةث أن يتهرةد أن هةدا اللقةاء هةو أن يفهةر أمةام الجمية  الجهةد الةذي بذلةه فةي سةبي

العمل.لذلك عليه أن يعد نفته ا يعةد العةرض الةذي سيشةرل مةن خاللةه مشةسل  البحةث ا أهميتهةا ا ريةف 

 خطط لبحثه ، ا اإلجراءاو حت  ي ل إل  النتائ  ا التو ياو.
 

  يراعي الباحث أسةف اإللقةاء التةليم ، ا يبتعةد عةن التةرع  الم لة  فةي السةالم. ا عليةه مراعةاة أن يسةون

باحةث علة  تقةديم بحثةه أرثةر مةن ا من المفيةد أن يتةدر  ال موعاً ا م ار  الحراا ااضح . وته مت

 مرة ، ا حتا  الوق  الالزم لتقديم عرض ناجح.
 

  يفيد الباحث أن يحضر جلتاو مناقش  رسائل ماجتتير ا درتورا  في ت   ه ا في ت   او أخرو

 ابي .، ليتعلم ما يدار فيها من أحداث ا مواقف سلبي  ا إيج
 

   عل  الباحث أن يفهم أن أن أعضاء لجن  المناقش  ا الحسم قد دعوا إل  جلت  امتحاني  ؛ يةتم فيهةا مناقشة

. ا عليه أن يتوق  رؤو متنوع  ، رمةا يتوقة  نقةاط خالفية  بةين الموضوع للتهرد من تمسنه من موضوعه

موقةةف الةدفاع ا التع ةب لرؤيةة   أعضةاء اللجنة  أنفتةهم، ا عليةةه أن يةتعلم مةن هةةذ  المواقةف ، اال يهخةذ

 بعينها.
 

  عل  الباحث أن يتهرد من أنه أرثر الموجوديين في قاع  المناقش  علماً بموضوع البحةث ا مةا تةم فيةه مةن

 إجراءاو، ا عليه أال يفقد ثقته بنفته ا ال ببحثه ، بل يرد عل  اسسئل  ا يناقش بثق  ا تواض  شديدين.
 

 عة  إيمةاءاو أسةتا   المشةرا ، اتعليماتةه اللففية  ا غيةر اللففية  ا أن عل  الباحث أن يحرص عل  متاب

 فهم يمثالن في الجلت  فريقاً ااحدا. يفهمها ا ينفذها.
 

   مةةن المفيةةد تتةةجيل المناقشةة  ليرجةة  لهةةا الباحةةث فةةي عمةةل الت ةةويباو التةةي اافةةق أعضةةاء اللجنةة  علةة

 ضرارة تنفيذها.

 

 

 

 

  
 

 

 

   


