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 مستخلص البحث ابللغة العربية: 
األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس العامة جبامعة  هدف البحث إىل تعرف 

  هذه األخطاء متوسطات بني فروق ، وتعرف ال كما يراها أعضاء هيئة التدريس، و يظهره حتليل حمتواهاامللك خالد وفق ما 
. وقد اتبع الباحث املنهج الوصفي )التحليلي، واملسحي(، حيث  وفق ما يراه أعضاء هيئة التدريس وما يظهره حتليل حمتواها

ضاء هيئة التدريس من املشرفني على أطروحات الدكتوراه  ( عضًوا من أع18( أطروحة للدكتوراه، و)45بلغت عينة البحث )
ختصص املناهج وطرق التدريس العامة، ومناقشيها. وقد مت استخدام أداتني جلمع البياانت، ومها: )بطاقة حتليل احملتوى،  

غري شائع،  ( خطأ 24)( خطأ. كما توصل إىل: 100واالستبانة(، وقد توصل الباحث إىل قائمة ابألخطاء الشائعة بلغت )
( خطأ شائع بشكل كبري  28)و ( أخطاء شائعة بشكل كبري، 7)و( خطأ شائع، 27( خطأ شائع إىل حد ما، و)14و)

حمصورة  آراء أعضاء هيئة التدريس . كما كانت ( خطأ 76) األخطاء الشائعة ابختالف درجات شيوعها  وقد بلغت جًدا، 
(  11)شائع إىل حد ما( بعدد ) بنياملناهج وطرق التدريس العامة األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه يف ختصص  بني

. كما أظهرت النتائج أنه ال يوجد عالقة ارتباط عند  ( خطأ19( خطأ، وشائع بشكل كبري بعدد )70خطأ، وشائع بعدد )
التدريس العامة  ( بني حتليل األخطاء الشائعة لعناصر أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق 0.05مستوى داللة )

 جبامعة امللك خالد وآراء أعضاء هيئة التدريس. كما توصل الباحث إىل عدد من التوصيات واملقرتحات عنها. 

 . جامعة امللك خالد، ختصص املناهج وطرق التدريس العامة  ،أطروحات الدكتوراه ، ألخطاء الشائعة ا الكلمات املفتاحية: 
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Common Mistakes in Curriculum and Instruction Doctoral Dissertations at King 

Khalid University in the Light of an Analysis of their Content and Faculty 

Members' Perspectives 
Abstract: 

The aim of this study was to identify common mistakes in curriculum and instruction 

doctoral dissertations at King Khalid University, according to what was shown by their 

content analysis, and as viewed by faculty members. The descriptive approach (analytical 

and survey) was utilized. The study sample consisted of (45) doctoral theses, and (18) 

faculty members who supervised and discussed curriculum and instruction doctoral 

theses. Two tools were used to collect data, namely: (Content Analysis Form and A 

Questionnaire). The researcher listed (100) errors. The researcher also listed (24) 

uncommon errors, (14) fairly common errors, (27)  common errors, (7)  very common 

errors, and (28)  very great common errors. The common errors with different degrees of 

popularity were (76) . The opinions of the faculty members revealed that there were (11) 

somewhat common errors, (70) common errors, and (19) very common errors, The 

results showed that there is no correlation at the level of significance (0.05) between the 

analysis of common errors of elements of doctoral theses specializing in curricula and 

teaching methods at King Khalid University and the views of faculty members. Some 

recommendations and suggestions were presented. 

Key words:  common mistakes, doctoral theses, curriculum and instruction, King Khalid 

University. 
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 مقدمة البحث: 
يـَُعُد البحث العلمي من الوظائف األساسية ألية جامعة، بل إنه الوظيفة األوىل للجامعات البحثية، وتعد برامج  
الدراسات العليا رافًدا له وذلك من خالل إمداده ابلباحثني، ورسائل املاجستري وأطروحات الدكتوراه، وبرامج الدراسات  

 امج الرتبوية اليت تشهد إقبااًل من قبل الراغبني يف إكمال الدراسات العليا. العليا يف ختصص املناهج وطرق التدريس من الب 
ومن هذه البامج برانمج الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس العامة والذي اعتمد يف اتريخ  

هلا أكثر من  ه( بنظام املقررات وأطروحة للدكتوراه، والذي تقدمه كلية الرتبية جبامعة امللك خالد واليت 3/1432/ 26)
ه(، وخترج طلبة الدراسات العليا من براجمها الرتبوية املختلفة  1396أربعني عاًما منذ إنشائها، حيث أهنا أُْنِشئت يف عام )

 منذ بضع سنوات. 
وأطروحة الدكتوراه أتيت تتوجًيا لدراسة مقررات البانمج ولرسالة املاجستري؛ مما جيعل االهتمام هبا وجبودهتا وندرة  

خطاء فيها مطلًبا وأمرًا مهًما للغاية، وهي متر بعدد من املراحل اليت تؤدي إىل إظهارها يف أفضل صورة، منذ إقرار  األ
موضوعها واإلشراف عليها إىل مرحلة مناقشتها ومنح الدرجة عند انتهائها، إال أن بعض األخطاء تظل ابقية يف رسائل  

( عندما مجعا أخطاء يقع فيها  2016وهذا ما أكداه ذبيحي وشوابر ) املاجستري وأطروحات الدكتوراه بعد مناقشتها،
الباحثون يف البحوث وأطروحات العلوم النفسية والرتبوية بطريقة نوعية؛ حيث مجع عدًدا من األخطاء يف مجيع أجزاء الرسائل  

ض إىل عدد من األخطاء، وقد  ( على أن البحث الرتبوي كغريه من البحوث العلمية يتعر 2012العلمية، وقد أكد اخلليلي )
 صنفها إىل أربعة جماالت رئيسة، وهي أخطاء مصدرها: الباحث، وعينة البحث، وأدوات البحث، وظروف القياس.  

وللباحثني جهود يف دراسة أخطاء رسائل املاجستري وأطروحات الدكتوراه يف ختصص املناهج وطرق التدريس فمن  
ة كان من أهدافها حتديد األخطاء الشائعة يف البحوث الرتبوية املنشورة يف اجملالت  ( دراس2009انحية لغوية أجرى سلطان )

 الرتبوية، وقد حلل جمموعة من البحوث املنشورة يف بعض اجملالت املصرية، حيث توصل إىل قائمة هبذه األخطاء. 
سائل املاجستري  ( دراسة هدفت إىل تعرف مدى تواجد األخطاء البحثية يف ر 2010كما أجراي معوض وعيد )

( رسالة وأطروحة من ثالثة أقسام )املناهج، وعلم  75وأطروحات الدكتوراه، وكيفية تالفيها، وقد تكونت عينة الدراسة من )
( أطروحات دكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس وقد بلغت نسبة  10النفس، وأصول الرتبية(، وقد حلل الباحثان )

 %(. 52األخطاء فيها )
( واليت هدفت إىل تعرف األخطاء الشائعة اليت يقع فيها طلبة الدراسات العليا يف تصميم  2011ودراسة عزو عفانة )

البحوث الرتبوية يف اجلامعات الثالث بقطاع غزة )اجلامعة اإلسالمية، جامعة االزهر، جامعة األقصى(، وقد تكونت عينة  
بطاقة املالحظة جلمع البياانت خالل املناقشات هلذه الرسائل، وقد  ( رسالة ماجستري، حيث استخدمت 53الدراسة من )

( جزًءا من أجزاء الرسائل األساسية بدًءا ابلعنوان وانتهاًء ابألخطاء املطبعية، وقد توصلت الدراسة إىل وجود  16حللت )
األدوات، كما توصلت إىل وجود  ستة أخطاء رئيسة تتعلق ابلعنوان، واملقدمة، واملشكلة، واألسئلة، والدراسات السابقة، و 

 فروقات بني اجلامعات الثالث يف األخطاء.  
( واليت هدفت إىل تقدمي قائمة ابألخطاء الشائعة اليت يقع فيها الباحثون أثناء إعداد  2015) ح عبد الفتا ودراسة 

تكونت عينة الدراسة من  خطط حبوثهم العلمية للحصول على درجيت املاجستري والدكتوراه بكلية الرتبية ابلعريش، وقد 
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( وقد توصل  2013-2014( إىل عام )2008-2009اخلطط البحثية اليت سجلت بكلية الرتبية ابلعريش يف الفرتة من العام ) 
 الباحث إىل قائمة ابألخطاء الشائعة يف البحوث الرتبوية. 

ائعة يف البحوث النفسية  ( واليت هدفت إىل مجع أخطاء الباحثني واملناقشني الش2016ويف دراسة عزت حسن ) 
( خطأ شائع رئيس متثلت يف عنوان البحث، وأسئلته، ومصطلحاته، وأمهيته، واإلطار  14والرتبوية، وقد توصلت إىل )

النظري، والدراسات والبحوث السابقة، وفروض البحث، وعيناته، واخلصائص السيكومرتية ألدوات البحث، واألساليب  
 ق، وعرض املناقشات وتفسري النتائج، والتوصيات واملقرتحات. اإلحصائية، واملراجع، والتوثي 

( إىل جمموعة من األخطاء املنهجية الشائعة يف البحث الرتبوي من  2017وقد توصلت دراسة ذبيحي وشوابر )
 خالل األدبيات اليت تطرقت هلذا املوضوع. 

ألوىل كان منهجها نوعًيا يسعى  ويالحظ أن الدراسات والبحوث السابقة كانت منقسمة إىل قسمني؛ القسم ا 
للوصول إىل قائمة ابألخطاء الشائعة، علًما أبهنا مل تكن يف ختصص املناهج وطرق التدريس، والقسم اآلخر وصفي مسحي  
سعى إىل تعرف األخطاء يف رسائل املاجستري وأطروحات الدكتوراه يف الرتبية بشكل عام يف بعض اجلامعات العربية ويف  

يف الرتبية، ورغم هذه اجلهود املقدرة إال أهنا تبقى يف جمملها قليلة، وغري متخصصة يف املناهج وطرق   ختصصات متنوعة
التدريس، وما زالت هناك فجوات حبثية تتعلق ابملوضوع واملكان والزمان والتخصص، والبحث احلايل يسعى لسد بعض هذه  

 بتخصصه وعمله.   الفجوات اليت أاثرت الباحث وكونت لديه مشكلة حبثية تتعلق
 مشكلة البحث: 

بدأت مشكلة البحث من نقاش علمي دار بني أعضاء جلنة الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة امللك خالد     
حول بعض أخطاء اخلطط البحثية اليت تقدم للجنة برانمج املناهج وطرق التدريس العامة، حيث الحظ الباحث تكرار هذه  

عض الطلبة حىت أصبحت من املسلمات البحثية لديهم ولدى بعض مشرفيهم من أعضاء هيئة  األخطاء وانتشارها بني ب 
التدريس، وحول هذا املوضوع بدأ الباحث يبحث يف األدبيات حول هذه األخطاء وجيمعها، ويرصد األخطاء اليت تتكرر  

اليت يناقشها داخل اجلامعة وخارجها   لدى الطلبة الذين يتقدمون خبططهم للجنة، ويالحظ انتشارها يف أطروحات الدكتوراه 
يف اجلامعات السعودية اليت تقدم نفس التخصص، وما يقدمه طلبة الدراسات العليا الذين يشرف عليهم، وبعد أن مجع  
جمموعة كبرية من هذه األخطاء قام الباحث مبناقشتها مع أعضاء هيئة التدريس ابلكلية وطلبة الدراسات العليا يف حلقة  

من نقاش، والحظ أن بعض الباحثني يعتقد أن ما ذكر ليس   رهـ، وقد مجع الباحث ما دا1440 /7 /19 اتريخ نقاشية يف 
من األخطاء حبجة انتشارها يف أطروحات الدكتوراه بشكل كبري، ومن هنا أتكد للباحث أمهية دراسة مثل هذا املوضوع  

تمعات غري  الذي حيتاج إىل البحث والتقصي علًما أبن الدراسات اليت حبثته عربًيا كانت قليلة ويف ختصصات خمتلفة، وجم
 جمتمع البحث احلايل. 

ألخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس  وقد حتددت مشكلة البحث يف تعرف ا 
 . العامة جبامعة امللك خالد



 محمد حسن آل سفران د.                    ضوء تحليل محتواها وآراء أعضاء هيئة التدريساألخطاء الشائعة في أطروحات الدكتوراه تخصص املناهج وطرق التدريس العامة بجامعة امللك خالد في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 200  (1) احلادي والثالثون العدد األول اجمللدالرتبوية  للعلومخالد  جملة جامعة امللك 

 أسئلة البحث: 
خالد وفق ما يظهره  ما األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس العامة جبامعة امللك  .1

 حتليل حمتواها؟ 

ما األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس العامة جبامعة امللك خالد كما يراها أعضاء   .2
 هيئة التدريس؟ 

خالد  أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس العامة جبامعة امللك شائعة لعناصر األخطاء الما العالقة بني  .3
 وفق ما يراه أعضاء هيئة التدريس وما يظهره حتليل حمتواها؟ 

 أهداف البحث: 
األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس العامة جبامعة امللك خالد وفق ما يظهره  تعرف  .1

 . كما يراها أعضاء هيئة التدريس ، و حتليل حمتواها

أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس العامة  شائعة لعناصر ء المتوسطات األخطابني فروق تعرف ال  .2
 . جبامعة امللك خالد وفق ما يراه أعضاء هيئة التدريس وما يظهره حتليل حمتواها

 أمهية البحث: 
 تكمن أمهية البحث يف اآليت: 

امة واليت سيتجنبها الباحثني يف  تعرف األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه يف ختصص املناهج وطرق التدريس الع
 الرتبية بشكل عام، ويف ختصص املناهج وطرق التدريس العامة بشكل خاص، وهذا سينعكس على جودة هذه األطروحات. 

  فروق األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس العامة جبامعة امللك خالد وفق تعرف  
ما يراه أعضاء هيئة التدريس وما يظهره حتليل حمتواها يفيد طلبة الدراسات العليا يف تعرف رؤية أعضاء هيئة التدريس،  

 ويتعرف املشرفون واملناقشون هذه األخطاء كما هي يف الواقع. 
ج البحث  تعرف هذه األخطاء سيجعل املشرفني، وجلان الدراسات العليا، والقائمون على تدريس مقررات مناه 

 يركزون عليها ويتالفوهنا يف تقارير أطروحات الدكتوراه املستقبلية. 
 حدود البحث:  

 اقتصرت األخطاء الشائعة على القائمة اليت أعدها الباحث ومت حتكيمها.  
 هـ.1/2/1441كما اقتصرت أطروحات الدكتوراه على تلك اليت مت مناقشتها يف جامعة امللك خالد حىت اتريخ 

 البحث: مصطلحات 
: وحىت يـَُعِرف الباحث هذا املصطلح  ألخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس العامةا

 بشكل دقيق فإنه سيقوم بتعريف أجزائه كما يلي: 
 األخطاء الشائعة:  

 (. 2010د. ومجعه: أخطاء )ابن منظور، أن يريد ويقصد أمراً، فيقع يف غري ما يرياخلطأ يف اللغة:  
 (. 2010السائد، واملنتشر )ابن منظور،  الشائع:
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هو ما يريد الباحث أن يتبعه يف حبثه، فيقع يف غري ما يريد، ويصبح منتشرًا وسائًدا يف أوساط   اخلطأ الشائع إجرائًيا: 
 الباحثني. 

هو حبث تكميلي يقدمه طلبة الدكتوراه بعد جناحهم يف  أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس العامة: 
( ساعة معتمدة وفق خطة  20التدريس العامة، وهو يعادل )املقررات واجتيازهم لالختبار الشامل يف ختصص املناهج وطرق 

 جامعة امللك خالد.  
إجرائًيا   ألخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس العامة وهبذا ميكن تعريف ا

غريه فينتشر  : أساليب أو طرق أو منهج يتبعه الباحث هبدف البحث بشكل مناسب فيقع يف غري ذلك، مث يتبعه أبهنا
 %( من أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس العامة جبامعة امللك خالد. 10ويسود بنسبة تتجاوز )

 منهجية البحث وإجراءاته: 
 منهج البحث: 

اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي يف حتليل أطروحات الدكتوراه، والوصفي املسحي يف تعرف آراء أعضاء هيئة  
 حول األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه. التدريس 

 جمتمع البحث: 
تكون جمتمع البحث من أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس العامة جبامعة امللك خالد والبالغة  

ص  ( أطروحة، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة امللك خالد، الذين أشرفوا على أطروحات الدكتوراه ختص 45)
 ( عضًوا. 19املناهج وطرق التدريس العامة بنفس الكلية وانقشوها والبالغ عددهم )

 عينة البحث: 
( عضًوا من أعضاء هيئة التدريس حيث  18( أطروحة وهي متثل اجملتمع كاماًل، واستجاب )45حلل الباحث )   

 نقص عضَوا واحًدا من أعضاء اجملتمع.
 البحث: األساليب اإلحصائية املستخدمة يف 

استخدم الباحث عند معاجلة بياانت البحث، وحساب اخلصائص السيكومرتية لألدوات: معادلة كوبر،     
 ، والتكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات املوزونة. سبريمان براون ، و الفاكرونباخ و 

 إجراءات البحث:
يت انقشها وأشرف عليها، مث أعد قائمة  قام الباحث جبمع األخطاء اليت الحظ تكرارها يف أطروحات الدكتوراه ال 

ابألخطاء اليت ميكن أن يقع فيها الباحث يف البحوث الرتبوية، وقدم ورشة نقاش مع أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات  
العليا يف موضوعها، حيث تعرف فيها على آرائهم ووجهات نظرهم، وقد توصل إىل قائمة ابألخطاء بعد تنقيحها، مث أعد  

 البحث، وحسب صدقها وثباهتا، وقام جبمع البياانت من خالل املسح والتحليل جملتمعي البحث، مث قام ابإلجابة عن  أدايت 
 أسئلة البحث وفروضه، وتوصل إىل توصياته ومقرتحاته. 
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 مادة البحث: 
 :قائمة األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس

 : اآليت وقد أعدت وفق 
مجع الباحث جمموعة من األخطاء الشائعة اليت بناها على خبته يف اإلشراف على عدد من أطروحات الدكتوراه  

ومناقشتها، وعملة يف جلنة الدراسات العليا لقسم املناهج وطرق التدريس لعدة سنوات، حيث مجع قائمة مشلت أكثر من  
راسات العليا لبانمج طرق التدريس العامة، وقد حصل على تغذية راجعة جعلته يعود  على جلنة الد ، مث عرضها ( خطأ 154)

؛   Boote, Beile, 2005، وقد رجع للمراجع اآلتية: )للتأكد منهاوالدراسات يف هذا املوضوع لكتب البحث الرتبوية  
؛  2011نة، ؛ عفا2011؛ العسكر، Notar, Cole, 2010؛ 2010؛ صيين، Randolph, 2009؛ 2007كوجك، 
؛ عبداحلق،  2014، عباس، حممد؛ نوفل، حممد؛ العبسي، حممد؛ أبو عواد، فرايل، 2013؛ خضر، 2012عدس، 

بلغت  ألخطاء  ، وقد توصل إىل قائمة ابواليت جعلت الباحث يعيد صياغة(، 2017؛ ذبيحي وشوابر،2015عبدالفتاح، 
 ( خطأ. 130)

لتدريس بكلية الرتبية وطلبة الدراسات العليا يف حلقة نقاشية،  على أعضاء هيئة اوبعد ذلك قام الباحث بعرضها 
 وفق ما أييت:   ( خطأ116)  توصل إىل قائمة اشتملت علىو  ، راجعةالتغذية الوقد حصل على 

 قائمة األخطاء الشائعة: 

 وطرق التدريس العامة ( قائمة األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج 1جدول )

 األخطاء الشائعة  عناصر األطروحة 

 ال يتضح منه موضوع البحث وجماله  .1.1 عنوان البحث .1
 ال يتضح منه هدف البحث  .1.2
 ال يتضح منه منهج البحث  .1.3
 ال يتضح منه جمتمع البحث  .1.4
 تضمينه لكلمات مرتادفة .1.5
 يف.... تضمينه لكلمات زائدة، مثل: دراسة ميدانية، دراسة  .1.6
 وضع نقطة يف هنايته  .1.7
 ( TRIZحيتوي على اختصارات، مثل: ) .1.8
 يتضمن مفهوم: برانمج تدريسي  .1.9

 يتضمن كلمات أجنبية، مثل: إمييل، تكنلوجيا  .1.10
 يتضمن كلمات متكررة   .1.11
 ( كلمة20حيتوي على أكثر من ) .1.12

 تسميته ابمللخص  .2.1 مستخلص البحث .2
 ال يتضمن منهج البحث  .2.2
 جمتمع البحث ال يتضمن  .2.3
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 ال يتضمن طريقة اختيار عينة البحث أو حجمها  .2.4
 ال يتضمن اإلشارة لنتائج مجيع أسئلة البحث .2.5
 ( كلمة300زايدته عن ) .2.6

 مل ينتقل فيها الباحث من العام إىل اخلاص .3.1 مقدمة البحث .3
 مل تتطرق جملتمع البحث  .3.2
 ( صفحات4مطولة تطوياًل مماًل، أكثر من ) .3.3
 اختصارًا خماًل، أقل من صفحتني خمتصرة  .3.4
 اقتباس الفقرة األوىل منها.  .3.5
 اختصارها يف أقل من صفحتني  .3.6
 تضمينها جداول وأشكال .3.7
 مل تبدأ من حيث انتهت املقدمة  .3.8
 اعتمادها على رأي الباحث فقط .3.9

 خلوها من املبرات املوضوعية .3.10
 استخدام كلمات اجلزم عند صياغتها مثل: عدم...  .3.11
 يبلورها الباحث يف فقرة تقريرية مل  .3.12

 عنونتها بتساؤالت البحث  .4.1 أسئلة البحث .4
 ال يتضح املنهج أو املناهج اليت تستخدم لإلجابة عنها  .4.2
 تضمينها أسئلة مل جيب عنها، مثل: السؤال الرئيس  .4.3
واإلجراءات، تضمينها أسئلة غري حبثية؛ ميكن اإلجابة عنها من خالل اإلطار النظري  .4.4

 مثل: ما مهارات، ما صورة البانمج 
 تتضمن أسئلة ال ترتبط مبشكلة البحث  .4.5
 صياغة أسئلة مركبة  .4.6
 صياغة أسئلة مركبة  .4.7

 ال ترتبط بنتائج البحث .5.1 أهداف البحث .5
 مطابقتها ألسئلة البحث  .5.2
 اخللط بينها وبني األمهية  .5.3

 نتائج البحثال تعب عن القيمة املرتتبة عن  .6.1 أمهية البحث .6
 اعتبار قلة الدراسات السابقة منها  .6.2
 مل حتدد اجلهات املستفيدة  .6.3
 املبالغة فيها  .6.4
 تضمينها أمهيات جزئية  .6.5

 االلتزام بصياغتها رغم عدم احلاجة هلا  .7.1 فروض البحث إن وجدت .7
 عدم حتديد نسبة داللتها  .7.2
 صياغة الفروض اإلحصائية بشكل بديل، واختبارها  .7.3
 فرضيتني يف فرضة واحدتضمني  .7.4
 ال توضح العالقة بني متغريات البحث  .7.5
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 ال توضح فيها مستوى الداللة  .7.6
 ال تتضمن مبرات الختيارها  .8.1 حدود البحث .8

 تتضمن نوع العينة، مثل: مت اختيار عينة عشوائية...  .8.2
 حتديد حدود وضحت يف العنوان  .8.3
متغري مستقل على متغريين  تضمني حدود حملتوى غري مناسب، مثل: دراسة أثر  .8.4

 اتبعني أو أكثر يف وحدة تدريسية أو وحدتني 
 مل تتضمن احلدود املكانية. مثل: احملافظات، أو إدارات التعليم .8.5

مصطلحات البحث  .9
 ومتغرياته

 تسمية املتغريات يف البحوث التجريبية وشبة التجريبية ابملصطلحات  .9.1
 ال تشمل مصطلحات البحث متغرياته  .9.2
مل تعرف إجرائًيا بشكل كاملة، مثل: إسرتاتيجية قائمة على الذكاءات املتعددة، بل  .9.3

 عرفت إسرتاتيجية مث الذكاءات املتعددة فقط
 التوسع يف تعريف مصطلحات البحث أبكثر من تعريفني  .9.4
 الرجوع ملصادر غري أصيلة، مثل: الدراسات السابقة  .9.5
 اقتباس تعريفات ال تتوافق مع تعريف الباحث اإلجرائي .9.6
 مل تعرف إجرائياً  .9.7
 مل تعرف مصطلحات البحث .9.8

 إيراد عناوين ليس هلا عالقة مباشرة مبوضوع البحث  .10.1 اإلطار النظري .10
 إمهال جمتمع البحث  .10.2
املنطقي التفاق أو اختالف اآلراء، مثل: اتفاق مرجع قدمي مع مرجع افتقار الرتتيب  .10.3

 حديث يف رأي ما 
 مل يتحقق االتزان يف كم الكتابة بني املتغريات .10.4
 تعريف املهارة ابلقدرة، واملهارة ابملهارة، والطريقة ابلطريقة  .10.5
 املبالغة يف كم االقتباسات يف اإلطار النظري للبحث .10.6
 نقل وصف احلداثة من مرجع قدمي مر عليه سنوات لنظرية ما أو إسرتاتيجية   .10.7
 إطالق أسلوب التدريس على طريقته أو العكس  .10.8
 مفاهيم البحث غري موحدة، مثل: الطالب والتالميذ، الفصل والصف...  .10.9

 إطالق مفهوم الفصل الدراسي على الصف الدراسي أو العكس  .10.10
 تسمية االسرتاتيجية التدريسية أو طريقته، ابلبانمج أو املدخل التدريسي  .10.11
 الرتكيز بشكل كبري على مراجع حمدودة .10.12
 ال تظهر شخصية الباحث يف اإلطار النظري بشكل واضح .10.13

 سردها دون توظيف .11.1 الدراسات السابقة .11
 ال يعتمد على طريقة موحدة يف ترتيبها  .11.2
 اثنوية اقتباسها من مراجع  .11.3
 سنوات فأكثر(10الرجوع لدراسات قدمية ) .11.4
 ال ترتبط أبسئلة البحث  .11.5

ته .12  التبير الستخدام املنهج الوصفي يف مجع اإلطار النظري للبحث، وتصميم أدواته  .12.1 منهج البحث وإجراءا
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استخدام املنهج التجرييب، أو شبه التجرييب، أو الوصفي لإلجابة عن سؤال غري حبثي  .12.2
 البانمج...، أو ما اإلسرتاتيجية... "ما 

 استخدام تصميم اجملموعتني )الضابطة والتجريبية( ملقارنة برانمج مع منهج  .12.3
 إبقاء إجراءات البحث بصياغة اخلطة يف املستقبل  .12.4

 مل ُيصف جمتمع البحث بشكل واضح  .13.1 جمتمع البحث وعينته .13
 مل توثق مصادر معلومات جمتمع البحث .13.2
جمموعات غري متكافئة يف املنهج التجرييب وشبة التجرييب، يف العدد، أو  اختيار  .13.3

 املكان، أو املعلم، أو املادة املقدمة 
 مل توصف طريقة اختيار عينة البحث بشكل واضح .13.4
 عدم ضبط مجيع متغريات البحث يف املنهج التجرييب  .13.5
 التجريبية استخدام العينة العشوائية يف البحوث التجريبية وشبه  .13.6
اختيار عنصر لعينة البحث خيالف عنصر جمتمعه، مثل: اختيار مدارس وجمتمع   .13.7

 البحث طالب
 مل ُتصف بشكل دقيق .14.1 أدوات البحث ومواده .14

 االكتفاء بقياس صدق واحد ألدوات البحث .14.2
حساب متوسط زمن االختبار جبمع الوقت الذي استغرقه أول طالب وآخر طالب  .14.3

 اثنني. مث يقسم على 
 تسمية التطبيق القبلي والبعدي لالختبار ابالختبار القْبلي واالختبار البْعدي  .14.4
 اعتبار القوائم من أدوات البحث، مثل: قائمة املهارات أو املعايري...  .14.5
 اعتبار مواد البحث من أدواته، مثل: دليل املعلم، والطالب، والبانمج التدرييب  .14.6
التفكري على الكتابة اإلبداعية وينطبق على ذلك ابقي تطبيق اختبار مهارات  .14.7

 مهارات التفكري. 
تائجه .15  إغفال شرح إجراءات البحث بشكل تفصيلي  .15.1 إجراءات البحث ون

 ضعف الربط بني نتائج البحث والدراسات السابقة.   .15.2
احملاور االكتفاء بعرض نتائج احملاور أو املهارات الرئيسة يف نتائج البحث دون عرض  .15.3

 أو املهارات الفرعية 
تائج البحث  .16 ملخص ن

 وتوصياته ومعوقاته
 ال ترتبط توصيات البحث بنتائجه  .16.1
 التوصية بتعميم نتائج البحث وعينته قصدية  .16.2
 اخللط بني توصيات البحث ومقرتحاته  .16.3
 ال ُتدعم نتائج البحث يف معظمها بنتائج الدراسات السابقة  .16.4
 اقرتاح دراسات ليس هلا عالقة مبتغريات البحث  .16.5

 ذكر بعض املراجع يف قائمة مراجع البحث ومل يرجع إليها الباحث يف متنه.  .17.1 مراجع البحث .17
 مل يورد مراجع مت االقتباس منها يف منت البحث .17.2
 قدمية ملوضوعات متجددة تغريت مفاهيمها الرجوع إىل مراجع  .17.3
 ترقيمها او جعلها على شكل نقاط .17.4

 مل ترقم .18.1 مالحق البحث .18



 محمد حسن آل سفران د.                    ضوء تحليل محتواها وآراء أعضاء هيئة التدريساألخطاء الشائعة في أطروحات الدكتوراه تخصص املناهج وطرق التدريس العامة بجامعة امللك خالد في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 206  (1) احلادي والثالثون العدد األول اجمللدالرتبوية  للعلومخالد  جملة جامعة امللك 

 ال تكتب األمساء الثالثية يف قائمة احملكمني .18.2
 عمل ملحق لألداة قبل التحكيم  .18.3
ذكر أمساء احملكمني ألدوات البحث بشكل جممل، دون توضيح األدوات اليت  .18.4

 حكمها كل منهم 
ئها، مث ُحِددت نسب شيوع األخطاء بعد حتكيمها من قبل  أدايت البحث يف ضو  إعداد القائمة صمم الباحث وبعد 

( من أعضاء هيئة التدريس يف قسمي: علم النفس )قياس وتقومي، وإحصاء، وطرق حبث(، واملناهج وطرق التدريس، وقد  7)
 اتفقوا ابإلمجاع على مستوايت الشيوع اآلتية: 

 ( نسب ش يوع الأخطاء يف أأطروحات ادلكتوراه2جدول )

 نسبة الشيوع  خيارات شيوع األخطاء  م

 % 10أقل من  غري شائعة   1

 %20% إىل أقل من 10من  شائعة إىل حد ما  2

 %30% إىل أقل من 20من  شائعة  3

 %40% إىل أقل من 30من  شائعة بشكل كبري  4

 %40أكثر من  شائعة بشكل كبري جًدا  5

 أدوات البحث: 

 األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس العامة كما يظهره حمتواها. حتليل  : بطاقة  )أ(
 اخلصائص السيكومرتية لبطاقة التحليل: 

 صدق األداة: . 1أ.
املتخصصني يف املناهج وطرق  ( عضًوا من أعضاء هيئة التدريس من جامعات عربية خمتلفة من 14عرضت على )

  ت ( عبارة، وحذف18سون مقررات مناهج البحث للدكتوراه، وقد عدلت صياغة )رِ دَ التدريس، وبعض األعضاء الذين يُ 
( قسم من أقسام األطروحة، مث أعادها الباحث  19( خطأ، مقسمة على )100( عبارة، حىت استقرت البطاقة على )16)

 ( مالحظات من قبل حمكمني فيما اعتمدها البقية. 3اجعة )على احملكمني مرة أخرى ومت مر 

 ثبات األداة: .  2أ.
خارج   ( أطروحات دكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس 9مت حساب معامل ثباهتا بتطبيق معادلة كوبر لتحليل )

 لباحث؛ حىت يضمن تنوع احملللني. إىل ا( حمللني من طلبة الدراسات العليا ابإلضافة  5، وقد حللها )عينة البحث 

 ( 100) × + عدد مرات االختالف(  معامل االتفاق= )عدد مرات االتفاق/ عدد مرات االتفاق 
 ( معامالت االتفاق بني احملللني للك أأطروحة 3جدول )
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 األطروحة
رقم احمللل 

 األول
رقم احمللل 

 الثان 
 عدد مرات االختالف

عدد مرات 
 االتفاق 

عدد مرات االتفاق 
+ عدد مرات 

 االختالف 

نسبة اتفاق  
 احملللني 

 92 100 92 8 4 1 األوىل

 83 100 83 17 4 2 الثانية 

 85 100 85 15 4 3 الثالثة 

 92 100 92 8 5 1 الرابعة 

 96 100 96 4 5 2 اخلامسة 

 92 100 92 8 5 3 السادسة 

 83 100 83 17 6 1 السابعة 

 86 100 86 14 6 2 الثامنة 

 82 100 82 18 6 3 التاسعة 

 87.9 12.1 88.89 13.11 املتوسطات 

سب تشري  وهذه الن( 87.9)متوسط نسبة االتفاق و ، (82)يالحظ أن أقل نسبة لالتفاق كانت  (3)رقم اجلدول  من
 ومناسبتها لالستخدام. إىل ثبات األداة 

: استبانة األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس العامة جبامعة امللك خالد من  )ب( 
 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. 

 : االستبانة صدق  . 1ب.
املتخصصني يف املناهج وطرق  ( أعضاء من أعضاء هيئة التدريس من جامعات عربية خمتلفة من 9عرضت على )

( قسم من أقسام  19( خطأ مقسمة على )100( عبارات، واستقرت االستبانة على )9التدريس، وقد عدلت صياغة )
 األطروحة. 

 : ستبانةثبات اال. 2ب.
وقد بلغت قيمة معامل الثبات الكلى   ( سبريمان براون)التجزئة النصفية ابستخدام معادلة بطريقة مت حساب ثباهتا 

(95 )% . 
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 نتائج البحث:
 اإلجابة عن أسئلة البحث:

 اإلجابة عن السؤال األول:  
: "ما األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق  ولإلجابة عن السؤال األول والذي ينص على 

أطروحة دكتوراه، واستخدم اخلطأ يف  ( 45مت حتليل ) التدريس العامة جبامعة امللك خالد وفق ما يظهره حتليل حمتواها؟" 
 األطروحة كوحدة للتحليل، وقد كانت نتائجه كما يف اجلدول التايل: 

 ( الأخطاء الشائعة يف أأطروحات ادلكتوراه ختصص املناجه وطرق التدريس العامة جبامعة املكل خادل وفق ما يظهره حتليل حمتواها 4جدول )

حة 
رو

أط ل
رص ا

عنا
 

 الأخطاء الشائعة 

الرتتيب   غري شائع شائع

وفق 

عنارص 

 الأطروحة 

مس توى 

 % ك % ك الش يوع

1.
   

 
 

ث
بح

ل  ا
ان

نو
ع

 

 -  4 8.9 41 91.1 4 (TRIZ.حيتوي عىل اختصارات، مثل: )1.1

 ** 3 75.6 34 24.4 11 .يتضمن مفهوم: برانمج تدريس 1.2

مييل، تكنلوجيا . يتضمن لكامت أأجنبية، مثل: 1.3  -  5 95.6 43 4.4 2 ا 

 **** 2 57.8 26 42.2 19 . يتضمن لكامت متكررة  1.4

 **** 1 20 9 80 36 ( لكمة20. حيتوي عىل أأكرث من )1.5

2.
   

 
 

ث
بح

ل  ا
ص

خل
س ت

م
 

 -  3 93.3 42 6.7 3 .تسميته ابمللخص2.1

 -  4 97.8 44 2.2 1 . ال يتضمن مهنج البحث2.2

 -  3 93.3 42 6.7 3 يتضمن جممتع البحث .ال2.3

 ** 2 75.6 34 24.4 11 .ال يتضمن طريقة اختيار عينة البحث أأو جحمها2.4

 **** 1 51.1 23 48.9 22 . ال يتضمن اال شارة لنتاجئ مجيع أأس ئةل البحث2.5

3.
   

 
 

ث
بح

ل  ا
مة

قد
م

 
ىل اخلاص 3.1  * 3 88.9 40 11.1 5 . مل ينتقل فهيا الباحث من العام ا 

 **** 1 48.9 22 51.1 23 . مل تتطرق جملمتع البحث3.2

، أأكرث من )3.3  **** 2 55.6 25 44.4 20 ( صفحات4. مطوةل تطويالا ممالا

، أأقل من صفحتني3.4 ا خمالا  -  4 97.8 44 2.2 1 . خمترصة اختصارا

4.
   

 
 

ث
بح

ل  ا
لكة

ش
م

 

 **** 1 60 27 40 18 . مل تبدأأ من حيث انهتت املقدمة 4.2

 -  5 93.3 42 6.7 3 . اعامتدها عىل رأأي الباحث فقط 4.3

 * 4 88.9 40 11.1 5 . خلوها من املربرات املوضوعية 4.4

 ** 2 73.3 33 26.7 12 . اس تخدام لكامت اجلزم عند صياغهتا مثل: عدم... 4.5

 * 3 84.4 38 15.6 7 . مل يبلورها الباحث يف فقرة تقريرية 4.6

5.
   

 
 

ث
بح

ل  ا
ئةل

س 
أ أ

 

 * 4 88.9 40 11.1 5 .عنونهتا بتساؤالت البحث 5.1

جابة عهنا 5.2  ** 3 77.8 35 22.2 10 . ال يتضح املهنج أأو املناجه اليت تس تخدم لال 

 -  5 95.6 43 4.4 2 . تضميهنا أأس ئةل مل جيب عهنا، مثل: السؤال الرئيس 5.3
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ميكن اال جابة عهنا من خالل . تضميهنا أأس ئةل غري حبثية؛ 5.4

اال طار النظري واال جراءات، مثل: ما همارات، ما صورة 

 الربانمج 
35 77.8 10 22.2 1 **** 

 *** 2 68.9 31 31.1 14 . تتضمن أأس ئةل ال ترتبط مبشلكة البحث5.5

6.
   

 
 

ف 
دا

أه أ ث
بح

ل ا
 

 -  3 93.3 42 6.7 3 . ال ترتبط بنتاجئ البحث 6.1

 **** 1 8.9 4 91.1 41 مطابقهتا لأس ئةل البحث. 6.2

 ** 2 77.8 35 22.2 10 بيهنا وبني الأمهية  ط. اخلل6.3

7.
   

 
 

ث
بح

ل  ا
ية

أمه أ
 

 * 3 82.2 37 17.8 8 .ال تعرب عن القمية املرتتبة عن نتاجئ البحث7.1

 -  4 91.1 41 8.9 4 . اعتبار قةل ادلراسات السابقة مهنا 7.2

 -  4 91.1 41 8.9 4 . مل حتدد اجلهات املس تفيدة 7.3

 *** 1 66.7 30 33.3 15 . املبالغة فهيا 7.4

 ** 2 80 36 20 9 . تضميهنا أأمهيات جزئية7.5

8.
   

 
 

ت 
جد

 و
ا ن

ث 
بح

ل  ا
ض

رو
ف

 

 * 3 84.4 38 15.6 7 . الالزتام بصياغهتا رمغ عدم احلاجة لها8.1

 -  4 97.8 44 2.2 1 داللهتا. عدم حتديد نس بة 8.2

 ** 2 80 36 20 9 . صياغة الفروض اال حصائية بشلك بديل، واختبارها 8.3

 -  4 97.8 44 2.2 1 . تضمني فرضيتني يف فرضة واحد8.4

 ** 1 73.3 33 26.7 12 . ال توحض العالقة بني متغريات البحث 8.5

9.
   

 
 

ث
بح

ل  ا
ود

حد
 

 **** 1 31.1 14 68.9 31 الختيارها . ال تتضمن مربرات 9.1

 **** 2 53.3 24 46.7 21 . تتضمن نوع العينة، مثل: مت اختيار عينة عشوائية... 9.2

 *** 3 64.4 29 35.6 16 . حتديد حدود وحضت يف العنوان 9.3

. تضمني حدود حملتوى غري مناسب، مثل: دراسة أأثر  9.4

أأكرث يف وحدة تدريس ية متغري مس تقل عىل متغريين اتبعني أأو 

 أأو وحدتني 
3 6.7 42 93.3 4  - 

دارات  9.5 . مل تتضمن احلدود املاكنية. مثل: احملافظات، أأو ا 

 التعلمي
3 6.7 42 93.3 4  - 

10
اته 

ري
متغ

 و
ث

بح
ل  ا

ت
حا

طل
ص

. م
 

. تسمية املتغريات يف البحوث التجريبية وش بة التجريبية  10.1

 ابملصطلحات
30 66.7 15 33.3 1 **** 

 -  5 93.3 42 6.7 3 . ال تشمل مصطلحات البحث متغرياته 10.2

سرتاتيجية قامئة 10.3 . مل تعرف ا جرائياا بشلك اكمةل، مثل: ا 

سرتاتيجية مث اذلاكءات  عىل اذلاكءات املتعددة، بل عرفت ا 

 املتعددة فقط
3 6.7 42 93.3 5  - 

 **** 2 46.7 21 53.3 24 تعريفني . التوسع يف تعريف مصطلحات البحث بأأكرث من 10.4

 **** 3 53.3 24 46.7 21 . الرجوع ملصادر غري أأصيةل، مثل: ادلراسات السابقة  10.5

 * 4 84.4 38 15.6 7 . اقتباس تعريفات ال تتوافق مع تعريف الباحث اال جرايئ10.6

 -  6 95.6 43 4.4 2 . مل تعرف ا جرائياا 10.7

11
ري

نظ
ل  ا

ار
ال ط

. ا
 

يراد عناوين ليس لها عالقة مبارشة مبوضوع البحث11.1  **** 5 51.1 23 48.9 22 . ا 

هامل جممتع البحث 11.2  **** 2 42.2 19 57.8 26 . ا 

 ** 9 75.6 34 24.4 11. افتقار الرتتيب املنطقي التفاق أأو اختالف الآراء، مثل: 11.3
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 اتفاق مرجع قدمي مع مرجع حديث يف رأأي ما

 **** 4 48.9 22 51.1 23 . مل يتحقق الاتزان يف مك الكتابة بني املتغريات11.4

. تعريف املهارة ابلقدرة، واملهارة ابملهارة، والطريقة 11.5

 ابلطريقة 
12 26.7 33 73.3 8 ** 

 **** 1 35.6 16 64.4 29 . املبالغة يف مك الاقتباسات يف اال طار النظري للبحث11.6

. نقل وصف احلداثة من مرجع قدمي مر عليه س نوات 11.7

سرتاتيجية   لنظرية ما أأو ا 
13 28.9 32 71.1 7 ** 

طالق أأسلوب التدريس عىل طريقته أأو العكس 11.8  -  11 91.1 41 8.9 4 . ا 

. مفاهمي البحث غري موحدة، مثل: الطالب والتالميذ، 11.9

 الفصل والصف... 
13 28.9 32 71.1 7 ** 

طالق مفهوم الفصل ادلرايس عىل الصف ادلرايس 11.10 . ا 

 أأو العكس 
4 8.9 41 91.1 11  - 

. تسمية الاسرتاتيجية التدريس ية أأو طريقته، ابلربانمج  11.11

 أأو املدخل التدريس  
8 17.8 37 82.2 10 * 

 **** 6 53.3 24 46.7 21 . الرتكزي بشلك كبري عىل مراجع حمدودة11.12

. ال تظهر خشصية الباحث يف اال طار النظري بشلك 11.13

 واحض
24 53.3 21 46.7 3 **** 

12
قة 

ساب
ل  ا

ت
سا

دلرا
. ا

 

 **** 2 57.8 26 42.2 19 . رسدها دون توظيف12.1

 *** 3 62.2 28 37.8 17 .ال يعمتد عىل طريقة موحدة يف ترتيهبا 12.2

 ** 4 80 36 20 9 . اقتباسها من مراجع اثنوية 12.3

 **** 1 26.7 12 73.3 33 س نوات فأأكرث(10.الرجوع دلراسات قدمية )12.4

 ** 4 80 36 20 9 .ال ترتبط بأأس ئةل البحث12.5

13
اته 

راء
ج

 وا 
ث

بح
ل  ا

هنج
. م

 

الس تخدام املهنج الوصفي يف مجع اال طار النظري   .التربير13.1

 للبحث، وتصممي أأدواته 
20 44.4 25 55.6 2 **** 

. اس تخدام املهنج التجرييب، أأو ش به التجرييب، أأو 13.2

جابة عن سؤال غري حبيث "ما الربانمج...، أأو ما  الوصفي لال 

 اال سرتاتيجية... 
25 55.6 20 44.4 1 **** 

.اس تخدام تصممي اجملموعتني )الضابطة والتجريبية( ملقارنة 13.3

 برانمج مع مهنج
9 20 36 80 3 ** 

بقاء ا جراءات البحث بصياغة اخلطة يف املس تقبل13.4  -  4 95.6 43 4.4 2 .ا 

14
ته

عين
 و

ث
بح

ل  ا
متع

جم  .
 

 ** 5 75.6 34 24.4 11 .مل يُصف جممتع البحث بشلك واحض14.1

 **** 1 40 18 60 27 توثق مصادر معلومات جممتع البحث .مل14.2

مجموعات غري متاكفئة يف املهنج التجرييب وش بة  .اختيار14.3

 التجرييب، يف العدد، أأو املاكن، أأو املعمل، أأو املادة املقدمة
17 37.8 28 62.2 3 *** 

 ** 6 80 36 20 9 .مل توصف طريقة اختيار عينة البحث بشلك واحض14.4

 *** 4 68.9 31 31.1 14 . عدم ضبط مجيع متغريات البحث يف املهنج التجرييب 14.5

. اس تخدام العينة العشوائية يف البحوث التجريبية وش به  14.6

 التجريبية 
21 46.7 24 53.3 2 **** 

. اختيار عنرص لعينة البحث خيالف عنرص جممتعه، مثل:  14.7

 اختيار مدارس وجممتع البحث طالب 
0 0 45 100 7  - 

15 . ت  
دوا

أ أ

ث 
بح

ل ا

ده 
موا

و
 

 -  5 93.3 42 6.7 3 تُصف بشلك دقيق .مل15.1
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 ** 1 73.3 33 26.7 12 . الاكتفاء بقياس صدق واحد لأدوات البحث15.2

متوسط زمن الاختبار جبمع الوقت اذلي  .حساب15.3

آخر طالب مث يقسم عىل اثنني.  اس تغرقه أأول طالب وأ
12 26.7 33 73.3 1 ** 

.تسمية التطبيق القبيل والبعدي لالختبار ابالختبار  15.4

 القْبيل والاختبار البْعدي 
12 26.7 33 73.3 1 ** 

القوامئ من أأدوات البحث، مثل: قامئة املهارات أأو   .اعتبار15.5

 املعايري... 
6 13.3 39 86.7 3 * 

. اعتبار مواد البحث من أأدواته، مثل: دليل املعمل،  15.6

 والطالب، والربانمج التدرييب 
5 11.1 40 88.9 4 * 

. تطبيق اختبار همارات التفكري عىل الكتابة اال بداعية  15.7

 ابيق همارات التفكري.وينطبق عىل ذكل 
8 17.8 37 82.2 2 * 

16
ث 

بح
ل  ا

ت
اءا

جر
. ا 

جئه 
نتا و

 

 * 3 86.7 39 13.3 6 .ا غفال رشح ا جراءات البحث بشلك تفصييل16.1

 **** 1 60 27 40 18 . ضعف الربط بني نتاجئ البحث وادلراسات السابقة.  16.2

الرئيسة يف . الاكتفاء بعرض نتاجئ احملاور أأو املهارات 16.3

 نتاجئ البحث دون عرض احملاور أأو املهارات الفرعية
10 22.2 35 77.8 2 ** 

17
ه  

يات
ص و

 وت
ث

بح
ل  ا

اجئ
نت  

ص
لخ

. م

اته 
وق

ومع
 

 * 5 88.9 40 11.1 5 .ال ترتبط توصيات البحث بنتاجئه 17.1

 ** 2 73.3 33 26.7 12 . التوصية بتعممي نتاجئ البحث وعينته قصدية17.2

 * 4 86.7 39 13.3 6 .اخللط بني توصيات البحث ومقرتحاته 17.3

 *** 1 68.9 31 31.1 14 .ال تُدمع نتاجئ البحث يف معظمها بنتاجئ ادلراسات السابقة 17.4

 ** 3 77.8 35 22.2 10 .اقرتاح دراسات ليس لها عالقة مبتغريات البحث17.5

18
ث

بح
ل  ا

جع
مرا

 .
 

لهيا  . ذكر بعض املراجع يف 18.1 قامئة مراجع البحث ومل يرجع ا 

 الباحث يف متنه. 
22 48.9 23 51.1 2 **** 

 ** 3 75.6 34 24.4 11 .مل يورد مراجع مت الاقتباس مهنا يف منت البحث18.2

ىل مراجع قدمية ملوضوعات متجددة تغريت 18.3 .الرجوع ا 

 مفاهميها
27 60 18 40 1 **** 

19
ث

بح
ل  ا

ق
الح

. م
 

 -  4 100 45 0 0 ترق  .مل19.1

 ** 2 71.1 32 28.9 13 .ال تكتب الأسامء الثالثية يف قامئة احملمكني19.2
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 ( غري شائع، )*( شائع إىل حد ما، )**( شائع، )***( شائع بشكل كبري، )****( شائع بشكل كبري جًدا-)

(  7( خطأ شائع، و)27( خطأ شائع إىل حد ما، و)14خطأ غري شائع، و) (24) يتضح أن هناك  ( 4)من اجلدول 
( خطأ شائع بشكل كبري جًدا، وقد بلغت األخطاء الشائعة ابختالف درجات شيوعها  28شائعة بشكل كبري، و)أخطاء 

( خطأ، وهذه النتائج تتفق يف وجود األخطاء يف أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس مع دراسة معوض  76)
 (. 2010وعيد )
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( كما يلي  %40( خطأ، بنسبة شيوع أكب من )28لغ عددها )وكانت األخطاء الشائعة بشكل كبري جًدا والبا  
 مرتبة ترتيًبا تنازلًيا: 

الرجوع إىل مراجع  ، و ذكر أمساء احملكمني ألدوات البحث بشكل جممل دون توضيح األدوات اليت حكمها كل منهم 
،  رجع إليها الباحث يف متنه ذكر بعض املراجع يف قائمة مراجع البحث ومل ي ، و قدمية ملوضوعات متجددة تغريت مفاهيمها 

مل  ، و استخدام العينة العشوائية يف البحوث التجريبية وشبه التجريبية ، و ضعف الربط بني نتائج البحث والدراسات السابقةو 
، واستخدام املنهج التجرييب أو شبه التجرييب أو الوصفي لإلجابة عن سؤال غري حبثي  توثق مصادر معلومات جمتمع البحث

مج..."، أو "ما اإلسرتاتيجية..."، والتبير الستخدام املنهج الوصفي يف مجع اإلطار النظري للبحث وتصميم  "ما البان
سنوات فأكثر(، وسرد الدراسات السابقة دون توظيفها، وال تظهر شخصية الباحث يف  10أدواته، والرجوع لدراسات قدمية )

اجع حمدودة يف اإلطار النظري، واملبالغة يف كم االقتباسات يف  اإلطار النظري بشكل واضح، والرتكيز بشكل كبري على مر 
اإلطار النظري للبحث، ومل يتحقق االتزان يف كم الكتابة بني املتغريات، وإمهال جمتمع البحث يف اإلطار النظري، وإيراد  

بقة، والتوسع يف تعريف  عناوين ليس هلا عالقة مباشرة مبوضوع البحث، والرجوع ملصادر غري أصيلة مثل: الدراسات السا
مصطلحات البحث أبكثر من تعريفني، وتسمية املتغريات يف البحوث التجريبية وشبة التجريبية ابملصطلحات، وتضمني  
احلدود نوع العينة مثل: مت اختيار عينة عشوائية...، وال تتضمن احلدود مبرات الختيارها، ومطابقة أهداف البحث  

ث أسئلة غري حبثية ميكن اإلجابة عنها من خالل اإلطار النظري واإلجراءات، مثل: ما  ألسئلته، وتضمني أسئلة البح
(  4مهارات، ما صورة البانمج، ومل تبدأ مشكلة البحث من حيث انتهت مقدمته، واملقدمة مطولة تطوياًل مماًل أكثر من )

ج مجيع أسئلة البحث، وحيتوي العنوان على  صفحات، ومل تتطرق املقدمة جملتمع البحث، وال يتضمن املستخلص إشارة لنتائ
(،  2011( كلمة، ويتضمن العنوان كلمات متكررة، وهذه النتائج اتفقت مجيعها مع ما توصل إليه حسن )20أكثر من )

 (. 2007وأورده كوجك )
% إىل أقل من  30( أخطاء، واليت بلغت نسبة تكرارها من )7الشائعة بشكل كبري، والبالغ عددها ) واألخطاء

 %( مرتبة ترتيًبا تنازلًيا كما يلي: 40
،  عدم ضبط مجيع متغريات البحث يف املنهج التجرييب، و ال تُدعم نتائج البحث يف معظمها بنتائج الدراسات السابقة 

ال يعتمد  ، و قدمة اختيار جمموعات غري متكافئة يف املنهج التجرييب وشبة التجرييب يف العدد أو املكان أو املعلم أو املادة املو 
تتضمن أسئلة ال  األمهية، و  املبالغة يف ، و حتديد حدود وضحت يف العنوان الدراسات السابقة، و  على طريقة موحدة يف ترتيب 

 (. 2017، وهذا توافق مع توصل إليه ذبيحي )ترتبط مبشكلة البحث 
%( مرتبة ترتيًبا  30% إىل أقل من 20( خطأ، واليت تراوحت نسبتها بني )27كما أن األخطاء الشائعة، والبالغة )  

 تنازلًيا كما يلي: 
االكتفاء بعرض  ، و اقرتاح دراسات ليس هلا عالقة مبتغريات البحث، و مل يورد مراجع مت االقتباس منها يف منت البحث   

ق القبلي والبعدي  تسمية التطبي، و نتائج احملاور أو املهارات الرئيسة يف نتائج البحث دون عرض احملاور أو املهارات الفرعية 
حساب متوسط زمن االختبار جبمع الوقت الذي استغرقه أول طالب وآخر  ، و لالختبار ابالختبار القْبلي واالختبار البْعدي 

مل توصف طريقة اختيار عينة البحث بشكل  ، و االكتفاء بقياس صدق واحد ألدوات البحث ، و طالب مث يقسم على اثنني 
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،  استخدام تصميم اجملموعتني )الضابطة والتجريبية( ملقارنة برانمج مع منهج ، و كل واضحمل ُيصف جمتمع البحث بش، و واضح
مفاهيم البحث غري موحدة،  ، و من مراجع اثنوية مصطلحات البحث اقتباس، و أبسئلة البحث الدراسات السابقة ال ترتبط و 

،  عليه سنوات لنظرية ما أو إسرتاتيجية نقل وصف احلداثة من مرجع قدمي مر ، و الفصل والصفو  مثل: الطالب والتالميذ 
افتقار الرتتيب املنطقي التفاق أو اختالف اآلراء، مثل: اتفاق  ، و واملهارة ابملهارة، والطريقة ابلطريقة ، تعريف املهارة ابلقدرةو 

بديل   صياغة الفروض اإلحصائية بشكل، و ال توضح العالقة بني متغريات البحث ، و مرجع قدمي مع مرجع حديث يف رأي ما 
ال يتضح املنهج أو املناهج اليت   أهداف البحث وأمهيته، و اخللط بني ، و أمهيات جزئية  أمهية البحث  تضمني ، و واختبارها

عمل ملحق لألداة  ، و مثل: عدم..  ة مشكلة البحثاستخدام كلمات اجلزم عند صياغ أسئلة البحث، و  تستخدم لإلجابة عن 
يتضمن   ال ، و التوصية بتعميم نتائج البحث وعينته قصدية  ، ويف قائمة احملكمني  ال تكتب األمساء الثالثية  ، وقبل التحكيم

، وقد اتفق معظم هذه  مفهوم: برانمج تدريسيالعنوان يتضمن ، و طريقة اختيار عينة البحث أو حجمهامستخلص البحث 
 (. 2011األخطاء مع ما توصل إليه عبدالفتاح )

(  % 20إىل أقل من  %10( خطأ، واليت تراوحت نسبة شيوعها من )14األخطاء الشائعة إىل حد ما والبالغة )  
 كانت كما يلي مرتبة ترتيًبا تنازلًيا وفق درجة شيوعها كما يلي: 

ة أسئلة البحث  عنون و  ،يف فقرة تقريرية مشكلة البحث الباحث  مل يبلورو  ،من املبرات املوضوعية مشكلة البحث  خلو
،  رغم عدم احلاجة هلا  ة فروض البحث االلتزام بصياغو ه، عن القيمة املرتتبة عن نتائج أمهية البحث ال تعب و  ابلتساؤالت،

  تسمية االسرتاتيجية التدريسية أو طريقته و ،ال تتوافق مع تعريف الباحث اإلجرائي يف مصطلحات البحث اقتباس تعريفات و 
،  أدوات البحث، مثل: قائمة املهارات أو املعايري... اعتبار القوائم من ، و ابلبانمج أو املدخل التدريسييف اإلطار النظري 

تطبيق اختبار مهارات التفكري على الكتابة  ، و اعتبار مواد البحث من أدواته، مثل: دليل املعلم، والطالب والبانمج التدرييب و 
تبط توصيات  ال تر ، و إغفال شرح إجراءات البحث بشكل تفصيلي ، و وينطبق على ذلك ابقي مهارات التفكري  اإلبداعية 

(، وأوردها  2011، ومعظم هذه األخطاء توصل إليها عبدالفتاح )اخللط بني توصيات البحث ومقرتحاته، و البحث بنتائجه
 (. 2007كوجك )

 اإلجابة عن السؤال الثاين:  
املناهج وطرق  ما األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه ختصص ولإلجابة عن السؤال الثان والذي ينص على: "

" بعد مجع آراء أعضاء هيئة تدريس بكلية الرتبية جامعة  التدريس العامة جبامعة امللك خالد كما يراها أعضاء هيئة التدريس؟ 
امللك خالد من املشرفني واملناقشني على أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس العامة كانت النتائج كما يف  

 اجلدول اآليت: 
 ( الأخطاء الشائعة يف أأطروحات ادلكتوراه ختصص املناجه وطرق التدريس العامة جبامعة املكل خادل كام يراها أأعضاء هيئة التدريس 5جدول )

وحة
ألطر

صر ا
عنا

 

 األخطاء الشائعة 
 غري شائع 

شائع إىل حد 
 ما 

 شائع 
شائع بشكل  

 كبري
شائع بشكل  
 كبري جًدا

متوسط الشيوع  
 ومستواه 

الرتتيب  
وفق 

عناصر  
 املستوى  % % ت % ت % ت % ت % ت األطروحة



 محمد حسن آل سفران د.                    ضوء تحليل محتواها وآراء أعضاء هيئة التدريساألخطاء الشائعة في أطروحات الدكتوراه تخصص املناهج وطرق التدريس العامة بجامعة امللك خالد في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 214  (1) احلادي والثالثون العدد األول اجمللدالرتبوية  للعلومخالد  جملة جامعة امللك 

1.
     

حث
ن الب

عنوا
 

.حيتوي على اختصارات، مثل:  1.1
(TRIZ) 

1 0.003 8 0.067 3 0.042 5 0.097 1 0.025 23.3 ** 3 

 2 ** 26.1 0.025 1 0.058 3 0.167 12 0.008 1 0.003 1 .يتضمن مفهوم: برانمج تدريسي 1.2
. يتضمن كلمات أجنبية، مثل: 1.3

 4 ** 21.1 0.025 1 0.058 3 0.083 6 0.033 4 0.011 4 إمييل، تكنلوجيا 

 5 * 17.2 0.000 0 0.058 3 0.014 1 0.092 11 0.008 3 . يتضمن كلمات متكررة  1.4
 1 ** 29.4 0.025 1 0.175 9 0.069 5 0.025 3 0.000 0 ( كلمة20. حيتوي على أكثر من )1.5

2.
     

حث 
ص الب

تخل
مس

 

 1 *** 31.1 0.175 7 0.058 3 0.042 3 0.033 4 0.003 1 .تسميته ابمللخص 2.1
 5 *  17.2 0.050 2 0.000 0 0.028 2 0.083 10 0.011 4 . ال يتضمن منهج البحث 2.2
 4 *  18.9 0.050 2 0.000 0 0.069 5 0.058 7 0.011 4 .ال يتضمن جمتمع البحث2.3
.ال يتضمن طريقة اختيار عينة  2.4

 2 ** 23.3 0.100 4 0.019 1 0.056 4 0.050 6 0.008 3 البحث أو حجمها 

. ال يتضمن اإلشارة لنتائج مجيع 2.5
 3 ** 20.0 0.000 0 0.097 5 0.042 3 0.050 6 0.011 4 أسئلة البحث

3.
     

حث 
ة الب

قدم
م

 

. مل ينتقل فيها الباحث من العام إىل 3.1
 2 ** 23.3 0.000 0 0.078 4 0.097 7 0.058 7 0.000 0 اخلاص 

 3 ** 22.8 0.100 4 0.000 0 0.069 5 0.050 6 0.008 3 . مل تتطرق جملتمع البحث3.3
( 4. مطولة تطوياًل مماًل، أكثر من )3.4

 صفحات
0 0.000 2 0.017 9 0.125 4 0.078 3 0.075 29.4 ** 1 

. خمتصرة اختصارًا خماًل، أقل من 3.5
 صفحتني 

7 0.019 7 0.058 3 0.042 1 0.019 0 0.000 13.9  * 4 

4.
     

حث 
 الب

كلة
مش

 

 2 ** 24.4 0.025 1 0.117 6 0.028 2 0.075 9 0.000 0 . مل تبدأ من حيث انتهت املقدمة 4.1
 5 * 18.9 0.025 1 0.039 2 0.069 5 0.042 5 0.014 5 . اعتمادها على رأي الباحث فقط4.2
 4 ** 22.2 0.025 1 0.039 2 0.083 6 0.075 9 0.000 0 . خلوها من املبرات املوضوعية4.3
. استخدام كلمات اجلزم عند 4.4

 صياغتها مثل: عدم... 
3 0.008 3 0.025 3 0.042 7 0.136 2 0.050 26.1 ** 1 

 3 ** 23.9 0.050 2 0.097 5 0.014 1 0.075 9 0.003 1 . مل يبلورها الباحث يف فقرة تقريرية 4.5

5.
     

حث 
 الب

سئلة
أ

 

 2 ** 22.8 0.075 3 0.058 3 0.056 4 0.025 3 0.014 5 .عنونتها بتساؤالت البحث  5.1
. ال يتضح املنهج أو املناهج اليت  5.2

 تستخدم لإلجابة عنها 
6 0.017 4 0.033 5 0.069 3 0.058 0 0.000 17.8  * 4 

. تضمينها أسئلة مل جيب عنها، 5.3
 مثل: السؤال الرئيس 

5 0.014 3 0.025 5 0.069 3 0.058 2 0.050 21.7 ** 3 

. تضمينها أسئلة غري حبثية؛ ميكن 5.4
اإلجابة عنها من خالل اإلطار 
النظري واإلجراءات، مثل: ما  

2 0.006 4 0.033 4 0.056 6 0.117 3 0.075 28.6 ** 1 
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 مهارات، ما صورة البانمج 

. تتضمن أسئلة ال ترتبط مبشكلة 5.5
 5 * 10.6 0.000 0 0.000 0 0.042 3 0.033 4 0.031 11 البحث 

6.
     

ف 
هدا

أ حث 
الب

 

 3 * 16.7 0.000 0 0.039 2 0.056 4 0.058 7 0.014 5 . ال ترتبط بنتائج البحث6.1
 2 ** 24.4 0.050 2 0.078 4 0.083 6 0.025 3 0.008 3 . مطابقتها ألسئلة البحث 6.2
 1 *** 32.2 0.125 5 0.097 5 0.083 6 0.017 2 0.000 0 .اخللط بينها وبني األمهية 6.3

7.
     

حث
 الب

مهية
أ

 

.ال تعب عن القيمة املرتتبة عن نتائج 7.1
 البحث 

1 0.003 3 0.025 8 0.111 4 0.078 2 0.050 26.7 ** 3 

 4 ** 25.6 0.075 3 0.058 3 0.097 7 0.017 2 0.008 3 . اعتبار قلة الدراسات السابقة منها 7.2
 5 ** 24.4 0.050 2 0.078 4 0.056 4 0.058 7 0.003 1 . مل حتدد اجلهات املستفيدة 7.3
 1 *** 30.6 0.050 2 0.156 8 0.083 6 0.017 2 0.000 0 . املبالغة فيها 7.4
 2 ** 29.4 0.100 4 0.117 6 0.042 3 0.033 4 0.003 1 . تضمينها أمهيات جزئية 7.5

8.
     

دت
 وج

 إن
حث

ض الب
فرو

 

. االلتزام بصياغتها رغم عدم احلاجة 8.1
 1 *** 30.0 0.125 5 0.097 5 0.028 2 0.050 6 0.000 0 هلا

 4 ** 20.6 0.000 0 0.078 4 0.083 6 0.033 4 0.011 4 . عدم حتديد نسبة داللتها 8.2
. صياغة الفروض اإلحصائية بشكل 8.3

 بديل، واختبارها 
1 0.003 1 0.008 10 0.139 6 0.117 0 0.000 26.7 ** 2 

 5 * 18.9 0.000 0 0.078 4 0.028 2 0.075 9 0.008 3 . تضمني فرضيتني يف فرضة واحد 8.4
. ال توضح العالقة بني متغريات  8.5

 البحث 
1 0.003 4 0.033 10 0.139 3 0.058 0 0.000 23.3 ** 3 

 3 ** 28.3 0.075 3 0.058 3 0.139 10 0.008 1 0.003 1 . ال تتضمن مبرات الختيارها 9.1 

9.  
حث

 الب
دود

ح
 

. تتضمن نوع العينة، مثل: مت اختيار 9.2
 عينة عشوائية... 

0 0.000 1 0.008 8 0.111 2 0.039 7 0.175 33.3 *** 1 

 2 *** 32.2 0.150 6 0.058 3 0.097 7 0.017 2 0.000 0 . حتديد حدود وضحت يف العنوان 9.3
. تضمني حدود حملتوى غري 9.4

مناسب، مثل: دراسة أثر متغري  
مستقل على متغريين اتبعني أو أكثر 

 يف وحدة تدريسية أو وحدتني 

3 0.008 2 0.017 6 0.083 4 0.078 3 0.075 26.1 ** 4 

. مل تتضمن احلدود املكانية. مثل: 9.5
 احملافظات، أو إدارات التعليم 

3 0.008 3 0.025 3 0.042 9 0.175 0 0.000 25.0 ** 5 

10
ت 

حا
صطل

. م
رياته 

ومتغ
ث 

لبح
ا

 

. تسمية املتغريات يف البحوث 10.1
التجريبية وشبة التجريبية  

 ابملصطلحات 
0 0.000 4 0.033 7 0.097 6 0.117 1 0.025 27.2 ** 3 

 5 ** 22.2 0.000 0 0.078 4 0.111 8 0.025 3 0.008 3. ال تشمل مصطلحات البحث  10.2
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 متغرياته 
. مل تعرف إجرائًيا بشكل كاملة، 10.3

مثل: إسرتاتيجية قائمة على 
الذكاءات املتعددة، بل عرفت 

إسرتاتيجية مث الذكاءات املتعددة 
 فقط

1 0.003 4 0.033 6 0.083 6 0.117 1 0.025 26.1 ** 4 

. التوسع يف تعريف مصطلحات 10.4
 البحث أبكثر من تعريفني 

0 0.000 1 0.008 6 0.083 8 0.156 3 0.075 32.2 *** 2 

. الرجوع ملصادر غري أصيلة، مثل: 10.5
 الدراسات السابقة  

0 0.000 4 0.033 2 0.028 7 0.136 5 0.125 32.2 *** 2 

. اقتباس تعريفات ال تتوافق مع 10.6
 1 *** 32.8 0.150 6 0.097 5 0.069 5 0.008 1 0.003 1 تعريف الباحث اإلجرائي 

 6 * 16.1 0.000 0 0.058 3 0.028 2 0.058 7 0.017 6 . مل تعرف إجرائياً 10.7

11
ري

لنظ
ار ا

إلط
. ا

 

. إيراد عناوين ليس هلا عالقة  11.1
 مباشرة مبوضوع البحث

3 0.008 7 0.058 2 0.028 6 0.117 0 0.000 21.1 ** 9 

 8 ** 26.1 0.050 2 0.117 6 0.028 2 0.067 8 0.000 0 . إمهال جمتمع البحث  11.2
. افتقار الرتتيب املنطقي التفاق أو 11.3

اختالف اآلراء، مثل: اتفاق مرجع  
 قدمي مع مرجع حديث يف رأي ما 

0 0.000 3 0.025 9 0.125 5 0.097 1 0.025 27.2 ** 7 

. مل يتحقق االتزان يف كم الكتابة 11.4
 بني املتغريات 

0 0.000 2 0.017 8 0.111 8 0.156 0 0.000 28.3 ** 5 

. تعريف املهارة ابلقدرة، واملهارة  11.5
 ابملهارة، والطريقة ابلطريقة 

0 0.000 4 0.033 5 0.069 8 0.156 1 0.025 28.3 ** 5 

. املبالغة يف كم االقتباسات يف 11.6
 اإلطار النظري للبحث

1 0.003 1 0.008 2 0.028 8 0.156 6 0.150 34.4 *** 2 

. نقل وصف احلداثة من مرجع  11.7
قدمي مر عليه سنوات لنظرية ما أو 

 إسرتاتيجية 
0 0.000 5 0.042 5 0.069 6 0.117 2 0.050 27.8 ** 6 

. إطالق أسلوب التدريس على 11.8
 طريقته أو العكس 

0 0.000 5 0.042 4 0.056 8 0.156 1 0.025 27.8 ** 6 

. مفاهيم البحث غري موحدة،  11.9
مثل: الطالب والتالميذ، الفصل  

 والصف... 
0 0.000 5 0.042 4 0.056 6 0.117 3 0.075 28.9 ** 4 

. إطالق مفهوم الفصل الدراسي 11.10
 على الصف الدراسي أو العكس 

0 0.000 7 0.058 4 0.056 5 0.097 2 0.050 26.1 ** 8 
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. تسمية االسرتاتيجية التدريسية 11.11
أو طريقته، ابلبانمج أو املدخل 

 التدريسي  
1 0.003 4 0.033 3 0.042 7 0.136 3 0.075 28.9 ** 4 

. الرتكيز بشكل كبري على مراجع 11.12
 3 ** 29.4 0.050 2 0.156 8 0.069 5 0.017 2 0.003 1 حمدودة

. ال تظهر شخصية الباحث يف 11.13
 اإلطار النظري بشكل واضح

0 0.000 0 0.000 3 0.042 12 0.233 3 0.075 35.0 *** 1 

12
بقة 

لسا
ت ا

راسا
 الد

.
 

 1 *** 33.9 0.175 7 0.097 5 0.056 4 0.008 1 0.003 1 ها. سردها دون توظيف12.1
.ال يعتمد على طريقة موحدة يف 12.2

 ترتيبها 
3 0.008 5 0.042 4 0.056 4 0.078 2 0.050 23.3 ** 5 

 2 *** 33.3 0.150 6 0.097 5 0.069 5 0.017 2 0.000 0 . اقتباسها من مراجع اثنوية 12.3
.الرجوع لدراسات قدمية 12.4
 سنوات فأكثر(10)

0 0.000 3 0.025 5 0.069 9 0.175 1 0.025 29.4 ** 3 

 4 ** 25.6 0.025 1 0.097 5 0.097 7 0.033 4 0.003 1 .ال ترتبط أبسئلة البحث12.5

13
ءاته 

جرا
ث وإ

لبح
ج ا

منه
 .

 

.التبير الستخدام املنهج الوصفي 13.1
يف مجع اإلطار النظري للبحث، 

 وتصميم أدواته 
0 0.000 4 0.033 4 0.056 6 0.117 4 0.100 30.6 *** 2 

. استخدام املنهج التجرييب، أو 13.2
شبه التجرييب، أو الوصفي لإلجابة  

عن سؤال غري حبثي "ما 
 البانمج...، أو ما اإلسرتاتيجية... 

0 0.000 3 0.025 5 0.069 6 0.117 4 0.100 31.1 *** 1 

.استخدام تصميم اجملموعتني 13.3
)الضابطة والتجريبية( ملقارنة برانمج 

 مع منهج 
2 0.006 4 0.033 7 0.097 3 0.058 3 0.075 26.9 ** 3 

.إبقاء إجراءات البحث بصياغة  13.4
 اخلطة يف املستقبل 

4 0.011 4 0.033 4 0.056 6 0.117 0 0.000 21.7 ** 4 
14

ينته 
 وع

حث
ع الب

جمتم
 .

 

.مل ُيصف جمتمع البحث بشكل 14.1
 واضح

1 0.003 7 0.058 6 0.083 4 0.078 0 0.000 22.2 ** 6 

.مل توثق مصادر معلومات جمتمع  14.2
 البحث 

1 0.003 2 0.017 6 0.083 8 0.156 1 0.025 28.3 ** 3 

.اختيار جمموعات غري متكافئة يف 14.3
املنهج التجرييب وشبة التجرييب، يف 

العدد، أو املكان، أو املعلم، أو  
 املادة املقدمة 

1 0.003 8 0.067 5 0.069 4 0.078 0 0.000 21.7 ** 7 

 4 ** 24.4 0.000 0 0.058 3 0.153 11 0.033 4 0.000 0.مل توصف طريقة اختيار عينة 14.4
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 البحث بشكل واضح
. عدم ضبط مجيع متغريات 14.5

 2 ** 28.9 0.000 0 0.175 9 0.097 7 0.017 2 0.000 0 البحث يف املنهج التجرييب 

. استخدام العينة العشوائية يف  14.6
 1 *** 30.6 0.075 3 0.156 8 0.042 3 0.033 4 0.000 0 البحوث التجريبية وشبه التجريبية 

. اختيار عنصر لعينة البحث  14.7
خيالف عنصر جمتمعه، مثل: اختيار 

 مدارس وجمتمع البحث طالب
4 0.011 1 0.008 6 0.083 7 0.136 0 0.000 23.9 ** 5 

15
واده

 وم
حث

 الب
وات

. أد
 

 4 ** 27.2 0.050 2 0.078 4 0.125 9 0.017 2 0.003 1 .مل ُتصف بشكل دقيق15.1
. االكتفاء بقياس صدق واحد  15.2

 ألدوات البحث
0 0.000 5 0.042 6 0.083 3 0.058 4 0.100 28.3 ** 2 

.حساب متوسط زمن االختبار  15.3
جبمع الوقت الذي استغرقه أول 

طالب وآخر طالب مث يقسم على 
 اثنني. 

0 0.000 6 0.050 5 0.069 4 0.078 3 0.075 27.2 ** 4 

التطبيق القبلي والبعدي  .تسمية15.4
لالختبار ابالختبار القْبلي واالختبار 

 البْعدي 
0 0.000 4 0.033 5 0.069 6 0.117 3 0.075 29.4 ** 1 

.اعتبار القوائم من أدوات البحث، 15.5
 مثل: قائمة املهارات أو املعايري... 

1 0.003 3 0.025 6 0.083 6 0.117 2 0.050 27.8 ** 3 

. اعتبار مواد البحث من أدواته،  15.6
مثل: دليل املعلم، والطالب،  

 والبانمج التدرييب 
3 0.008 2 0.017 5 0.069 6 0.117 2 0.050 26.1 ** 5 

. تطبيق اختبار مهارات التفكري  15.7
على الكتابة اإلبداعية وينطبق على 

 ذلك ابقي مهارات التفكري.
1 0.003 4 0.033 6 0.083 7 0.136 0 0.000 25.6 ** 6 

16
جه 

ونتائ
ث 

لبح
ت ا

راءا
 إج

.
 

.إغفال شرح إجراءات البحث 16.1
 بشكل تفصيلي 

0 0.000 4 0.033 7 0.097 7 0.136 0 0.000 26.7 ** 2 

. ضعف الربط بني نتائج البحث 16.2
 والدراسات السابقة.  

1 0.003 3 0.025 5 0.069 8 0.156 1 0.025 27.8 ** 1 

. االكتفاء بعرض نتائج احملاور أو 16.3
املهارات الرئيسة يف نتائج البحث 

دون عرض احملاور أو املهارات 
 الفرعية 

1 0.003 5 0.042 5 0.069 6 0.117 1 0.025 25.6 ** 3 

17 . ملخ ص  ئج  
نتا لبح 
ا

ث  وص 
وت

ايته  عوق 
وم  3 ** 26.7 0.000 0 0.175 9 0.042 3 0.050 6 0.000 0.ال ترتبط توصيات البحث 17.1 اته 
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 بنتائجه 
. التوصية بتعميم نتائج البحث 17.2

 1 *** 30.6 0.050 2 0.175 9 0.056 4 0.025 3 0.000 0 وعينته قصدية 

.اخللط بني توصيات البحث 17.3
 4 ** 23.3 0.000 0 0.156 8 0.042 3 0.025 3 0.011 4 ومقرتحاته 

.ال ُتدعم نتائج البحث يف 17.4
 معظمها بنتائج الدراسات السابقة  

1 0.003 4 0.033 3 0.042 10 0.194 0 0.000 27.2 ** 2 

.اقرتاح دراسات ليس هلا عالقة 17.5
 مبتغريات البحث

1 0.003 4 0.033 4 0.056 9 0.175 0 0.000 26.7 ** 3 

18
حث

ع الب
راج

. م
 

. ذكر بعض املراجع يف قائمة 18.1
مراجع البحث ومل يرجع إليها  

 الباحث يف متنه. 
1 0.003 4 0.033 5 0.069 4 0.078 4 0.100 28.3 ** 2 

.مل يورد مراجع مت االقتباس منها يف 18.2
 3 ** 27.8 0.050 2 0.136 7 0.056 4 0.033 4 0.003 1 منت البحث

.الرجوع إىل مراجع قدمية 18.3
ملوضوعات متجددة تغريت 

 مفاهيمها 
0 0.000 3 0.025 4 0.056 9 0.175 2 0.050 30.6 *** 1 

19
حث 

 الب
حق

مال
 .

 

 4 * 18.9 0.000 0 0.058 3 0.083 6 0.033 4 0.014 5 .مل ترقم19.1
.ال تكتب األمساء الثالثية يف قائمة 19.2

 احملكمني 
3 0.008 6 0.050 1 0.014 5 0.097 3 0.075 24.4 ** 3 

 2 ** 27.8 0.075 3 0.117 6 0.042 3 0.042 5 0.003 1 . عمل ملحق لألداة قبل التحكيم 19.3
. ذكر أمساء احملكمني ألدوات 19.4

البحث بشكل جممل، دون توضيح 
 األدوات اليت حكمها كل منهم 

0 0.000 1 0.008 4 0.056 8 0.156 5 0.125 34.4 *** 1 

 )*( شائع إىل حد ما، )**( شائع، )***( شائع بشكل كبري، )****( شائع بشكل كبري جًدا

( يالحظ أن آراء أعضاء هيئة التدريس حصرت األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه يف ختصص  5من اجلدول )
( خطأ، وشائع بشكل كبري  70( خطأ، وشائع بعدد )11املناهج وطرق التدريس العامة بني: )شائع إىل حد ما( بعدد )

( خطأ، وهذه النتيجة اختلفت مع نتيجة حتليل األطروحات حيث أهنا انتشرت من )غري شائع( إىل )شائع  19بعدد )
( خطأ،  70بشكل كبري جًدا(، ويالحظ أن أعضاء هيئة التدريس رأوا أن أكب األخطاء كانت يف مستوى )شائع( بعدد )

 ( خطأ. 28يف مستوى )شائع بشكل كبري جًدا( بعدد )بينما حتليل احملتوى كان غالبه  
(، بينما أظهرت نتائج حتليل  %35وأعلى متوسط هلا بلغ ) %(،10.6وقد كان أقل متوسط لألخطاء بنسبة )

 (. %91.10(، وأعلى نسبة بلغت )%0احملتوى أن أقل نسبة كانت )
( شائعة بنسب فوق  100خطاء البالغة )ويتضح من هذه النتائج أن أعضاء هيئة التدريس أكدوا أبن مجيع األ

 ( خطأ شائع. 76بينما نتيجة حتليل األطروحات أكدت على وجود ) %(،10)
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 اإلجابة عن السؤال الثالث:  
أطروحات الدكتوراه ختصص  شائعة لعناصر األخطاء الإجابة السؤال الثالث والذي ينص على: "ما العالقة بني 

 "  جبامعة امللك خالد وفق ما يراه أعضاء هيئة التدريس وما يظهره حتليل حمتواها؟املناهج وطرق التدريس العامة 
ولإلجابة عن هذا السؤال اختب الباحث الفرض الصفرية الذي ينص على: "ال توجد عالقة ارتباط عند مستوى  

تدريس العامة جبامعة امللك  ( بني حتليل األخطاء الشائعة لعناصر أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق ال0.05داللة )
 خالد وآراء أعضاء هيئة التدريس".  

والختبار صحة الفرض استخدم الباحث معامل سبريمان لالرتباط حبكم مناسبته للبياانت وقد كانت النتائج وفق  
 اجلدول التايل: 

 تدريس ( معامالت االرتباط بني األخطاء الشائعة وفق حتليل احملتوى وأراء أعضاء هيئة ال6)جدول 

 األخطاء وفق عناصر األطروحة م
 األطروحة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                   40. عنوان البحث  1

                  46.  مستخلص البحث  2

                 40.   مقدمة البحث  3

 90.*    مشكلة البحث 4

* 

               

               10.     أسئلة البحث 5

              50.      أسئلة البحث 6

 98.**       أمهية البحث 7

** 

            

            56.        فروض البحث إن وجدت 8

           67.         حدود البحث  9

          66.          مصطلحات البحث ومتغرياته  10

         31.           اإلطار النظري 11

        21.            الدراسات السابقة  12

       1**             منهج البحث وإجراءاته  13

      39.              جمتمع البحث وعينته  14

     50.               أدوات البحث ومواده 15

    50.                إجراءات البحث ونتائجه  16

ملخص نتائج البحث وتوصياته  17
 ومعوقاته 

                .71   

  1**                  مراجع البحث  18

 80.                   مالحق البحث 19

 0.39 االرتباط العام   

 %(5%(     ** دالة عن مستوى دالة )1* دالة عند مستوى داللة )
%( لعناصر األطروحة بني  5ومن اجلدول السابق يالحظ أنه ال يوجد ارتباط دال إحصائًيا عند مستوى داللة ) 

حتليل حمتوى األطروحات وآراء أعضاء هيئة التدريس سوى يف ثالثة عناصر )أمهية البحث، ومنهجه، ومراجعه(، كما أنه ال  
ة التدريس؛ وهبذه النتيجة فإننا نقبل الفرض الصفري الذي ينص على "  يوجد ارتباط عام بني حتليل احملتوى وآراء أعضاء هيئ 
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( بني حتليل األخطاء الشائعة لعناصر أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج  0.05ال توجد عالقة ارتباط عند مستوى داللة )
 وطرق التدريس العامة جبامعة امللك خالد وآراء أعضاء هيئة التدريس".  

هيئة التدريس مع حتليل حمتوى األطروحات دليل على أهنم مل يدركوا النسبة الواقعية النتشار   واختالف آراء أعضاء 
هذه األخطاء يف األطروحات، وهذا يوجد احتياج إىل عقد لقاءات وحلقات نقاش حول هذه األخطاء وإجاد حلول  

 لتحجيمها. 
 التوصيات: 

 يت: من خالل النتائج اليت مت التواصل إهلا يوصي الباحث ابآل 
إدراج األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه يف املقررات اخلاصة ابلبحث العلمي يف خطة برانمج املناهج وطرق  
التدريس العامة جبامعة امللك خالد، وعقد حلقات نقاشية ألعضاء هيئة التدريس بقسم املناهج وطرق التدريس حول  

حللول لتالفيها، وتزويد الباحثني بنماذج من هذه األخطاء وفق دليل كتابة  األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه، وإجياد ا
الرسائل العلمية اليت تقدمها الكلية، ومناقشة أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس يف ضوء هذه األخطاء،  

 وعقد دورات لطلبة الدكتوراه حول هذه األخطاء. 
 املقرتحات: 

  هذا املوضوع يقرتح اآليت: إن الباحث من خالل حبثه يف 

دراسة األخطاء الشائعة يف رسائل املاجستري ختصص املناهج وطرق التدريس العامة جبامعة امللك خالد، ودراسة  
األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس للبامج األخرى، ومقارنة نتائج هذا البحث  

 ة وعربية وأجنبية يف نفس التخصص. ببحوث أخرى يف جامعات سعودي 

 ملراجع:ا
 أواًل: املراجع العربية: 

 . بريوت: دار صادر.3، طلسان العرب(. 2010ابن منظور، حممد بن مكرم .)
ورقة عمل مقدمة ملؤمتر: (. أخطاء الباحثني واملناقشني الشائعة يف البحوث النفسية والرتبوية. 2016حسن، عزت عبداحلميد حممد. )

،  القاهرة: اجلمعية العربية لتكنولوجيات الرتبية  .تكنولوجيا الرتبية والتحدايت العاملية للتعليم: اجلمعية العربية لتكنولوجيات الرتبية
67 -85. 

 . القاهرة: جامعة األزهر. اد البحوث والرسائل العلمية من الفكرة حىت اخلامتةإعد(. 2013خضر، أمحد إبراهيم. )
 . اإلمارات العربية املتحدة: دار القلم للنشر والتوزيع.أساسيات البحث العلمي الرتبوي(. 2012اخلليلي، خليل يوسف. )

لة العلوم اإلنسانية واالجتماعية مركز جيل البحث جم(. أخطاء شائعة يف البحوث العلمية، 2017ذبيحي، حلسن؛ شوابر، لياس. )فباير، 
 . 23-11(، 29، )العلمي

دراسات . األخطاء اللغوية الشائعة يف البحوث الرتبوية املنشورة تشخيصها ومقرتحات عالجها(. 2009سلطان، صفاء عبدالعزيز. )يناير، 
 .63-13(. ص 1) 3: عربية يف الرتبية وعلم النفس 

 . املدينة املنورة: مؤسسة الرسالة. قواعد أساسية يف البحث العلمي(. 2010)صيين، سعيد إمساعيل. 
، عمان: 5، طمدخل إىل مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس (. 2014عباس، حممد؛ نوفل، حممد؛ العبسي، حممد؛ أبو عواد، فالايل. )

 دار املسرية للنشر والتوزيع. 
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 . َعمان: دار الفكر انشرون وموزعون.14، طالبحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليب(. 2012عبداحلق، كايد؛ عدس، عبد الرمحن. )
ورقة عمل مقدمة يف امللتقى العلمي لكلية الدراسات العليا  (. تقييم جودة الدراسات السابقة يف الرسائل اجلامعية، 2011عبدالفتاح، فيصل. )

 .21-1 ،1، الرايض،جبامعة انيف العربية للعلوم االمنية
 . القاهرة: املكتب املصري للمطبوعات.منهجية البحث العلمي يف العلوم النفسية والرتبوية(. 2011العسكر، عبود عبدهللا. )

ورقة (. أخطاء شائعة يف تصاميم البحوث الرتبوية لدى طلبة الدراسات العليا يف اجلامعات الفلسطينية. 2011عفانة، عزو امساعيل سامل. )
 .336- 305غزة: اجلامعة اإلسالمية،  .توظيفه -أخالقياته -ؤمتر البحث العلمي: مفاهيمه عمل مقدمة مل

 . القاهرة: عامل الكتب. أخطاء شائعة يف البحوث الرتبوية(. 2007كوجك، كوثر حسني. )
ة األخطاء الشائعة ابلبحث (. البحث الرتبوي بني الداللة والضاللة دراس2010معوض، نصر هللا حممد حممود، وعيد، رجاء أمحد حممد. )

، 1. الفيوم: كلية الرتبية، ورقة عمل مقدمة للمؤمتر العلمي العاشر: البحث الرتبوي يف الوطن العريب رؤى مستقبلية .الرتبوي
63 – 83. 
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