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مشكلة الورقة
:اآلتيةالتساؤالتفيالورقةمشكلةتتمثل

ما األخطاء الشائعة التي تواجه الباحثين في نشر البحوث التربوية ؟

ديد في ضوء خبرة الباحث واألبحاث التي قام بها واألبحاث التي حكمها  في هذا المجال يمكن تح

:األخطاء الشائعة في النقاط التالية

كاراألخطاء الشائعة في أصالة المقترح البحثي واحتوائه على عناصر التجديد واالبت: أوالا 

ا  األخطاء الشائعة في مقدمة الدراسة وإطارها النظري والمسح األدبي: ثانيا

ا  األخطاء الشائعة في وضوح مشكلة الدراسة وتساؤالتها: ثالثا

ا  جه األخطاء الشائعة في وضوح األهداف ومعالجة قضايا المجتمع وإمكانية تطبيق نتائ: رابعا

ا  األخطاء الشائعة في أهمية ومبررات القيام بالدراسة: خامسا

ا  وات ، ومدى انسجام اإلجراءات واألدوواقعيتهااألخطاء الشائعة في وضوح  منهجية البحث : سادسا

معها

ا  البياناتاألخطاء الشائعة في وضوح أدوات التحليل اإلحصائي ومالءمتها لموضوع البحث و: سابعا

ا  األخطاء الشائعة في داللة ومساهمة النتائج في نمو وتبادل المعرفة: ثامنا

ا  األخطاء الشائعة في ترابط وسالسة المقترح ووضوح لغة الكتابة وأسلوب العرض: تاسعا

APAاألخطاء الشائعة في دقة التوثيق في المتن وقائمة المراجع وفق نظام الـ : عاشراا 



نتائج الورقة 
األخطاءما"ينصوالذيالرئيسالتساؤلإجابة

؟لتربويةاالبحوثنشرفيالباحثينتواجهالتيالشائعة

وائه األخطاء الشائعة في أصالة المقترح البحثي واحت: أولا 

على عناصر التجديد والبتكار
ضعف البحث وعدم اتسامه باألصالة والحداثة واالبتكار  .

م المعرفة ال يمثل إضافة علمية جديدة جيدة للمكتبة البحثية العربية ولمجال التخصص ولجس

.  بالنسبة لمكان التطبيق والمراجع المستخدمة تدل على ذلك مراجع ثانوية

منشورة تصنيف موضوع البحث من الموضوعات التقليدية المكررة والمتشابهة مع أبحاث أخرى

ا في كثير من البحوث العربية واألجنبية .سابقا

قلة التعمق في البحث مما يؤدي إلى ضعف النتائج وعدم فائدتها.

المشكلة ال تعالج قضية بحثية جديرة بالدراسة.

ال يوجد مسوغات مقنعة لدراسة البحث.

.



ا  وإطارهاالدراسةمقدمةفيالشائعةاألخطاء:ثانيا

األدبيوالمسحالنظري
البحثمقدمةفيبالمشكلةاالحساسترجمةأونقلعلىالقدرةعدم.

الباحثأفكارمنوليستاآلخرينمنمقتبسةالمقدمةمناألولىالفقرة.

للمشكلةالوصولطريقللقارئيوضحانوالمبتورانالنظريواالطارالدراسةمقدمة

منظمةغيربطريقةمتداخلةالموضوعاتواألفكارربطعدم..

البحثأدبياتتدعموالكافيةوغيرقديمةالمراجع

المنهجوالالرؤيةتتضحالبحيثالبحثموضوعمعالمقدمةمالئمةعدم.

البحثإلىئيسيقدمختلفةلمجتمعاتتنتميقدتطرقوإنالسابقةالجهودأبرزإلىالتطرقعدم

.تدعيمهمنبدالا 

والتعليقالرأيإبداءبدوناالقتباسكثرة

والتصنيفوالتعليقالتحليلعلىقدرتهوقلةالباحثشخصيةضعف.

الدراساتبعضبنتائجاالستشهادخاللمنبالدراسةللقيامالمقنعةالمبرراتضعف.

بصيغةيهافالكالموكذلك(ننتفعنربط،نالحظ،هدفنا،علينا،نجد،)المتكلمضمير(األنا)وجود

.نرىمثالالمفردوليسالجمع

عنعيدةبفضفاضةلغةويستخدمالقارئ،تشتتقدالتيالشديدةالعموميةإلىالباحثيميل

.الدقيقالعلمياألسلوب

ألصليةاالمصادرإلىالوصولمحاولةمنبدالا الثانويةوالمصادربالمراجعالباحثيكتفيأن.



ا  ةالدراسمشكلةوضوحفيالشائعةاألخطاء:ثالثا

وتساؤلتها
اختيار مشكلة غامضة وغير واضحة المعالم ولها تشعبات كثيرة وعدم وضوح المتغيرات

.المتضمنة فيها وأي منها مستقل وأي منها تابع

عدم صياغة مشكلة الدراسة بأسلوب علمي وتربوي بشكل يظهرها بوضوح.

ن يغلق اختيار الباحث لموضوع بحث تقليدي مستهلك مثل التحمس لموضوع واحد بعينه، أو أ

باحثون من تفكيره على هذا الموضوع و ال يعطي لنفسه فرصة النظر في مشكالت لم يتناولها ال

.  قبل

بوياختيار الباحث لمشكلة بحثية من خارج تخصصه بحيث يكون تخصص نوعي وهو تر

تعددة صياغة األسئلة المركبة التي يتطلب اإلجابة عن السؤال الواحد منها اإلجابة على إجزاء م

صياغة األسئلة الطموحة التي تتعدى قدرات الباحث وإمكاناته

لة االعتماد على نظام موحد غير مرن في صياغة مشكلة البحث وتحديدها ، وخاصة وضع مشك

.  البحث في إطار عام أو على هيئة سؤال رئيس ثم وضع الفروض

قه فيما بعد أو اقتراح أسئلة فضفاضة غير قابلة للقياس تُصعب من إمكانية إجراء البحث وتطبي

ا أخرى  اقتراح أسئلة متعددة غير مرتبطة بموضوع البحث ومتغيراته أحيانا

ريد بناء ضعف في تحديد األسئلة الفرعية األصلية المعبرة عن مشكلة البحث وخاصة عندما ي

.  قائمة من المشكالت السلوكية مثالا أو بناء قائمة بالكفايات التدريسية أو غيرها

نها أوالا أمراا إهمال األسئلة التي تسبق تأثير المتغير المستقل على التابع والتي تعد االجابة ع

ا  وذلك مثل  .ما قائمة الكفايات المتوافرة لدى معلم التربية الرياضية" ضروريا



ا  ومساهمةاألهدافوضوحفيالشائعةاألخطاء:رابعا

تطبيقوإمكانيةالمجتمعقضايامعالجةفيالبحث

نتائجه
 (ل إلىالتوص-الكشف عن-التعرف إلى)عدم توضيح األهداف البحثية وعدم كتابتها بصيغة

 التخصصاألهداف غير مرتبطة بشكل كامل مع العنوان ، وهي ال تفيد العاملين في مجال



ا  القيامومبرراتأهميةفيالشائعةاألخطاء:خامسا

بالدراسة

توضيحوقلةالموضوعأهميةإلىباختصاراالشارةعدم

.الحاليالبحثمنالمتوقعةاالستفادةأوجه

التخصصمجالفيتفيدوالتضيفال.

لمعرفةاحقلتطويرفيالبحثلنتائجالعلميةالقيمةأهمية

.جيدةغير

مجالهفيالعلميةالبحوثمنمزيدإلىالبحثيؤديال

فيدةالمستالجهةذكرويتم،وأهدافهالبحثأهميةبينالخلط

هدافأأنإذاالستفادةتلكلطبيعةتوضيحدونالبحثمن

اذام)أسئلتهأوالبحثفروضمناشتقاقهايمكنالبحث

من)المستفيدةالجهةيحددالبحثأهميةبينما،(أكتب

.(أكتبمماسيستفيد



ا  القيامومبرراتأهميةفيالشائعةاألخطاء:خامسا

بالدراسة

توضيحوقلةالموضوعأهميةإلىباختصاراالشارةعدم

.الحاليالبحثمنالمتوقعةاالستفادةأوجه

التخصصمجالفيتفيدوالتضيفال.

لمعرفةاحقلتطويرفيالبحثلنتائجالعلميةالقيمةأهمية

.جيدةغير

مجالهفيالعلميةالبحوثمنمزيدإلىالبحثيؤديال

فيدةالمستالجهةذكرويتم،وأهدافهالبحثأهميةبينالخلط

هدافأأنإذاالستفادةتلكلطبيعةتوضيحدونالبحثمن

اذام)أسئلتهأوالبحثفروضمناشتقاقهايمكنالبحث

من)المستفيدةالجهةيحددالبحثأهميةبينما،(أكتب

.(أكتبمماسيستفيد



ا  ثالبحمنهجيةوضوحفيالشائعةاألخطاء:سادسا

معهاواألدواتاإلجراءاتانسجامومدى،وواقعيتها
(سليمةبحثيةبطريقةالدراسةأسئلةصياغة)واضحةغيرللبحثالعلميةالمنهجية.

البحثجنتائعلىتؤثرقدالتيالعواملوضبطللمهاراتقياسوطريقةالبحثخطواتذكرعدم.

المنهجوأالوصفيوالمنهجالتحليلياألسلوبأوالمسحيوالمنهجالوصفيالمنهجبينالخلط

التجريبيوالمنهجالميدانيالعملعلىالقائمالوصفي

وتصميمهالبحثإجراءاتوطريقةأسلوبفيضعف.

الفرعيةةاألسئلنوعيةفيسيماالجوانبهامنالعديدفيالعلميالضبطإلىالمنهجيةتفتقد

وتسلسلها

جهةمنيةايجابوفوائدجهةمنصعوبةبينمجاالتهاتباينرغملالستبانةالكليةالدرجةحساب

.اخرى

واضحغيرالعينةاختيار

التنفيذإجراءاتفيالمآخذبعضوجود.

الدقيقةوتخصصاتهمالعلميةودرجاتهمالخبراءهممنتحديدعدم.

وفروضهوأسئلتهالبحثأهدافمعتتفقال.

المستخدمالمنهجمعتتوافقالاإلحصائيةاألساليبأواألسلوب.

العينةالختياراتبعتالتيوالطريقةمنهماكلوخصائصوعينتهاالدراسةمجتمعتحديدعدم.



ا  لالتحليأدواتوضوحفيالشائعةاألخطاء:سابعا

البحثلموضوعومالءمتهاالمستخدمةاإلحصائي

والبيانات
األدواتتلكتتعددعندماوخاصةالمالئم،اإلحصائياألسلوبنوعتحديدصعوبة،

إحصائياهوثباتصدقهاليجادمعينةطرقنوعولكل،والمقاييساالختباراتبينالتفريقعدم.

وصحيحةوواضحةسليمةنتائجعلىللحصولسليمةاحصائيةمعالجاتاستخدامعدم.

أفرادمنرةصغيمجموعاتمعتتعاملالتيالالبرامتريةاالستدالليةباإلحصائيةالمعرفةضعف

ماناختبارمثلوذلك،استخدامهاوشروطاألنواعبتلكدرايتهوعدم،(30منأقل)العينة

وغيرها،والسكروسكالاختبار،ويلكوكسوناختبار،ويتنى

ا التحديدأندونالبياناتتجميعفيالبدء .استخدامهاتمسيالتياالحصائيةالمعالجةنوعمسبقا

تطبيقهاوينةمعنتيجةالستخالصالالزمةاالحصائيةالمعادالتاختيارفيالباحثينبعضيخطئ

ولتشتتاقياس–المتوسطاتقياس:المصطلحاتبينالتميزالباحثعلىوموضعها،غيرفي

.االرتباطمعاملوالعالقاتقياس–الترتيبأوالرتبةقياس-االنتشار

بهاااللتزاميجبخاصةمعادالتمنهالكلحيثوالمصطلحاتالمفاهيمبينالخلط.

رةصغيبحثيةعينةمعالكبيرةللعيناتتصلحاحصائيةمعالجاتالباحثيستخدمأن.

أندوناتللبياناالحصائيالتحليللعملاالحصاءفيمتخصصشخصعلىالباحثيعتمدأن

.أهدافهوالبحثمشكلةلهيشرح

(..متري-رتبي-اسمي)المستخدمالقياسنوعمعيتماشىالإحصائيتحليلاستخدام



ا  فيالنتائجومساهمةدللةفيالشائعةاألخطاء:ثامنا

المعرفةوتبادلنمو
دةجديمعرفةأيتضفلمأنهاكماالتطبيقيةالناحيةمنوخاصةمفيدةنتائجإضافةعدم.

علىالباحثدرةقيعكسالذيالعلميبالتحليليتصفالوتفسيرهاعميقةغيرالنتائجمناقشةأن

.اقواالتفاالختالفمبرراتتقديممعالسابقةبالدراساتدراستهنتائجوربطهالتحليل

ونتائجصةالمتخصالعلميةالمراجعإليهأشارتماعلىواالعتمادالنتائجمناقشةفيالتوسععدم

.المناقشةهذهفيالسابقةالدراسات

لعالقةاذاتالسابقةبالدراساتربطهايتمولمالنتائجمناقشةفيالباحثشخصيةتظهرلم.

تنبع).نتائجمنالبحثاليهتوصللماوفقافاالستنتاجاتواالستنتاجاتالنتائجبنالتفريقعدم

(النتائجمن

وأهدافهوفروضهالبحثتساؤالتمعتتناسبالالنهائيةوالنتائجالبياناتأن

البدايةفيوضعهاالتيباألهدافترتبطوالالبحثأسئلةعنتجيبال.

النتائجوعرضتتناسبالالمستخدمةاإلحصائيةالمعالجات.

رفضأوبولقإلىيقودالبحيثوسطحيالنتائجمنمستمدةأدلةعلىمبنيغيرالنتائجتفسير

.البحثيةاألسئلةعناإلجابةأوالبحث،فروض

االختالفوأالتشابهدرجةيوضحوالالصلةذاتالسابقةوالدراساتنتائجهبينالباحثيربطال

.وأهميتهالبحثأصالةتظهروبحيثالقاريتقنعبحجج



ا  ترحالمقوسالسةترابطفيالشائعةاألخطاء:تاسعا

العرضوأسلوبالكتابةلغةووضوح
لغويةأخطاءمنيحويهلمالغويلتدقيقبحاجةالبحثلغويةأخطاءوجود

.والمطبعيةونحوية

فراغيأتيبعدهامباشرةالكلمةبعدوالنقطتينالفاصلةوضععدم.

(أنثىذكر،)بالفاصلةوتعدل(أنثى-ذكر)مثلمرفوضة-الداشة.

(2017-2000)بالداشةوتعدل(2000/2017)مثلمرفوضة/الشرطة

(22)قوسينبينتكتبأنيجباألرقام.

قوسينبيناالجنبياالسم(.((jac

مدعمةوالمترابطةوغيرانشائيةالمقدمةأنفتجد.العرضأسلوبفيالضعف

مكنيولكن.علميةدراسةإلىمنهصحفيلمقالأقربوهيالسابقةبالدراسات

ا وتنظيمهاالمكرربحذفتطويرها .لغويا

ا تقرومنتشرةلغويةاخطاءووجوداألفكاربينمنطقيتسلسلوجودعدم فييبا

.الدراسةعناوينجميع

والفراغاتاألقواسوتنسيقونقاطفواصلووضعالترقيمضعف.



تنالمفيالتوثيقدقةفيالشائعةاألخطاء:عاشراا 

APAالـنظاموفقالمراجعوقائمة
النفسلعلمكيةاألمريالجمعيةقبلمنالمتبعالسليمالتوثيقإلىتفتقر(

APA)

المستخدمةالمراجعجميعتوثقال.

التيوالصلةذاتالمراجعتستخدموالبالحداثةالمراجعتتصفال

.تذكرأنالمتوقعمن

بالشمولوصفهايمكنال.

وسنةلفالمؤعائلةذكروهيسليمةبطريقةالفقراتفيالتوثيقعدم

محمد)ةوالصفحوالسنةالعائلةاسمالتوثيقمثال.والصفحةالنشر

(2005:2صوآخرون،

االسميليهبيةبالعراالسميكونواالنجليزيةالعربيةباللغتينالتوثيق

السنةثمباإلنجليزية



تنالمفيالتوثيقدقةفيالشائعةاألخطاء:عاشراا 

APAالـنظاموفقالمراجعوقائمة
النفسلعلمكيةاألمريالجمعيةقبلمنالمتبعالسليمالتوثيقإلىتفتقر(

APA)

المستخدمةالمراجعجميعتوثقال.

التيوالصلةذاتالمراجعتستخدموالبالحداثةالمراجعتتصفال

.تذكرأنالمتوقعمن

بالشمولوصفهايمكنال.

وسنةلفالمؤعائلةذكروهيسليمةبطريقةالفقراتفيالتوثيقعدم

محمد)ةوالصفحوالسنةالعائلةاسمالتوثيقمثال.والصفحةالنشر

(2005:2صوآخرون،

االسميليهبيةبالعراالسميكونواالنجليزيةالعربيةباللغتينالتوثيق

السنةثمباإلنجليزية



التوصيات
:ةاآلتيبالتوصياتالباحثيوصيونتائجهاالورقةأهدافضوءفي

يفوالنفسيالتربويللبحثموحدةهيكليةعلىاالتفاق

منثيرالكفيالباحثينيقعالبحيثالفلسطينيةالجامعات

.بحوثهموتصميماعدادعندالواضحةغيرالمزالق

الجامعاتفيوالنفسيةالتربويةللبحوثمراكزانشاء

.الفلسطينية

يةمعنوأوماديةحوافزبتوفيرالتربويالبحثتشجيع.

خاصةوالنفسيالتربويالبحثلصناعةتدريبيةدوراتعقد

بحثعملكيفيةعلىالتمرنأجلمن،العلياالدراساتلطلبة

لمنهجيةاالمعاييروفيهعلميةأسسعلىقائمنفسيأوتربوي

.األساسية



وشكراا لكم على حسن استماعكم


