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هــدفت هــذه الدراســة إلــى معرفــة األخطــاء الشــائعة التــي يقــع فيهــا طلبــة الدراســات العليــا فــي تصــاميم : ملخــص

، )، جامعـة األزهـر ، جامعـة األقصــى الجامعـة اإلســالمية(البحـوث التربويـة فـي الجامعـات الــثالث بقطـاع غـزة 

رســــالة ماجســــتير مقدمــــة إلـــى كليــــات التربيــــة بتلــــك  ٥٣الحظــــة لــــ مالولتحقيـــق هــــذا الهــــدف تـــم وضــــع بطاقــــة 

الجامعـــات فـــي الســـنوات الـــثالث األخيـــرة ، حيـــث تـــم االســـتعانة ببطاقـــة المالحظـــة لمشـــاهدة المناقشـــات لتلـــك 

الرسائل من خالل أفرم تم عرضها ومشاهدتها وتحديد أهم األخطاء الشائعة في الهياكل األساسية للبحث وهـي 

  .ساسيًا ، تبدأ بالعنوان وتنتهي باألخطاء المطبعية هيكًال أ ١٦

  :وتوصلت الدراسة إلى ما يلي 

ت البحـث ، الدراسـات تضمنت رسائل الماجستير في الجامعـة اإلسـالمية ثالثـة أخطـاء وهـي تتعلـق بتسـاؤال - ١

  .عينة البحث السابقة ، 

، وهـي تتعلـق بعنـوان الرسـالة ، ا األزهر بغزة أربعة عشـر خطـأ رئيسـ ةالماجستير في جامعلت رسائل ماشت - ٢

المقدمــة ، المشــكلة ، التســاؤالت ، صــياغة الفــروض ، أهميــة البحــث وأهدافــه ، الدراســات الســابقة ، منهجيــة 

 .المراجع والطباعة ات البحث واألساليب اإلحصائية ، و خطالبحث وأدواته ، 

وهي تتعلق بصياغة العنـوان  احتوت رسائل الماجستير في جامعة األقصى بغزة على خمسة أخطاء رئيسة - ٣

 .، الدراسات السابقة ، األخطاء المطبعية  ض، كتابة المقدمة ، صياغة الفرو 

، سـة وهـي تتعلـق بـالعنوان ، المقدمـةتضمنت رسائل الماجستير في الجامعات الثالث بغـزة سـتة أخطـاء رئي - ٤

 .المشكلة ، التساؤالت ، الدراسات السابقة ، األدوات 
Abstract: The aim of this study to know the common mistakes which the graduate studies 
students were made in Gaza. (Islamic University, AL-Azhar University, Al-Aqsa 
University). To achieve this aim, the Researcher put the observation Card for watching the 
53 master theses by using discussion films especially the theses submitted to discuss in  
education colleges of the three universities in Gaza during three years later, so the 
Researcher determined the common mistakes in the essential structures of research, they 
were 16 essential structures, that begin with the title and finish with copied mistakes. 
The study conducted some results of the following: 
1- The Master theses included in Islamic University three mistakes conducting with 

research questions, previous studies, research sample. 
2- The master theses included in Al-Azhar university fourteen mistakes connecting with, 

the title of research, introduction, research problem, research questions, hypothesis 
strafe, significance objectives, previous studies, research curriculum, tools, research 
steps, statistical styles, references , copy. 

3- The master theses included in Al-Aqsa university five common mistakes connecting 
with, title, introduction, hypothesis, previous studies, copied mistakes. 

4- The master theses in three universities in Gaza have six mistakes connecting with, title, 
research problem, research questions, previous studies, research tools. 
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  :مقدمة

لقــــد أصــــبحت األمــــم تقــــاس بقــــدرها علــــى اســــتخدام البحــــث فــــي اكتشــــاف الظــــواهر العلميــــة   

ـــتخلص مـــن المشـــكالت التـــي تواجههـــا ،  إذ بـــات البحـــث العلمـــي  والتربويـــة ، وكيفيـــة معالجتهـــا ، وال

والتربوي ضرورة حتمية يفرضها العصر الحديث ، فلم تعد عمليات التخمـين والعشـوائية واالسـتنتاجات 

أساسًا للحصول على النتائج والحقائق المرجوة ،  بل أن األسلوب العلمـي فـي التفكيـر سـواء أكـان فـي 

وغيرهــا مرتكــزًا للحصــول علــى الوقــائع العلميــة والنتــائج ... المجــاالت العلميــة أو التربويــة أو الثقافيــة 

  .والسيطرة عليها  المطلوبة وأصول التعامل مع الظواهر العلمية والتربوية ومعرفة طرق عالجها

فاإلنســـان اليـــوم يعـــيش زمــــن المعرفـــة بكـــل أنواعهـــا ، وتحــــدث لديـــه مزيـــد مـــن التغييــــرات "   

والمثيـر فـي أمـر البحـوث العلميـة . الجذرية في طريقة حياته وسلوكه ، ونظرته العامة لكـل مـن حولـه 

ومســتمر ، وتقــدم بعامــة والتربويــة بخاصــة ، أن نتائجهــا فــي العصــر الحــديث فــي حالــة تنــامي مطــرد 

سريع ، والفجوة رهيبة متفاقمة بين من يملك أدوات البحث العلمي والتربوي ويجني نتائجه ، وبـين مـن 

ولهـــذا أصـــبحت الـــدول المتقدمـــة تعتبـــر الجامعـــات أساســـًا ومنطلقـــًا للبحـــث العلمـــي " ال يمتلـــك  ذلـــك 

ألكاديمي ، ولكن التـرابط العضـوي بـين إذ يأتي هذا الهدف في المرتبة الثانية بعد التعليم ا.  والتربوي 

ــيم األكــاديمي يكــاد يكــون التمييــز بينهمــا أمــر غيــر وارد ، ألن التعلــيم  البحــث بأنواعــه المختلفــة والتعل

يعتمد على األستاذ الجامعي ، وأستاذ الجامعـة ال يمكـن أن يكـون متجـددًا وحيـًا فـي حقـل تخصصـه ، 

نفســه ، وٕاجــراء العديــد مــن البحــوث التــي تمكنــه مــن أن إال إذا اســتخدم األســلوب العلمــي فــي تطــوير 

  ) .م١٩٧٨ابن بكر ، " (يكون مؤهًال تعليميًا وتدريبيًا 

والســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه فـــي هـــذا المجـــال أيـــن تقـــف الجامعـــات العربيـــة واإلســـالمية مـــن   

ي تطــوير التغييــرات المتالحقــة التــي تــتمخض مــن البحــث العلمــي والتربــوي ومــا دور تلــك الجامعــات فــ

اإلنســان العربــي والمســلم وخاصــة فيمــا يتعلــق بتعــديل ســلوكه وتحســين أدائــه فــي التعلــيم والتــدريس ؟  

ولإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال يحتـــاج منـــا إلـــى دراســـة تقويميـــة مستفيضـــة تعطينـــا مؤشـــرات عــــن أدوار 

تفادة منهـا فـي المسئولين في االهتمـام بالبيانـات والمعلومـات المكتشـفة مـن تلـك البحـوث ، ومـدى االسـ

تطـــوير المجتمعـــات العربيـــة واإلســـالمية ، وهـــذه الدراســـة حقيقيـــة تحتـــاج إلـــى مجموعـــات عمـــل كبيـــرة 

ومتنوعــة ، وتحتــاج أيضــًا إلــى إمكانــات ووقــت طويــل للحكــم علــى الواقــع التربــوي واالجتمــاعي الــذي 

  .تبرهنه النتائج والتوصيات 

م اإلنسـانية بعامـة والتربويـة بخاصـة يتطلــب ولكـن القيـام بـأي دراسـة ميدانيـة فـي مجــال العلـو   

تــوافر العديــد مــن المهــارات األساســية لصــناعة البحــث التربــوي ، وٕاعــداد البــاحثين القــادرين علــى القيــام 

بمثل هذه المهام ، فـنحن لـدينا الكثيـر مـن الدراسـات التربويـة فـي العـالم العربـي أجريـت فـي الجامعـات 
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الدراسـات العليـا فيهـا ، إال أن هـذه الدراسـات بقيـت ومـا زالـت علـى سواء أكانت من أسـاتذتها أو طلبـة 

إال أن الكثيـــر مـــن الدراســـات .  الرفـــوف دون االهتمـــام بنتائجهـــا وتطبيقهـــا لمعالجـــة الواقـــع وتحســـينه 

التربوية وغيرها التي تجرى قد يكون هـدفها أمـا الحصـول علـى ترقيـة أو الحصـول علـى شـهادة علميـة 

، ولهــذا فــإن بعــض هــذه البحــوث ال تكــون جديــة فــي منطقهــا وٕاجراءاتهــا ،  فقــد أو مكانــة اجتماعيــة 

يكون بعضها يتنـاول موضـوع سـبق دراسـته أو معرفـة أثـره فـي الكثيـر مـن المجتمعـات أو أنـه موضـوع 

أو أن .  وبالتــالي تكــون مشــكلة البحــث بعيــدة عــن الواقــع المــدروس .  ال يــرتبط بمشــكالت  المجتمــع 

بوية تتناول عينات صغيرة الحجم بغرض سهولة إجراءاتها ، وتطبيقهـا بسـرعة دون بعض البحوث التر 

األخذ في االعتبار إمكانية تعميم النتائج ووضع التوصيات أو يكون بعض تلك الدراسـات خاطئـة فـي 

 أشــارتإذ .  إجراءاتهــا وتصــميم المجموعــات التجريبيــة فيهــا ، ممــا يــؤثر علــى نتائجهــا وواقــع تطبيقهــا 

إلى أن هناك الكثير من الدراسات التي أجرت في مجـال التربيـة وعلـم الـنفس ) Fong, 1994( دراسة

غيــر واقعيــة وغيــر صــالحة ، وبالتــالي تكــون نتائجهــا غيــر حقيقيــة ، وقــد يعــود ذلــك إلــى األخطــاء فــي 

من البحوث التي خضعت للدراسة كانـت وصـفية ، وأن % ٨٠تصميمات تلك البحوث ، إذ لوحظ أن 

ممــا جعــل نتائجهــا غيــر موثــوق  تلــك البحــوث الوصــفية فيهــا أخطــاء فــي هياكــل البحــث ، مــن% ٤٠

  .فيها

يم امإلـى أن هنـاك أخطـاء واضـحة فـي تصـ) Van - Zandt, 1995(بينمـا أشـارت دراسـة   

البحــوث التربويــة ، وقــد أرجــع ذلــك إلــى عــدم جديــة بعــض الدراســات والبحــوث التربويــة ، الخطــأ فــي 

ا ، التقليل من أهمية البيانات الالزمة إلجراء المقارنات ، حيث يفقد العديـد مـن بعض إجراءات تنفيذه

البيانـــات المعلومـــات الالزمـــة البــاحثين الكثيـــر مـــن المعلومــات إلجـــراء المقارنـــة علــى الـــرغم مـــن تــوفر 

، إذ يكـــون التركيـــز األساســـي علـــى المشـــكلة المطروحـــة دون األخـــذ باالعتبـــار مـــا يحـــيط بهـــذه لـــذلك

  .ة من جوانب مختلفة المشكل

مـن البحـوث % ٨٠أوضـحت أن ) Baumberger and Bangert, 1996(إال أن دراسـة   

م ١٩٨٩مـن سـنة "  Learning disabilities" بحثـًا المدونـة فـي مجلـة  ١٧٤التربويـة التـي عـددها 

مـــن األســـاليب اإلحصـــائية المســـتخدمة كانـــت % ٥٥م كانـــت إجراءاتهـــا غيـــر مالئمـــة ، وأن ١٩٩٣ -

  .كانت من اإلحصاء المتقدم % ١٤من تلك األساليب كانت عادية ، و% ٣٢لية ، أو 

ميم البحـوث التربويـة هـي مشـكالت عامـة ، اومما سبق نالحظ أن المشكالت الفنية في تصـ  

موجودة على مستوى عالمي ، ولكنها متأصلة في العالم العربي واإلسالمي ألسباب عديدة مـن أهمهـا 

  :ما يلي 

  .تمام بالبحث التربوي ونتائجه عدم االه -١
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  .عدم توافر المتطلبات األساسية من مراجع وبحوث ميدانية شاملة  -٢

  .عدم تمكن الباحث العربي واإلسالمي من مهارات البحث التربوي  -٣

  .صعوبة االتصال بالعالم الخارجي واستخدام شبكات االنترنت في صناعة البحث التربوي  -٤

د بين الجامعات ووزارة التربية والتعلـيم فـي الـدول العربيـة واإلسـالمية لالسـتفادة التواصل غير الجا -٥

  .من المعلومات المكتشفة من البحوث التربوية وٕامكانية   تطبيقها 

  .اقتصار البحث التربوي على أساتذة الجامعات وطلبة الدراسات العليا  -٦

يني وخاصة في قطاع غزة آخذ في فالتمكن من صناعة البحث التربوي في المجتمع الفلسط  

التحسـن والنمـو المطــردين ، وهـذا يعـود إلــى اهتمـام الجامعــات الفلسـطينية بالبحـث التربــوي كـأداة لبنــاء 

وتشيد الدولة الفلسطينية وتحسين الهياكل التنظيمية واألكاديمية للتعليم األساسي والثـانوي والجـامعي ،  

ألخــذ بنتائجهــا لــم يصــل إلــى المســتوى المطلــوب ، ولمــا كانــت إال أن االهتمــام بتطبيــق تلــك البحــوث وا

الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة تركز على بناء برامج للدراسات العليا ، فبدأت االستفادة من تلـك 

البــرامج فــي صــناعة بحــوث تربويــة قائمــة علــى أســس علميــة ، ولكــن مــا زالــت تلــك البحــوث يعتريهــا 

، ى كليات التربية في تلـك الجامعـاترسائل الماجستير التي تقدم إل بعض األخطاء الشائعة ، وخاصة

ميم البحـــوث التربويـــة وكيفيـــة وضـــع اوهـــذا قـــد يعـــود إلـــى عـــدم تمكـــن طلبـــة الدراســـات العليـــا مـــن تصـــ

، ة المالئمة لحل المشكلة المطروحـةالمشكلة وصياغتها بصورة سليمة وواضحة ووضع فروض الدراس

ألساليب المالئمة الختبار تلك الفروض سواء أكان ذلك باالستعانة بأدوات وكيفية تحديد اإلجراءات وا

قيــاس معينــة أو اســتخدام أســاليب إحصــائية مناســبة أو اختيــار العينــات الممثلــة وغيرهــا مــن عناصــر 

البحـــث التربـــوي الـــذي ينبغـــي أن يـــتمكن منهـــا طلبـــة الدراســـات العليـــا حتـــى يمكـــن االعتمـــاد علـــى تلـــك 

  .الواقع التربوي وتطوير النظام التعليمي القائم واألخذ بالنتائج البحوث في تحسين 

  :مشكلة البحث 

  :تتحدد مشكلة البحث الحالي بطرح األسئلة التالية   

ميم البحـــوث التربويـــة لـــدى طلبـــة الدراســـات العليـــا فـــي الجامعـــة امـــا األخطـــاء الشـــائعة فـــي تصـــ -١

  اإلسالمية بغزة ؟

يم البحـوث التربويـة لـدى طلبـة الدراسـات العليـا فـي جامعـة األزهـر ماما األخطاء الشـائعة فـي تصـ -٢

  بغزة ؟

 جامعـة األقصـىما األخطاء الشائعة في تصميم البحوث التربويـة لـدى طلبـة الدراسـات العليـا فـي  -٣

  بغزة ؟
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ميم البحـــوث التربويـــة لـــدى طلبـــة الدراســـات العليـــا فـــي امـــا األخطـــاء الشـــائعة المشـــتركة فـــي تصـــ -٤

  ؟) جامعة األقصىالجامعة اإلسالمية ، جامعة األزهر ، (الفلسطينية الجامعات 

  :أهمية البحث 

  :تكمن أهمية البحث في النقاط التالية   

ــا فــي الجامعــات الفلســطينية فــي قطــاع غــزة  -١ وصــف األخطــاء الشــائعة لــدى طلبــة الدراســات العلي

ن أجــل تحســين أداء طلبــتهم فــي وتحديــدها ، وذلــك لوضــعها أمــام المســئولين فــي الجامعــات الــثالث مــ

صــناعة البحــث التربــوي ، وتحاشــي وقــوعهم فــي أخطــاء تصــميم الخطــط المقدمــة لكليــات التربيــة قبــل 

  .تنفيذها خوفًا من صعوبة تعديلها وتنفيذها عند إجراء البحث وتطبيقه 

منــاهج  ىقتحســين أو تطــوير المســاقات التربويــة التــي يدرســها طلبــة الدراســات العليــا وخاصــة مســا -٢

إذا مــا ثبــت أن هنــاك أخطــاء فــي منهجيــة  البحــث التربــوي وٕاجــراءات .  البحــث واإلحصــاء التربــوي 

تحليل نتائجه ، وذلك بالتركيز على الجوانب العملية في البحث ، بحيث يقـوم كـل طالـب أو مجموعـة 

عته البحـــث وأصـــول صـــنا إجـــراءمـــن الطلبـــة ببحـــث تجريبـــي ميـــداني يـــتمكن مـــن خاللـــه مـــن مهـــارات 

  .وتصميمه 

عقـــد حلقـــات بحـــث أســـبوعية لطلبـــة الدراســـات العليـــا فـــي الجامعـــات الفلســـطينية كـــل علـــى حســـب  -٣

متطلباتــه وحاجاتــه تتعلــق بكيفيــة تصــميم البحــث التربــوي وٕاجــراءات  تطبيقــه ، وكيفيــة تحويــل بياناتــه 

بيانــات كيفيــة تفســيرية ، ثــم ترجمتهــا إلــى  إحصــائياالكيفيــة إلــى كميــة ، والتعامــل مــع تلــك البيانــات   

  .تعطي للنتائج والتوصيات معنى ومدلول واقعي 

  :أهداف البحث 

  :يسعى البحث الحالي إلى تحقيق ما يلي   

الجامعــة (التعــرف علــى األخطــاء الشــائعة لــدى طلبــة الدراســات العليــا فــي كــل جامعــة علــى حــده  -١

وذلــك حتــى يســهل علــى كــل مؤسســة ) جامعــة األقصــى بغــزةاإلســالمية بغــزة ، جامعــة األزهــر بغــزة ، 

  .تحديد نقاط الضعف لدى طلبتها 

التعـــرف علــــى األخطــــاء الشــــائعة المشــــتركة لــــدى طلبـــة الدراســــات العليــــا فــــي الجامعــــات الــــثالث  -٢

ميم البحــوث التربويــة ، وهــل هــذا امجتمعــة ، وذلــك لتحديــد نقــاط الضــعف العــام لــدى الطلبــة فــي تصــ

  .ت المقدمة أم باإلمكانات الضعف يتعلق بالطالب أم بالمساقا

  مصطلحات البحث

  :ميم البحوث التربوية اتص
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هـا بالتصميم في البحـث هـو تصـور يقتـرح علـى الباحـث المالحظـات التـي ينبغـي أن يقـوم "   

واألسلوب الذي ينبغي عليه أن يتبعه ، كما يقترح عليه األدوات اإلحصـائية المناسـبة ، وكيفيـة تحليـل 

والنتـــائج المحتملـــة التـــي يمكـــن أن يستخلصـــها مـــن التحليـــل ، والتصـــميم الـــذي  المـــادة التـــي يجمعهـــا ،

التــي تضــبط لــه بحثــه  واإلســتراتيجيةيســتطيع الباحــث وضــعه أو اختيــاره بدقــة يضــمن الهيكــل الســليم 

األسئلة التي طرحتها مشـكلة بحثـه وفروضـه  عنوتوصله إلى نتائج يمكن االعتماد عليها في اإلجابة 

صــور أو اقتــراح ، ويعنــي هــذا المصــطلح فــي الدراســة الحاليــة إمكانيــة وضــع ت) م١٩٨٣توفيــق ، "  (

تقـــوم علـــى األســـس العلميـــة وتتـــوفر فيهـــا العناصـــر األساســـية مـــن تحديـــد مشـــكلة لبنـــاء هيكليـــة بحـــث 

واضــحة ووضــع الفــروض وتحديـــد اإلجــراءات الالزمــة لتنفيــذ الخطـــة واألســاليب اإلحصــائية المالئمـــة 

مثلة وغيرها بحيث تكون تلك العناصر معيارية وقابلـة للتنفيـذ للحصـول علـى النتـائج واختيار عينات م

  .بصورة صحيحة وسليمة 

  :طلبة الدراسات العليا 

هـــم الطلبـــة الـــذين التحقـــوا ببـــرامج الدراســـات العليـــا فـــي الجامعـــات الفلســـطينية والـــذين أنهـــوا   

هــــا العناصــــر األوليــــة ، وترشــــدهم إلــــى المســــاقات التربويــــة التــــي تــــؤهلهم لبنــــاء خطــــة بحــــث تتــــوفر في

 تنفيــذها للوصــول إلــى نتــائج معتمــدة دون التأكــد مــن مــدى اكتســابهم لمهــارات تصــميم الخطــوات الــالزم

  .أو قيامهم بتدريبات عملية لصناعتها  الرسائلتلك  وبتاء

  :حدود البحث 

  :اقتصر البحث الحالي على ما يلي   

 الــدين تقــدمواالتربويــة لــدى طلبــة الدراســات العليــا الرســائل ميم اتحديــد األخطــاء الشــائعة فــي تصــ -١

  .التربية فقط  اتللحصول على درجة الماجستير من كلي

ركزت الدراسة الحالية على ثالث مؤسسات فقط في قطاع غزة وهـي الجامعـة اإلسـالمية وجامعـة  -٢

  .بية هي المؤسسات التي تمنح درجة الماجستير في التر جامعة األقصى و  األزهر و

رسـائل علميــة اقتصـرت الدراسـة علـى الطلبـة المسـجلين فـي بـرامج الدراسـات العليـا والـذين تقـدموا ب -٣

  ٠االخيرةإلى كليات التربية في الجامعات الثالث ، وذلك لمناقشتها في في السنوات الثالث 

  :الدراسات السابقة 

  :ي نوجزها فيما يلي لقد أجريت العديد من الدراسات السابقة في مجال البحث الحال  

دراسـة تتعلـق بالنمـاذج اإلحصـائية فـي البحـث التربـوي والنفسـي بـين مـا ) م١٩٨٥الصـياد ، (أجرى  -

دوريــة ومجلــة علميــة  ١٩هــو قــائم ومــا يجــب أن يكــون ، إذ قــام الباحــث بقــراءة األبحــاث المنشــورة فــي 

م ، حيـث حصـر ١٩٨٣بر م حتى منتصف ديسم١٩٨٣محكمة ، وذلك في الفترة الممتدة من أكتوبر 
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دوريـة ومجلـة ، ثـم اختـار عينـة مـن تلـك الـدوريات بلـغ  ٣٣الباحث الدوريات العربية والتي بلغ عددها 

،  ) مــن تلــك الــدوريات% ٣٨مــا يعــادل (دوريــة  ١٢، واســتبعد % ٦٢نســبتها إلــى المجتمــع األصــلي 

ر ت ، تحليــــل التبــــاين اختبــــا(اســــتخدامًا للنمــــاذج اإلحصــــائية مثــــل  ١٥٤فالحــــظ الباحــــث أن هنــــاك 

،   ٢األحــادي ، االنحــدار الخطــي ، االنحــدار المتعــدد ، تحليــل التغــاير ، تحليــل التفاعــل ، اختبــار كــا

تقريبـًا مـن % ٦٤استخدامًا منها كان غير مناسـب أي مـا يعـادل  ٩٩،  وأن ) تحليل السالسل الزمنية

مـن اسـتخدام االختبـارات اإلحصـائية تلك االستخدامات ، وأعزى الباحث ذلك إلى عـدم تمكـن الباحـث 

  .بصورة سليمة في البحوث التربوية وعدم درايتهم بشروط استخدامها 

أشــارت إلــى المــرأة الباحثــة تواجــه صــعوبات فــي البحــث التربــوي ) م١٩٩٢الخثيلــة ، (إال أن دراســة  -

ـــة ،  إذ أكـــدت هـــذه الدراســـة أن  ـــاجعلـــى مســـتوى الجامعـــات العربي يعـــد المقيـــاس  العلمـــي للمـــرأة اإلنت

باحثــة مــن أعضــاء  ٩٣الحقيقــي لتلــك الصــعوبات ،  ولهــذا الغــرض قــام الباحــث باختيــار عينــة قوامهــا 

أن المــرأة تشــارك فــي  إلــىنتــائج البحــث  أشــارتهيئــة التــدريس بجامعــة الملــك ســعود بالريــاض ، وقــد 

بحثـًا  ٣٧هـذه الدراسـة العلمي بمقدار ال بأس  به ،  وقد بلغت أعـداد المشـاركات حتـى تـاريخ  اإلنتاج

تـــراجم ،  إذ اتضـــحت صـــعوبات مختلفـــة واجهـــت المـــرأة فـــي  ٨كتابـــًا ،   ١٢مقـــاًال ،   ٢٢ميـــدانيًا ،  

  :مجال البحث العلمي من أهمها ما يلي 

نـــدرة وجـــود مســـاعد باحـــث لتســـهيل إجـــراءات البحـــث ،  قلـــة اللقـــاءات العلميـــة المتخصصـــة   

، صعوبة التطبيق الميداني لألبحـاث لمكتبة المركزية محددة ،المشجعة ،  الفرص المتاحة الستخدام ا

عــدم تنــوع المجــالت العلميــة ذات التخصــص الــدقيق ، عــدم وجــود تشــجيع مــادي إلجــراءات النشــر ، 

  .عدم تشجيع األبحاث الجماعية وتحميل أعباء تدريس أكثر مما يجب 

ليب اإلحصائية التي اسـتخدمت فـي هدفت إلى مقارنة األسا) م١٩٩١النجار ، (وفي دراسة أجراها  -

، بالرياض وأم القرى بمكـة المكرمـة رسائل الماجستير المقدمة إلى كليتي التربية بجامعتي الملك سعود

إذ أظهـــرت الدراســـة وجـــود أخطـــاء شـــائعة فـــي اســـتخدام األســـاليب اإلحصـــائية فـــي تحليـــل البيانـــات ، 

قيـــاس ،  األمـــر الـــذي يـــؤثر علـــى النتـــائج وأعـــزى ذلـــك إلـــى عـــدم مالئمـــة تلـــك األســـاليب لمســـتويات ال

  .المستحصلة 

إلــى أن معظــم األخطــاء الشائعــة كانــت مرتبطـة بالهياكـل ) Lewis, 1991(بينمــا أشــارت دراســة  -

كمــــا أظهــــرت الدراســــة وجــــود ) الوصــــفي ، التجريبــــي ، المقــــارن(األساســــية للبحــــث بأنواعــــه المختلفــــة 

  .لمشكلة وطرق معالجتها صعوبات في التعامل مع أساليب حل ا

على أهمية تفحص الدراسات السابقة من حيـث هياكلهـا ) Gazian, 1995(في حين أكدت دراسة  -

دراسـة نشـرت فـي عـام  ٥٨دراسـة مـن  ٣٤وعناصرها األساسية ،  ولهذا الغرض قام الباحـث باختيـار 
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ي مجــال صــياغة دراســة توجــد فيهــا فجــوات فــي هياكلهــا وخاصــة فــ ١٢م ،  فالحــظ أن هنــاك ١٩٨٤

إال أن الباحـــث وجـــد أن .  نتيجـــة فـــي تلـــك الدراســـات كانـــت غيـــر واقعيـــة  ٢٢الفـــروض ،  وأن هنـــاك 

هنـاك فهمــًا واضـحًا لــدى البـاحثين للظــواهر التربويـة المدروســة ،  والـتمكن مــن التصـميم التجريبــي فــي 

  .إجراءات تلك البحوث 

ى أن اإلجـراءات اإلحصـائية المسـتخدمة توصـلت إلـ) Jarrel and others, 1989(ولكـن دراسـة  -

م ١٩٨٨ -م ١٩٨٤فــي رســائل الــدكتوراه فــي جامعــة ألبامــا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي الفتــرة 

من تلـك الرسـائل اسـتخدمت أسـاليب إحصـائية غيـر متقدمـة ، وذلـك % ٧٢كانت غير مالئمة ،  وأن 

ــــة اإلحصــــائية المتعــــارف عليهــــا  ــــارات الدالل ــــار كــــااخ(مثــــل اختب ــــار ت ، اختب ــــاين  ٢تب ــــل التب ،  تحلي

،  إذ أوصـــى الباحـــث بزيـــادة االهتمـــام بـــالبرامج اإلحصـــائية وطـــرق البحـــث التـــي تقـــدم إلـــى ) األحـــادي

طلبـــة الدراســـات العليـــا كمـــًا ونوعـــًا ،  فضـــًال عـــن عقـــد دورات ونـــدوات ألعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي 

  .صائية متقدمة األقسام المختلفة تتعلق بكيفية استخدام أساليب إح

علـى أهميـة الضـبط فـي العوامـل الدخيلـة ) Halperin and Jorgenson, 1994(وتؤكـد دراسـة  -

التــي قــد تــؤثر علــى نتــائج التجربــة ،  فعمليــات االختيــار العشــوائي فــي تصــميمات البحــوث لــيس أمــرًا 

الكثيـر مـن  يحـل اإلحصـاءفـي ) covariance(صعبًا ،  كما أن استخدام أسلوب التبـاين المصـاحب 

ضــبط وتثبيــت العوامــل المتوقــع تأثيرهــا علــى التجربــة ، وخاصــة عنــدما يتعامــل الباحــث مــع متغيــرات 

  .متعددة ولها مستويات مختلفة 

 فلــورداأهميــة إرشــاد طلبــة الدراســات العليــا بجامعــة ) , Mac Farland 1990(وتوضــح دراســة   -

ق بتصـميم بحـوث رسـائل الماجسـتير وتـدريبهم علـى بالواليات المتحدة األمريكيـة إلعطـائهم خلفيـة تتعلـ

تنفيذها ،  وذلك باستخدام الكمبيوتر في اإلحصـاء وفـي تصـميم البحـث التربـوي ،  ولهـذا الغـرض قـام 

الباحث بإعداد برنـامج إرشـادي وٕاعطـاء تعليمـات أساسـية يسـتخرجها الطلبـة مـن الكمبيـوتر ويتعـاملون 

ميم البحــــوث لــــدى طلبــــة انــــاك تقــــدمًا واضــــحًا فــــي تصــــمعهــــا خطــــوة خطــــوة ،  فالحــــظ الباحــــث أن ه

  :الدراسات العليا حددها في النقاط التالية 

فـي البحـث ، تحديـد المشـكلة ، تحسـين صـياغة  األخالقيـاتتعريف مصطلحات البحـث ،  تـوافر  -١

  .الفروض ،  تحديد محددات البحث ، جمع البيانات ، عرض النتائج ، كتابة ملخص البحث 

اإلحصــائي للبيانــات ،تــوفر مهــارة تصــميم البحــث ، اختيــار العينــات ، تطــوير االختبــارات  التحليــل-٢

  .Quantitative dataوالمقاييس ، تحويل البيانات الكيفية إلى بيانات كمية 

للبيانات مع مراعاة شروط اسـتخدام كـل نـوع مـن  اإلحصائياستخدام الكمبيوتر كأداة في التحليل  -٣

  . اإلحصاءاتتلك 
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دراســة ميدانيــة  ٤٩التعــرف علــى مصــداقية نتــائج ) Ottenbacher, 1989(بينمــا حاولــت دراســة  -

لتلـــك النتـــائج ،  إذ أن هنـــاك العديـــد مـــن الدراســـات  Effect Sizeباســـتخدام اختبـــار حجـــم التـــأثير 

 وتشير إلى عدم تحقق الفرض الصـفري ،  إال أن الفـروق إحصائياالتربوية وغيرها تكون نتائجها دالة 

الحاصــلة ال تــدل بصــورة حقيقــة علــى أثــر المتغيــر المســتقل علــى المتغيــر التــابع ،  ولــذا فــإن اختيــار 

% ٤حجم التأثير يحدد حقيقة تلك النتـائج ،  فهـل جـاءت نتيجـة الصـدفة أم ال ،  فالحـظ الباحـث أن 

تلـــك  مـــن% ٧٨مـــن تلـــك الدراســـات كـــان للمتغيـــر المســـتقل أثـــر متوســـط علـــى المتغيـــر التـــابع ،  وأن 

الدراســات كــان للمتغيــرات المســتقلة فيهــا أثــر ضــئيل علــى المتغيــرات التابعــة ،  ممــا يوضــح أن تلــك 

مـن تلـك % ١٨النتائج المستحصلة من هذه الدراسات جاءت بالصـدفة ،  وأنهـا غيـر حقيقيـة ،  بينمـا 

  .يرات التابعة الدراسات كانت الفروق الناتجة تدل على تأثير مباشر للمتغيرات المستقلة على المتغ

  :  تعقيب على الدراسات السابقة 

  :لقد تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما يلي   

تناولــت الدراســات الســابقة بصــورة جزئيــة بعــض هياكــل البحــث الموجــودة فــي المجــالت والــدوريات  -١

التــي  Mac Farlandســة العلميــة والتربويــة المحكمــة ،  ولــم تتنــاول الهياكــل األساســية مــا عــدا درا

ركــزت علــى معظــم تلــك الهياكــل ،  فــي حــين أن الدراســة الحاليــة تتنــاول المبــادئ األساســية لهياكــل 

البحــث التربــوي فــي الجامعــات الفلســطينية بقطــاع غــزة والتــي تتعلــق بســتة عشــرة نقطــة أساســية قــد 

ض البحـث ،  أسـئلة تناست الدراسات السابقة بعضها وهـي عنـوان البحـث ،  مشـكلة البحـث ،  فـرو 

البحث ،  أهمية البحث ،  أهداف البحث ، حدود البحث ،  الدراسات السـابقة ،  منهجيـة البحـث ،  

،  المراجــع ،  األخطــاء  عينــة البحــث ،  أدوات البحــث ، خطــوات البحــث ،  األســاليب اإلحصــائية

  .المطبعية

التربيـة فـي  ير المقدمـة إلـى كليـاتالماجسـت رسـائل هيكليـة البحـث فـيركزت الدراسة الحاليـة علـى  -٢

تم مناقشتها في تلك الجامعات ،  في حين لـم تتنـاول الدراسـات السـابقة والتي  الجامعات الفلسطينية

  .بالنقد والتوضيح الهياكل  لكالموضحة أعاله ت

وذلـك علـى حسـب علـم الباحـث  -تعد الدراسة الحالية الوحيدة التي أجريـت فـي البيئـة الفلسـطينية  -٣

قطـــاع غـــزة ،  فـــي حـــين تناولـــت الدراســـات  جامعـــات الماجســـتير فـــي رســـائلوالتـــي ركـــزت علـــى  -

السابقة البحوث والدراسات التربوية الموجـودة فـي المجـالت العربيـة والعالميـة ،  ولـم تتنـاول الرسـائل 

  .التربوية في الجامعات الفلسطينية من قريب أو بعيد 

  :الطريقة واإلجراءات 
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  : أداة البحث 

بطاقــة مالحظــة تتضــمن الهياكــل األساســية للبحــث التربــوي ، وذلــك  بإعــدادلقــد قــام الباحــث       

في ضوء اطالعه على األدب التربوي المتعلق بموضوع البحث وبعض الدراسـات السـابقة مثـل دراسـة 

،  حيــث اشــتملت هــذه ) Jarrel, 1989(ودراســة ) م١٩٩١النجــار ، (ودراســة ) م١٩٨٥الصــياد ، (

تمثــل فــي مجموعهــا التصــميم األولــي للبحــث التربــوي ،  كمــا أنــه تــم  عشــر هــيكالقــة علــى ســتة البطا

عــرض هــذه البطاقــة علــى مجموعــة مــن المحكمــين فــي كليــات التربيــة فــي الجامعــات الفلســطينية فــي 

قطاع غزة للتأكـد مـن أنهـا تشـتمل علـى العناصـر أو الهياكـل األساسـية للبحـث   التربـوي ، وقـد أجمـع 

كمــا .  مــون علــى أن البطاقــة معياريــة ومتكاملــة وتتضــمن المــداخل األساســية للبحــث وٕاجراءاتــه المحك

أن الباحـــث قـــام بحســـاب ثبـــات بطاقـــة المالحظـــة عـــن طريـــق تـــدريب طـــالبين علـــى كيفيـــة اســـتخدامها 

ومعايير المالحظة المطلوبـة فـي ضـوء آراء المناقشـين ،  إذ كـان الباحـث مـن أحـد المالحظـين خـالل 

المطروحة ، فـي حـين كـان المالحـظ الثـاني موجـودًا رسالة ،  وعضوًا مناقشًا لل المناقشةحلقات إحدى 

،  بينمـا قـام المالحـظ الثالـث بمشـاهدة  رسـالةلا لتلك في نفس حلقة المناقشة وراصدًا لألخطاء الشائعة

ل األساســية بــين ،  ثـم تــم حســاب نقـاط االتفــاق فــي الهياكـالرســالة فـيلم فيــديو ألحــداث المناقشـة لــنفس 

وهـــي كمـــا  )(Cooperكـــوبرالمالحظـــين ، وذلـــك لحســـاب ثبـــات بطاقـــة المالحظـــة باســـتخدام معادلـــة 

  :    يلي

  ١ن              

  )٦٢،ص١٩٨٤المفتي،(    --------= ث   

  ٢ن+  ١ن          

  ) .اثنان فقط(ألي مالحظين  األداةحيث أن ث تعني ثبات   

  .قاط االتفاق بين أي مالحظين ن١ن  

  اإلفرادنقاط االختالف التي لوحظت لزوج من ٢ن  

 ١٦نقطـــة مـــن  ١٥د حلقـــة البحـــث فكانـــت نقـــاط االتفـــاق بـــين الباحـــث والمالحـــظ الـــذي شـــه  

نقطـة ،  بينمـا  ١٤الفيـديو  مـن خـالل ،  بينمـا كانـت نقـاط االتفـاق بـين الباحـث والمشـاهد الثالـثنقطة

نقطة ،  وعلى هذا كانت معامالت ثبات البطاقة  ١٣كانت نقاط االتفاق بين المالحظ الثاني والثالث 

على التوالي ،  مما يطمـئن الباحـث مـن  ٠ر٨١،  ٠ر٨٨،   ٠ر٩٤لكل زوج من األفراد المالحظين 

    .استخدام هذه البطاقة في الدراسة الحالية 

  :عينة البحث 
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ي رســـالة ماجســـتير قـــدمت إلـــى كليـــات التربيـــة فـــ ٥٣اشـــتملت عينـــة البحـــث الحـــالي علـــى   

،  حيـث اشــتملت ) جامعـة األقصـىالجامعـة اإلسـالمية بغـزة ،  جامعــة األزهـر ،  (الجامعـات الـثالث 

رسـالة ماجسـتير  ١٤٠مـن مجتمـع يشـتمل علـي مناقشـتها  تـم التـي ماجسـتيرال ئلرسـاتلك العينـة علـى 

رة ، ،  حيــث توزعــت هــذه الرســائل علــى العــوام الدراســة الــثالث األخيــمقدمــة إلــي الجامعــات الــثالث 

 مـن مجتمـع يشـتمل علــي جامعـة األقصــىماجسـتير مـن رسـالة  ٢٢حيـث تـم اختيـار بطريقـة عشــوائية 

مــن مجتمــع % ٤٤وهــو مــا يعــادل  )قبــل توقــف البرنــامج بــثالث ســنوات( رحــت للمناقشــةرســالة ط ٥٠

تمــــت ير لة ماجســــترســــا ١٦المقدمــــة لهــــذه المؤسســــة ،  بينمــــا تــــم اختيــــار بطريقــــة عشــــوائية الرســــائل 

% ٣٣رسالة ماجستير ، وهو ما يعـادل  ٤٨تها في الجامعة اإلسالمية من مجتمع يشتمل على مناقش

ماجســتير  ةرســال ١٥الرســائل التربويــة المقدمــة لهــذه المؤسســة ، فــي حــين أنــه تــم اختيــار  مــن مجتمــع

رســـالة ماجســـتير قـــدمت لهـــذه  ٤٢ تمـــت مناقشـــتها فـــي جامعـــة األزهـــر بغـــزة مـــن مجتمـــع يشـــتمل علـــى

، وعلـى هـذا فـإن األخيرة من مجتمع الرسائل التربوية لألعوام الثالث% ٣٦وهو ما يعادل  المؤسسة ،

.  مــن مجتمــع الرســائل التربويــة المقدمــة للمؤسســات الــثالث % ٣٨عينــة الدراســة تعــادل نســبة مقــدارها 

 رســائلموعــة مــن أفــالم الفيــديو لمناقشــات هنــا إلــى أن عينــة الدراســة تضــمنت مج اإلشــارةكمــا ينبغــي 

الباقيـــة فقـــد تـــم مشـــاهدتها بصـــورة حيـــة فـــي حلقـــات  الرســـائلفيلمـــًا ،  بينمـــا  ٢٩الماجســـتير مجموعهـــا 

  . المناقشة

  :إجراءات البحث 

  :لقد اتبع الباحث اإلجراءات التالية في البحث الحالي   

ميم البحـــوث التربويـــة فـــي ضـــوء أراء ابطاقـــة مالحظـــة لرصـــد األخطـــاء الشـــائعة فـــي تصـــ إعـــداد -١

  .شين ،  ثم التأكد من صدقها وحساب معامالت ثباتها عن طريق عدة مالحظين المناق

تــم مالحظــة مجموعــة مــن رســائل الماجســتير مــن خــالل أفــالم فيــديو مســجلة وبعضــها األخــر مــن  -٢

  .الرسائل التربوية لتلك  المناقشةخالل حضور حلقات 

  .تفريغ البيانات ورصد النتائج ووضع التوصيات  -٣

  : إلحصائية المستخدمة األساليب ا

  :الستخراج نتائج البحث استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية   

نفـــس الطريقـــة  إتبـــاعالتكـــرار والتكـــرار النســـبي للمنـــاقش األول فـــي كـــل رســـالة تربويـــة ، ثـــم  إيجـــاد -١

يثنـى عليـه فـإن مـا  ،  )المشـرف مناقشـا إن اعتبـارعلـي  ( بالنسبة للمناقش الثـاني والمنـاقش الثالـث
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المشــرف وهــو الــذي يعــد الثالــث فــي حلقــة المناقشــة مــن تأكيــد علــى صــحة أراء المناقشــين الــداخلي 

  ٠التربويةوالخارجي ،  فإنه تم رصده في الرسائل 

التكـــرار المتوقـــع والنســـبة المتوقعـــة ألراء المناقشـــين الـــثالث فـــي الهياكـــل األساســــية للبحــــث  إيجـــاد -٢

ات العليـــا فـــي تصــميم البحــوث التربويــة فــي كــل دراســلشائعـــة لـــدى طلبـــة الللتعـــرف علـــى األخطـــاء ا

  . جامعة على حدة ، وفي الجامعات الثالث مجتمعة 

،  ) ٥٣، ص  ٢٠١٠عفانــة ، (لحســن المطابقــة ) Chi Square(اســتخدام اختبــار مربــع كــاي  -٣

إذ (الرســالة التربويــة  هياكــلوذلــك للتعــرف علــى مــدى اتفــاق أو مطابقــة أراء المناقشــين الثالثــة حــول 

  ) .يفترض أن تتطابق اآلراء لتحديد الخطأ الشائع

  نتائج البحث ومناقشتها

  :إجابة السؤال األول 

ما األخطاء الشائعة فـي تصـميم البحـوث التربويـة لـدى :  " هذا السؤال على ما يلي  وينص  

،  "ة المالحظة المعـدة لهـذا الغـرض طاقطلبة الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية بغزة كما تقيسها ب

خطــاء لــدى المناقشــين فــي ســتة علــى هــذا الســؤال فإنــه تــم رصــد التكــرار والتكــرار النســبي لأل ولإلجابــة

لكـل هيكـل مـن  ٢قـيم كـا إيجـادالتكـرار المتوقـع والنسـبة المتوقعـة ثـم  إيجـادرسالة تربوية ، ثم تم عشرة 

  .يبين ذلك ) ١(ظة ، والجدول رقم الهياكل البحث المدونة في بطاقة المالح

  

  

  

  

  

  ) ١(جدول رقم 

  األخطاء الشائعة في تصميم البحوث التربوية لدى طلبة الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية بغزة
    قيمة  التكرار المتوقع  التكرار والتكرار النسبي  المناقش  

  البيان  ٢كا  النسبة المتوقعة  الثالث  الثاني  األول  الهياكل األساسية  الرقم

اليمثل   ٠ر٢٩  ٧  ٧  ٦  ٨  العنوان  - ١

  خطأ

      )٠ر٤٤(  )٠ر٤٤(  )٠ر٣٨(  )٠ر٥٠(    

=   =     ٠ر٦٤  ٧ر٣٣  ٦  ٧  ٩  المقدمة  - ٢

=  
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      )٠ر٤٦(  )٠ر٣٨(  ) ٠ر٤٤(  )٠ر٥٦(    

=   =     ٠ر٨٣  ٥ر٦٦  ٦  ٤  ٧  المشكلة  - ٣

=  

      )٠ر٣٥(  )٠ر٣٨(  )٠ر٢٥(  )٠ر٤٤(    

  ثل خطأتم  ٠ر٠٨  ٨ر٦٦  ٩  ٨  ٩  التساؤالت  - ٤

      )٠ر٥٤(  )٠ر٥٦(  )٠ر٥٠(  )٠ر٥٦(    

التمثل   ٠ر٤٠  ٥  ٤  ٥  ٦  الفروض  - ٥

  خطأ

      )٠ر٣١(  )٠ر٢٥(  )٠ر٣١(  )٠ر٣٨(    

=   =     ٣ر٢٣  ٦  ٥  ٤  ٩  األهمية  - ٦

=  

      )٠ر٣٨(  )٠ر٣١(  )٠ر٢٥(  )٠ر٥٦(    

=   =     ٠ر٦٧  ٣  ٣  ٢  ٤  األهداف  - ٧

=  

      )٠ر١٩(  )٠ر١٩(  )٠ر١٣(  )٠ر٢٥(    

=   =     ٢ر٠٠  ٤ر٣٣  ٥  ٢  ٦  الحدود  - ٨

=  

      )٠ر٢٧(  )٠ر٣١(  )٠ر١٣(  )٠ر٣٨(    

  تمثل خطأ  ٠ر٢٠  ١٠  ٩  ١١  ١٠  الدراسات السابقة  - ٩

      )٠ر٦٣(  )٠ر٥٦(  )٠ر٦٩(  )٠ر٦٣(    

التمثل   ٠ر٥٠  ٤  ٥  ٣  ٤  منهجية البحث  -١٠

  خطأ

      )٠ر٢٥(  )٠ر٣١(  )٠ر١٩(  )٠ر٢٥(    

  تمثل خطأ  ٠ر٢٥  ٨  ٨  ٧  ٩  عينة البحث   -١١

      )٠ر٥٠(  )٠ر٥٠(  )٠ر٤٤(  )٠ر٥٦(    

التمثل   ٠ر٣٦  ٧ر٣٣  ٨  ٦  ٨  األدوات   -١٢

  خطأ

      )٠ر٤٦(  )٠ر٥٠(  )٠ر٣٨(  )٠ر٥٠(    

=   =     ٠ر٤٠  ٥  ٤  ٦  ٥  خطوات البحث   -١٣

=  

      )٠ر٣١(  )٠ر٢٥(  )٠ر٣٨(  )٠ر٣١(    

=   =     ٠ر٤٠  ٥  ٥  ٤  ٦  األساليب اإلحصائية   -١٤

=  
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      )٠ر٣١(  )٠ر٣١(  )٠ر٢٥(  )٠ر٣٨(    

=   =     ١ر٦٠  ٥  ٧  ٥  ٣  المراجع  -١٥

=  

      )٠ر٣١(  )٠ر٤٤(  )٠ر٣١(  )٠ر١٩(    

=   =     ١ر٢٠  ٥  ٦  ٦  ٣  األخطاء المطبعية  -١٦

=  

      )٠ر٣١(  )٠ر٣٨(  )٠ر٣٨(  )٠ر١٩(    

=   =     ٠ر٣٣  ٦  ٦  ٥  ٧  مجموع الهياكل األساسية

=  

      )٠ر٣٨(  )٠ر٣٨(  )٠ر٣١(  )٠ر٤٤(    

  

  

غيـر دالـة إحصـائيًا ،  ممـا يشـير إلـى وجـود تطـابق فـي  ٢جميع قـيم كـاأن ) ١(ضح من الجدول رقم 

أراء المناقشـين حــول الهياكــل األساســية للبحـث التربــوي ،  وأنهــم جمعــيهم متفقـين علــى نســبة األخطــاء 

الموجــودة فــي الهياكــل المختلفــة للبحــث التربــوي ،  ممــا يشــير إلــى مصــداقية عمليــات المناقشــة وجــدارة 

أن هنـاك بعـض األخطـاء ) ١(في بطاقات المالحظة ،  كمـا يوضـح الجـدول رقـم  رصد تلك األخطاء

ميم البحــوث التربويــة لــبعض طلبــة الدراســات العليــا فــي الجامعــة اإلســالمية بغــزة ،  االشــائعة فــي تصــ

 وهذا ما توضحه النسب المتوقعة لهياكل رسائل الماجسـتير التـي تمـت مناقشـتها ،  إذ أن هنـاك ثالثـة

ة تتعلــق بطــرح تســاؤالت البحــث، وتحديــد الدراســات الســابقة المالئمــة بموضــوع البحــث ، أخطــاء شــائع

) ١(واختيار العينة الممثلة لمجتمع البحث ،  في حين كانت باقي الهياكل الموضحة في الجدول رقم 

ال تمثــل ) البطاقــة ككــل(ال تمثــل أخطــاء شــائعة ،  كمــا أن مجمــوع الهياكــل األساســية للبحــث التربــوي 

، هـيكًال    ال تمثـل أخطـاء شـائعة ١٦هيكًال من مجموع  ١٣طأ شائعًا ،  وهذا يرجع إلى أن هناك خ

ميم العامــــة للبحــــث ال تمثــــل خطــــأ شــــائعًا لطلبــــة الدراســــات العليــــا فــــي الجامعــــة اوبالتــــالي فــــإن التصــــ

  ٠اإلسالمية بغزة 

تمثـل خطـأ شـائعًا ، إذ  ٠ر٥٠لقد اعتبر الباحث النسبة المتوقعة التي تسـاوي أو تزيـد عـن :  مالحظة

ــا يختلــف عــن الخطــأ الشــائع فــي البنــود  والــذي يحــدد فــي الكثيــر مــن  االختياريــةأن الخطــأ الشــائع هن

، وبمــا أن البحــث التربــوي لــيس لــه تنظــيم موحــد متفــق عليــه عربيــًا ودوليــًا ، فــإن  ٠ر٢٥الدراســات بـــ 

  .   الباحث قد تبنى النسبة الموضحة أعاله

  :هذه األخطاء في النقاط التالية ويمكن تلخيص   

  . ٢= عند درجات حرية  ٥ر٩٩  ≥ ٠ر٠٥الجدولية عند مستوى  ٢قيمة كا
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  :أخطاء تتعلق بتساؤالت البحث :  أوًال 

تعود طلبة الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية بغزة على وضع تساؤالت للبحث تم تحويلهـا إلـى  -

فروض صفرية ،  ولذا فإن معظمهـم ال يسـتطيعون ربـط متغيـرات البحـث مـع بعضـها الـبعض بصـورة 

  .تساؤالت البحث  سليمة في صياغة

صياغة التساؤالت بصورة ال تعبر عن المشكلة وجوانبها ،  إذ تأخذ التساؤالت التـي ينبغـي اإلجابـة  -

عنها في البحث واختبار الفروض المتعلقة بهـا جانبـًا معينـًا مـن المشـكلة لـدى طلبـة الدراسـات العليـا ،  

  .تباط تلك التساؤالت بها وهذا يرجع إلى عدم تفهم الطلبة لخصائص مشكلة البحث وار 

يلجــأ طلبــة الدراســات العليــا فــي الجامعــة اإلســالمية بغــزة إلــى صــياغة مشــكلة البحــث علــى صــورة  -

تساؤالت ،  وتكون معظم هذه التساؤالت غير واضحة وغير قابلة للقياس ،  إذ قد يقوم بعـض الطلبـة 

حيـث يكـون هـدفهم التعـرف علـى  "مـا مـدى اخـتالف أو درجـة اخـتالف " بطرح أسئلة تتعلـق بمـا يلـي 

ـــة تكـــون األســـ ـــة الفـــروق بـــين متوســـطين أو  أكثـــر ،  وبهـــذه الحال ئلة غيـــر واضـــحة وغيـــر قابلـــة دالل

  .الخ ... تدل على استخدام نسب مئوية أو متوسط نسبي ) مدى أو درجة(،  وذلك الن كلمة للقياس

  :أخطاء تتعلق بالدراسات السابقة :  ثانيًا 

ن الطلبـــة علـــى المصـــادر الثانويـــة ، وذلـــك الدعـــائهم بـــأنهم يجـــدون صـــعوبات فـــي يعتمـــد الكثيـــر مـــ -

وأن المكتبـات المتـوافرة فـي قطـاع .  السفر إلى الخارج أو الحصـول علـى الدراسـات السـابقة المطلوبـة 

إال أن مصــادر المعلومــات أصــبحت اآلن متــوفرة ســواء .  البحــوث الميدانيــة  إلجــراءغــزة غيــر كافيــة 

  .في الحصول على الدراسات السابقة المطلوبة  INTERNETأو  ERICاستخدام أكان ذلك ب

عــدم قــدرة الطلبــة علــى تصــنيف الدراســات الســابقة فــي ضــوء معــايير معينــة حتــى يمكــن تنظيمهــا  -

بطريقة تسهل من معرفة المداخل التي تناولتها واألسس التـي اعتمـدت عليهـا والمتغيـرات التـي أخـذتها 

  .م التمييز بين تلك الدراسات السابقة والدراسة الحالية في االعتبار ،  ث

  :أخطاء تتعلق بعينة البحث :  ثالثًا 

أن هـذه  بإمكانيـةاهتمـام  إعطاءتركز الطلبة على عينات صغيرة الحجم لسهولة التعامل معها دون  -

ينـــات الممثلـــة أم ال ،  إذ أنهـــم غيـــر مـــدركين لقـــوانين اختيـــار الع اإلحصـــائيالعينـــات ممثلـــة للمجتمـــع 

  ) .م١٩٨٨أبو زينه وعوض ، : انظر .  (وال يعرفونها  اإلحصائيللمجتمع 

إذ يفتـــرض أن يختـــار " عـــدم قـــدرة الطلبـــة علـــى تطبيـــق معـــايير العشـــوائية فـــي اختيـــار العينـــات ،   -

الطالــب عينــة تحمــل خصــائص المجتمــع الــذي اشــتقت منــه ، بحيــث يكــون هنــاك تجــانس بــين العينــة 

ســـواء أكانــت العينــات مختـــارة بطريقــة عشــوائية بســـيطة أو عشــوائية منظمـــة أو  اإلحصــائيوالمجتمــع 

  ) .٧،       ص  ١٩٩٧عفانه ، : انظر . (عشوائية طبقية 
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يخلط الطلبة في األبحاث التجريبية التي تتطلب ضبط بعض العوامل المتوقع تأثيرها علـى التجربـة  -

إذ أن اختيــار عينــات فــي مثــل هــذه األبحــاث  )ةالعمديــ(ائية بــين العينــات العشــوائية والعينــات الالعشــو 

جــل ضــبط بعــض العوامــل المــؤثرة ،  إال أنــه يمكــن اســتخدام العشــوائية ثــم عمديــة ن يتطلــب أن تكــون 

ضـــبط العوامـــل المـــؤثرة ،  وذلـــك ألن العشـــوائية وحـــدها غيـــر كافيـــة لضـــبط بعـــض العوامـــل المـــؤثرة ،  

أو اختيــــار النــــوعين مــــن العينــــات  عمديــــهإلــــى اختيــــار عينــــات  ولهــــذا يمكــــن للباحــــث اللجــــوء مباشــــرة

  .)عمدبة معاوالالعشوائية (

  :السؤال الثاني  إجابة

ميم البحــوث التربويــة لــدى امــا األخطــاء الشــائعة فــي تصــ" ويــنص هــذا الســؤال علــى مــا يلــي   

  " .طلبة الدراسات العليا في جامعة األزهر بغزة ؟ 

التكــرار والتكــرار النســبي لألخطــاء ،  ثــم حســاب  إيجــادنــه تــم عــن هــذا الســؤال ، فإ ولإلجابــة  

تطـابق أراء  إمكانيـةلحسن المطابقة للتعرف علـى  ٢قيمة كا وٕايجادالتكرار المتوقع والنسبة المتوقعة ، 

  :يوضح ذلك ) ٢(المناقشين حول تلك األخطاء في خمسة عشرة  رسالة تربوية ،  والجدول رقم 

  

  

  

  ) ٢(جدول رقم 
   األزهر بغزة ميم البحوث التربوية لدى طلبة الدراسات العليا في جامعةاء الشائعة في تصاألخطا

    قيمة  التكرار المتوقع  التكرار والتكرار النسبي  المناقش  

  البيان  ٢كا  النسبة المتوقعة  الثالث  الثاني  األول  الهياكل األساسية  الرقم

  تمثل خطأ  ٠ر٠٧  ٩ر٣٣  ٩  ٩  ١٠  العنوان  - ١

      )٠ر٦٢(  )٠ر٦٠(  )٠ر٦٠(  )٠ر٦٧(    

  =   =  ١ر٠١  ٨ر٦٦  ٧  ٨  ١١  المقدمة  - ٢

      )٠ر٥٨(  )٠ر٤٧(  ) ٠ر٥٣(  )٠ر٧٣(    

  =   =  ٠ر٤١  ١١ر٣٣  ١١  ١٠  ١٣  المشكلة  - ٣

      )٠ر٧٦(  )٠ر٧٣(  )٠ر٦٧(  )٠ر٨٧(    

  =   =  ٠ر٦١  ٧ر٦٦  ٦  ٩  ٨  التساؤالت  - ٤

      )٠ر٥١(  )٠ر٤٠(  )٠ر٦٠(  )٠ر٥٣(    

  =   =     ٠ر٥٤  ٨ر٦٦  ١٠  ٧  ٩  الفروض  - ٥
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      )٠ر٥٨(  )٠ر٦٧(  )٠ر٤٧(  )٠ر٦٠(    

  =   =  ٠ر٥٠  ٩ر٣٣  ٩  ٨  ١١  األهمية  - ٦

      )٠ر٦٢(  )٠ر٦٠(  )٠ر٥٣(  )٠ر٦٧(    

  =   =  ٠ر٠٧  ٩ر٣٣  ٩  ١٠  ٩  األهداف  - ٧

      )٠ر٦٢(  )٠ر٦٠(  )٠ر٦٧(  )٠ر٦٠(    

التمثل   ٠ر١٠  ٦ر٦٦  ٦  ٧  ٧  الحدود  - ٨

  خطأ

      )٠ر٤٤(  )٠ر٤٠(  )٠ر٤٧(  )٠ر٤٧(    

  تمثل خطأ  ٠ر٢٠  ١٠ر٦٦  ٩  ١١  ١٢  الدراسات السابقة  - ٩

      )٠ر٧١(  )٠ر٦٠(  )٠ر٧٣(  )٠ر٨٠(    

  =   =  ٠ر٠٦  ١١ر٣٣  ١١  ١٢  ١١  منهجية البحث  -١٠

      )٠ر٧٦(  )٠ر٧٣(  )٠ر٨٠(  )٠ر٧٣(    

التمثل   ٠ر٧٤  ٦ر٣٣  ٦  ٨  ٥  عينة البحث   -١١

  خطأ

      )٠ر٤٢(  )٠ر٤٠(  )٠ر٥٣(  )٠ر٣٣(    

  تمثل خطأ  ٠ر٤٥  ١٠ر٣٣  ٩  ١٢  ١٠  األدوات   -١٢

      )٠ر٦٩(  )٠ر٦٠(  )٠ر٨٠(  )٠ر٦٧(    

  =   =  ٠ر٠٩  ٧ر٦٦  ٨  ٧  ٨  خطوات البحث   -١٣

      )٠ر٥١(  )٠ر٥٣(  )٠ر٤٧(  )٠ر٥٣(    

األساليب   -١٤

  اإلحصائية 

  =   =  ٠ر٢٢  ٩  ٨  ٩  ١٠

      )٠ر٦٠(  )٠ر٥٣(  )٠ر٦٠(  )٠ر٦٧(    

  =   =  ٠ر٠٩  ٧ر٦٦  ٧  ٨  ٨  المراجع  -١٥

      )٠ر٥١(  )٠ر٤٧(  )٠ر٥٣(  )٠ر٥٣(    

  =   =  ٠ر٥٤  ٨ر٦٦  ٩  ٧  ١٠  األخطاء المطبعية  -١٦

      )٠ر٥٨(  )٠ر٦٠(  )٠ر٤٧(  )٠ر٦٧(    

  =   =  ٠ر٢٢  ٩  ٨  ٩  ١٠  مجموع الهياكل األساسية

      )٠ر٦٠(  )٠ر٥٣(  )٠ر٦٠(  )٠ر٦٦(    

غيـر دالـة إحصـائيًا ،  ممـا يشـير إلـى وجـود  ٢أن جميع قـيم كـا) ٢(واضح من الجدول رقم   

بق في أراء المناقشين حول األخطاء الشائعة لدى طلبة الدراسات العليا فـي جامعـة األزهـر بغـزة ،  تطا

كمــا أنــه يالحــظ أن هنــاك أربعــة عشــرة خطــأ شــائعًا لــدى طلبــة هــذه المؤسســة كمــا تــدل عليهــا النســب 

الفـروض  ،، المقدمـة ، المشـكلة ، التسـاؤالتالعنـوان ( ، وهـي ) ٢(المتوقعة الموضحة في جدول رقم 
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األهميــة ، األهــداف ، الدراســات الســابقة ، منهجيــة البحــث ، األدوات ، خطــوات البحــث ، المراجــع ، 

حيث كانت النسـب المتوقعـة لتلـك الهياكـل أعلـى مـن الحـد األدنـى للخطـأ الشـائع ) األخطاء المطبعية 

ائعين لـدى طلبـة ال يمـثالن خطـأين شـ) حـدود البحـث ، عينـة البحـث(، بينما كان الهـيكالن ) ٠ر٥٠(

، أقل من الحد األدنى للخطـأ الشـائعجامعة األزهر بغزة ، حيث كانت النسبة المتوقعة لهذين الهيكلين 

ميم البحوث التربوية لدى طلبـة افي حين يدل المجموع العام للهياكل األساسية إلى وجود خلل في تص

  .)٠ر٦٠(تعادل  اإلجماليةهذه المؤسسة ، إذ أن النسبة المتوقعة 

إن النقد المشار إليه هنا والمتمثل في األخطاء الشـائعة لـيس موجهـًا إلـى أي مؤسسـة أو جامعـة أو  -

إلـــى أي خطـــة أو رســـالة تربويـــة معينـــة ، وٕانمـــا الهـــدف األساســـي مـــن توضـــيح األخطـــاء الشـــائعة فـــي 

معاتنــا ميم البحــوث التربويــة تحســين مهــارات البحــث التربــوي لــدى طلبــة الدراســات العليــا فــي جااتصــ

الرسائل التربوية أو أسماء الباحثين الـذين  نذكر عناويولذا فإن الباحث لم يتعرض إلى . العتيدة فقط 

  .قاموا بها 

  :ويمكن تلخيص هذه األخطاء في النقاط التالية   

  :أخطاء تتعلق بالعنوان :  أوًال 

تربويــة معينــة ، فــي اخــتالف مضــمون البحــث عــن عنوانــه ،  إذ قــد يســتهدف البحــث تقــويم ظــاهرة  -

  ) .م١٩٨٦عطيفه ، (حين يكون االهتمام داخل البحث بوصف الظاهرة المطروحة 

عـــدم وضـــوح بعـــض المتغيـــرات التـــي يريـــد الباحـــث أن يدرســـها فـــي عنـــوان البحـــث ، وعـــدم معرفتـــه  -

تغيـر بالمتغيرات المسـتقلة والتابعـة ، إذ أن كثيـرًا مـن البحـوث مـا يـتم تحديـد أثـر متغيـر مسـتقل علـى م

أثــر عالقــة مفهــوم الــذات علــى التحصــيل " بينهمــا كــأن يقــول الباحــث  ارتباطيــهتــابع مــن خــالل عالقــة 

فمثــل هــذا العنــوان غيــر واضــح وغيــر " الدراســي لــدى طلبــة كليــات التربيــة فــي الجامعــات الفلســطينية 

  .قابل للدراسة 

كلمـة أو أكثـر ،    ١٥إلـى ، فقـد تصـل بعـض العنـاوين  الرسـائلكبر حجم العنـوان فـي الكثيـر مـن  -

في حين أن عنوان البحث ينبغي أن يكـون دقيقـًا ومحـددًا وواضـحًا ،  ويشـير إلـى مضـمون المتغيـرات 

  .المدروسة ،  ويحدد طبيعة المنهجية المطروحة 

  :أخطاء تتعلق بالمقدمة : ثانيًا 

إذ تعـد مقدمـة البحـث  بالمشكلة في مقدمـة البحـث ، اإلحساسعدم قدرة الطلبة على نقل أو ترجمة  -

الباحــث بالمشــكلة ، حيــث يطلــب منــه عــادة كتابــة مــا يحــس بــه علــى ورق ،  إلحســاسالتربــوي ترجمــة 

إال أن بعـض الطلبـة .  وذلك لتجسيد أحاسيسه على الواقع والتعرف على وجود المشكلة وخصائصـها 
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ة قـد تأخـذ صـفحات يعتقدون أن مقدمة البحث هي عملية عرض لموضوع البحـث ، ولهـذا فـإن المقدمـ

  .كثيرة بدون معنى 

 إلحســاس وٕاظهــاراســتهانة الطلبــة بأهميــة مقدمــة البحــث ، إذ تعــد المقدمــة معبــر لتحديــد المشــكلة  -

الباحث بأن هناك فجوة أو نقص معين ينبغي أن ندرسه أو نتعرف علـى أسـباب حدوثـه ،  ولهـذا فـإن 

نعيشــه ، وينبغــي أن تـــدرس هــذه العيـــوب المقدمــة تعبــر عـــن عيــوب معينــة موجـــودة فــي الواقــع الـــذي 

  .ونتعرف عليها من أجل التخلص منها في المستقبل 

ال يعــي معظــم الطلبــة بــأن بعــض الدراســات بحاجــة إلــى دراســة اســتطالعية يــتم اتخاذهــا قبــل القيــام  -

دراســـة موضـــوع البحـــث أم ال ،  كمـــا أن الكثيـــر مـــن  إمكانيـــةبالدراســـة الحقيقيـــة ، وذلـــك للكشـــف عـــن 

أنهــم قــد تعمقــوا بموضــوع  إلظهــارلبــة يلجــأ إلــى ســرد بعــض الدراســات الســابقة فــي مقدمــة البحــث الط

البحـث ، فــنحن ال نريـد ســرد الدراسـات الســابقة فــي مقدمـة البحــث لمجـرد الســرد ، بـل ينبغــي أن نعــزز 

 المقدمــة بالدراســات الســابقة مــن أجــل التأكيــد علــى وجــود المشــكلة أو وجــود الــنقص الــذي يتحــدث عنــه

  .الباحث 

  :أخطاء تتعلق بالمشكلة : ثالثًا 

البحث عـن مشـكلة مطروقـة مـن خـالل الـدوريات والمجـالت العلميـة مـع االدعـاء بـأن هـذه المشـكلة  -

أو تلك لم يتناولها الطلبة من قبل ، وأن البيئة الفلسـطينية هـي بيئـة تحتـاج إلـى أبحـاث كثيـرة ومتعـددة 

إذا أراد أحــد : ليــا فــي الجامعــات الفلســطينية بقطــاع غــزة ، فمــثًال نظــرًا إلــى حداثــة بــرامج الدراســات الع

الطلبة اختيار موضوع التعليم المبرمج وأثره على التحصـيل الدراسـي فـي الرياضـيات ،  فـإن مثـل هـذا 

الموضوع قد انتهى وثبت فاعلية تقريبًا ، وهناك أساليب أخرى جديدة قد ظهـرت ، فالطالـب يـدعي أن 

لــم يطــرق بعــد فــي مجتمعنــا الفلســطيني دون األخــذ باالعتبــار أن هــذا الموضــوع مثــل هــذا الموضــوع 

  .يشكل مشكلة أم ال 

كثيرة ، إذ يصعب تناولهـا فـي بحـث أو  تشعباتاختيار مشكلة غامضة وغير واضحة المعالم ولها  -

شـكلة تطلـب تـدريب الطالـب علـى كيفيـة تحديـد ميماجستير يريـد الطالـب إنجازهـا ، وهـذا حقيقـة  رسالة

  .البحث والتعامل معها إحصائيًا ، ومعرفة المتغيرات المتضمنة فيها وأي منها مستقل وأي منها تابع 

اعتمـــاد معظـــم الطلبـــة علـــى نظـــام موحـــد فـــي صـــياغة مشـــكلة البحـــث وتحديـــدها ، وخاصـــة وضـــع  -

ة مشكلة البحث في إطـار عـام أو علـى هيئـة سـؤال رئـيس ثـم وضـع الفـروض ، وهـذا النظـام فـي حقيقـ

األمر غير مـرن ، إذ قـد يتعـرض الباحـث إلـى فقـدان بعـض جوانـب المشـكلة أو عـدم تناولهـا بالدراسـة 

واالختبــار بصــورة شــاملة ، ولــيس هنــاك إمكانيــة لوضــع معظــم المشــكالت علــى هيئــة قوالــب ثابتــة يــتم 

التــي  تحديــد أنــواع معينــة مــن األســئلة الشــفوية الصــفية: اختبارهــا بصــياغة فــروض صــفرية ، فمــثًال 
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يســتخدمها المعلمــون فــي البيئــة الصــفية ليســت بحاجـــة إلــى فــرض صــفري أو بــديل ، ومــن هنــا يجـــد 

الباحــث صــعوبة فــي وضــع مثــل هــذه األســئلة ، األمــر الــذي يفقــد مشــكلة البحــث بعــض الجوانــب أو 

  .المحددات أو البيانات 

  :أخطاء تتعلق بالتساؤالت : رابعًا 

للقيـاس ُتصــعب مـن إمكانيـة إجــراء البحـث وتطبيقــه فيمـا بعــد أو  اقتـراح أسـئلة فضفاضــة غيـر قابلــة -

  .اقتراح أسئلة متعددة غير مرتبطة بموضوع البحث ومتغيراته أحيانًا أخرى 

يخطــأ الكثيــر مــن الطلبــة فــي تحديــد األســئلة الفرعيــة األصــلية المعبــرة عــن مشــكلة البحــث وخاصــة  -

ثًال أو بنـاء قائمـة بالكفايـات التدريسـية أو غيرهـا ، إذ عندما يريد بناء قائمة من المشكالت السلوكية مـ

لــوحظ أن الطلبــة فــي هــذه المؤسســة يــدخلون مباشــرة إلــى صــياغة األســئلة الفرعيــة المتعلقــة بمتغيــرات 

عنهـا أوًال  اإلجابـةالبحث ودرجات الممارسة للمتغير التابع مـع إهمـال األسـئلة التـي تسـبقها والتـي تعـد 

 اإلعداديــةمــا قائمــة الكفايــات المتــوافرة لــدى معلــم الرياضــيات بالمرحلــة " مثــل  أمــرًا ضــروريًا ، وذلــك

  " .؟ بغزة

  :أخطاء تتعلق بالفروض : خامسًا 

ث أو اقتــراح فــروض غيــر واضــحة ومصــاغة و تجاهــل فــروض البحــث بالكامــل فــي الكثيــر مــن البحــ -

  .بصورة غير صحيحة ، وال توضح المتغيرات المراد قياسها 

فـــروض فـــي صـــورة موجهـــة بطريقـــة تشـــير إلـــى أن الباحـــث أو الطالـــب متأكـــد مـــن وجـــود صـــياغة ال -

فروق دالة إحصائيًا ، على الرغم أنـه ال يوجـد دليـل واضـح يشـير إلـى ذلـك ،  ممـا يعـد انتقـال مباشـر 

  .إلى النتائج قبل إجراء البحث 

تعلــق بتحديــد نــوع مــن الخلـط بــين الفــروض البحثيــة والفــروض اإلحصــائية ، إذ أن الفــرض البحثــي ي -

الكفايات مثًال ، أو تحديد مهارات معينة يمارسها المعلمون فـي البيئـة الصـفية أو التعـرف علـى نوعيـة 

األسئلة المستخدمة في البيئة الصفية ، وذلك استنادًا علـى إطـار نظـري ، ومـن هنـا فـإن طلبـة جامعـة 

ن فــروض إحصــائية تعتمــد الفــرض األزهــر بغــزة ال يعــون مثــل هــذه الفــروض ، إذ أن معظمهــم يصــفو 

  ...) .أو يوجد فروق ... ال توجد فروق (الصفري أو البديل مثل 

عدم تحديد مستويات الداللـة اإلحصـائية فـي الفـرض الصـفري أو البـديل واالكتفـاء بـذكر االخـتالف  -

ـــين مســـتقلتين أو مـــرتبطين ،  إذ أن داللـــة الفـــروق تعتمـــد علـــى مســـتوى الد ـــين عينت اللـــة أو الفـــروق ب

  . ٠ر٠١ال تكون دالة عند  ٠ر٠٥اإلحصائية ، فالفروق الدالة عند 

  :أخطاء تتعلق بأهمية البحث وأهدافه : سادسًا 
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يخلط الكثير من الطلبة بين أهميـة البحـث وأهدافـه ، كمـا أن هنـاك الكثيـر مـن الطلبـة يكتفـي بـذكر  -

  .الجهة المستفيدة من البحث دون توضيح لطبيعة تلك االستفادة 

النظري للبحث يدخل في مجال أهداف البحث ولـيس أهميتـه ، إذ أن  اإلطارعدم دراية الطلبة بأن  -

أهـــداف البحـــث يمكـــن اشـــتقاقها مـــن فـــروض البحـــث أو أســـئلته ، بينمـــا أهميـــة البحـــث يحـــدد الجهـــة 

  .من البحث موضوع الدراسة  اإلفادة وٕامكانيةالمستفيدة 

  :سات السابقة أخطاء تتعلق بمراجعة الدرا: سابعًا 

عــدم تحديــد الدراســات الســابقة التــي تتعلــق بموضــوع البحــث بدقــة ، بــل لــوحظ لــدى هــذه الفئــة مــن  -

، ام بــذكر معاييرهــا مثــل الهــدف منهــاالطلبــة دراســات ســابقة ال تتعلــق بموضــوع البحــث ، وعــدم االلتــز 

م النتـائج والتوصـيات ، إذ ، واألساليب اإلحصائية المسـتخدمة ، ثـ اإلجراءات، العينة ،  إجرائهامكان 

  .تلك المعايير  باالعتبارأن التركيز يكون على نتائج الدراسات السابقة دون األخذ 

التعقيب على الدراسات السابقة غير منطقي وال يميز بين الدراسة التي سيجريها الطالب والدراسات  -

  .السابقة 

  :أخطاء تتعلق بمنهجية البحث وأدواته : ثامنًا 

، حةستطيع طلبة الدراسات العليـا التمييـز بـين األنـواع المختلفـة مـن منـاهج البحـث بصـورة واضـال ي -

وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بـــالتمييز بـــين المـــنهج الوصـــفي والمـــنهج المســـحي أو المـــنهج التحليلـــي والمـــنهج 

  .الوصفي أو المنهج الوصفي القائم على العمل الميداني والمنهج التجريبي 

ميم التجريبـــي وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بتقســـيم أفـــراد عينـــة البحـــث إلـــى البـــة التصـــال يعـــي معظـــم الط -

مجموعــات متكافئــة مــن أجــل دراســة أثــر متغيــرين مســتقلين أو أكثــر علــى متغيــر تــابع أو أكثــر ، ومــن 

هنــا فــإن معظــم الدراســات التــي أجريــت علــى البيئــة الفلســطينية فــي هــذه المؤسســة تتعلــق بالتصــميمات 

  ) .تجريبية -ضابطة (لمجموعة الواحدة التجريبية ذوات ا

صــعوبة تحديــد أو صــناعة أدوات البحــث ، وخاصــة فيمــا يتعلــق بــأدوات تحليــل المضــمون والمقابلــة  -

ـــا علـــى  ـــة الدراســـات العلي ـــدريب طلب ـــذي يتطلـــب ت تلـــك األدوات بطريقـــة  إعـــدادوالمالحظـــة ، األمـــر ال

  .عملية

معــاملي  إليجــادنــوع األســلوب اإلحصــائي المالئــم لــم يكــن مــن الســهولة بمكــان علــى الطلبــة تحديــد  -

صــدق وثبــات أدوات البحــث ، وخاصــة عنــدما تتعــدد تلــك األدوات ، إذ أن هنــاك فرقــًا بــين االختبــارات 

صــدقه وثباتــه إحصــائيا ، إذ أن الصــدق والثبــات يتطلبــان  إليجــادوالمقــاييس ، ولكــل نــوع طــرق معينــة 

 ,Maxwell(تلفــة ولمزيــد مــن االطــالع انظــر دراســة شــروط معينــة فــي ضــوء أنــواع القياســات المخ

1992 ( ،)Erickson, 1992 ( ،)Mishler, 1990. (  
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يتعــذر علــى معظــم البــاحثين الــذين لــديهم بحــوث تجريبيــة التأكــد مــن مصــداقية وثبــات األدوات قبــل  -

هم أي فكــرة ينــة ، ولــم يكــن لــديالموضــوع المــراد تجربتــه للع إعطــاءالتجربــة ، وذلــك نظــرًا لعــدم  إجــراء

التجربــة ، وتعــد هــذه المحاولــة فــي واقــع األمــر مجازفــة  إجــراء، ولــذا يلجــأ الطلبــة إلــى ذلــك بعــد عنــه

  .بالبحث بأكمله وخاصة عندما يتبين للطالب بأن أدواته غير صالحة لالستخدام 

  :أخطاء تتعلق بخطوات البحث واألساليب اإلحصائية : تاسعًا 

بالعشوائية في تثبت العوامـل المتوقـع تأثيرهـا علـى التجربـة ، إذ يكتفي الطلبة في خطوات البحث  -

ينبغي أن يحدد في خطـوات البحـث العوامـل المتوقـع تأثيرهـا علـى المتغيـر التـابع مثـل الجـنس أو 

الســـن أو الـــذكاء أو التحصـــيل فـــي مـــادة معينـــة ، وغيرهـــا ، وذلـــك حتـــى يضـــمن الطالـــب أن أي 

  ) .التجريبي(المتغير المستقل تغيير في المتغير التابع يرجع إلى 

وخاصـــة فـــي  ةالمســـتخدم ةميم التجريبيـــاالبحـــث التصـــ يتهـــاون معظـــم  الطلبـــة فـــي تحديـــد وتضـــمين -

 ةميم التجريبيـــاضـــمن التصـــتتخطـــوات البحـــث ، وبالتـــالي تـــأتي خطـــوات البحـــث غيـــر واضـــحة ، فقـــد 

وعــدة مجموعــات  تضــمن مجمــوعتين ضــابطتينت هــامجموعــة ضــابطة وعــدة مجموعــات تجريبيــة أو أن

  .تضمن فقط عدة مجموعات تجريبية دون وجود مجموعة ضابطة ت هاتجريبية أو أن

تعود الكثير من الطلبة على ذكر منظومـة معينـة مـن األنـواع اإلحصـائية فـي أبحـاثهم وخاصـة فـي  -

 لبحــثاالتــي تعقــد فــي جامعــة األزهــر بغــزة ، إذ يلجــأ الكثيــر مــنهم تضــمين و المقدمــة للمناقشــة  الرســائل

  .األنواع اإلحصائية المختلفة حتى ال يتعرض إلى النقد أو التعديل 

يقــوم الطلبــة بخلــط الــدرجات الخــام مــع التكــرارات ، وذلــك بضــربها فــي بعضــها ثــم اســتخدام أســاليب  -

برامتــري يعتمــد علــى الــدرجات الخــام  إحصــاءإحصــائية مســتمدة مــن بيانــات فئويــة ، بمعنــى اســتخدام 

فقـد الباحـث دقـة النتـائج وقـوة االختبـار اإلحصـائي المسـتخدم ، ولـذا فـإن التأكـد مـن فقط ،  ومن هنـا ي

  .شروط استخدام االختبار اإلحصائي أمر مهم وضروري 

ال يعـــرف معظـــم الطلبـــة األنـــواع اإلحصـــائية االســـتداللية الالبرامتريـــة التـــي تتعامـــل مـــع مجموعـــات  -

ة مناصًا من أن يلغي خطته نتيجة عـدم درايتـه بتلـك صغيرة من أفراد العينة ، فقد ال يجد بعض الطلب

األنــواع وشــروط اســتخدامها ، وذلــك مثــل اختبــار مــان ويتنــى ، اختبــار ويلكوكســون ، اختبــار كنــدال ، 

  ) .م١٩٩٦عفانه ، (لمزيد من االطالع انظر .  وغيرها 

  :أخطاء تتعلق بالمراجع والطباعة : عاشرًا 

، ث وهـي لـيس لهـا أي عالقـة بمضـمونهاالبحـ من المراجع فـي نهايـة يذكر الكثير من الطلبة العديد -

  .وقد يسميها البعض مراجع إضافية ، إذ  ال يقتبس منها الطالب في مضامين خطته 
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الحرفي بكثرة بمناسبة وغير مناسبة إليهام اآلخرين بأنه قد رجـع إلـى الكثيـر مـن  االقتباساستخدام  -

  .المصادر المتعلقة بموضوع بحثه 

حتـى يمكـن تالفـي األخطـاء المطبعيـة أو  للرسائل العلميةال يقوم الكثير من الطلبة بمراجعة شاملة  -

  .أفالم الفيديو المسجلة كتابات الباحثين و  النحوية ، وهذا ما بدا واضحًا من خالل

    :إجابة السؤال الثالث 

حـوث التربويـة لـدى ميم البامااألخطـاء الشـائعة فـي تصـ: " وينص هذا السـؤال علـى مـا يلـي   

هـــذا الســـؤال ُحســـب التكـــرار والتكـــرار النســـبي والتكـــرار  عـــن ولإلجابـــة" ؟  جامعـــة األقصـــى بغـــزةطلبـــة 

، والجـدول  رسـالة علميـة ٢٢لجميـع الهياكـل األساسـية للبحـث فـي  ٢المتوقع والنسبة المتوقعة وقيم كـا

 .يوضح ذلك ) ٣(رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  ) ٣(جدول رقم 
   جامعة األقصى بغزةميم البحوث التربوية لدى طلبة الدراسات العليا في اصاألخطاء الشائعة في ت

    قيمة  التكرار المتوقع  التكرار والتكرار النسبي  المناقش  

  البيان  ٢كا  النسبة المتوقعة  الثالث  الثاني  األول  الهياكل األساسية  الرقم

يمثل   ٠ر٨٣  ١٥ر٣٣  ١٣  ١٥  ١٨  العنوان  - ١

  خطأ

      )٠ر٧٠(  )٠ر٥٩(  )٠ر٦٨(  )٠ر٨٢(    

  =   =  ٢ر٥٨  ١٢ر٦٦  ٩  ١٢  ١٧  المقدمة  - ٢

      )٠ر٥٨(  )٠ر٤١(  ) ٠ر٥٥(  )٠ر٧٧(    

التمثل   ٠ر٠٦  ١٠ر٦٦  ١١  ١١  ١٠  المشكلة  - ٣

  خطأ

      )٠ر٤٨(  )٠ر٥٠(  )٠ر٥٠(  )٠ر٤٥(    
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  =   =   ١ر٧٥  ١٠ر٦٦  ١٠  ٨  ١٤  التساؤالت  - ٤

      )٠ر٤٨(  )٠ر٤٥(  )٠ر٣٦(  )٠ر٦٤(    

تمثل   ٠ر٤١  ١١ر٣٣  ١٠  ١٣  ١١  الفروض  - ٥

  خطأ

      )٠ر٥٢(  )٠ر٤٥(  )٠ر٥٩(  )٠ر٥٠(    

التمثل   ١ر٠١  ٨ر٦٦  ٨  ٧  ١١  األهمية  - ٦

  خطأ

      )٠ر٣٩(  )٠ر٣٦(  )٠ر٣٢(  )٠ر٥٠(    

  =   =  ٠ر٢٨  ٩ر٦٦  ٩  ٩  ١١  األهداف  - ٧

      )٠ر٤٤(  )٠ر٤١(  )٠ر٤١(  )٠ر٥٠(    

  =    =  ٠ر٧٤  ٦ر٣٣  ٥  ٦  ٨  الحدود  - ٨

      )٠ر٢٩(  )٠ر٢٣(  )٠ر٢٧(  )٠ر٣٦(    

تمثل   ٠ر٥٠  ١٦  ١٦  ١٤  ١٨  الدراسات السابقة  - ٩

  خطأ

      )٠ر٧٣(  )٠ر٧٣(  )٠ر٦٤(  )٠ر٨٢(    

التمثل   ٠ر٨٨  ٥ر٣٣  ٧  ٤  ٥  منهجية البحث  -١٠

  خطأ

      )٠ر٢٤(  )٠ر٣٢(  )٠ر١٨(  )٠ر٢٣(    

  =   =  ١ر٥٠  ٤  ٥  ٢  ٥  عينة البحث   -١١

      )٠ر١٨(  )٠ر٢٣(  )٠ر٠٩(  )٠ر٢٣(    

  =   =  ٠ر٢٠  ١٠  ١١  ١٠  ٩  األدوات   -١٢

      )٠ر٤٥(  )٠ر٥٠(  )٠ر٤٥(  )٠ر٤١(    

  =   =  ٠ر٦٤  ٧ر٣٣  ٩  ٧  ٦  خطوات البحث   -١٣

      )٠ر٤٥(  )٠ر٥٠(  )٠ر٤٥(  )٠ر٤١(    

  =   =  ٠ر٢٦  ١٠ر٣٣  ٩  ١١  ١١  األساليب اإلحصائية   -١٤

      )٠ر٤٧(  )٠ر٤١(  )٠ر٥٠(  )٠ر٥٠(    

  =   =  ٠ر٢٩  ٩ر٣٣  ١٠  ٨  ١٠  المراجع  -١٥

      )٠ر٤٢(  )٠ر٤٥(  )٠ر٣٦(  )٠ر٤٥(    

تمثل   ٠ر٣٧  ١٢ر٦٦  ١٣  ١١  ١٤  األخطاء المطبعية  -١٦

  خطأ

      )٠ر٥٨(  )٠ر٥٩(  )٠ر٥٠(  )٠ر٦٤(    

التمثل   ٠ر٢٠  ١٠  ١٠  ٩  ١١  مجموع الهياكل األساسية

  خطأ



  عزو عفانة. د.أ

  ٣٣٠

      )٠ر٤٥(  )٠ر٤٥(  )٠ر٤١(  )٠ر٥٠(    

وجـود  غيـر دالـة إحصـائيًا ،  ممـا يشـير إلـى ٢أن جميـع قـيم كـا) ٣(يتضح من الجـدول رقـم   

،  بغـزة جامعة األقصىتطابق في أراء المناقشين حول األخطاء الشائعة لدى طلبة الدراسات العليا في 

، ميم البحوث التربويـةاكما أننا نالحظ أن هناك خمسة أخطاء شائعة لدى طلبة هذه المؤسسة في تص

ة ، بينمـا بـاقي الهياكـل وهي تتعلق بالعنوان والمقدمـة والفـروض والدراسـات السـابقة واألخطـاء المطبعيـ

) " ٣(البحثيــة ال تمثــل أخطــاء شــائعة ،  وذلــك كمــا توضــحه النســب المتوقعــة المبينــة فــي جــدول رقــم 

 اإلجماليـة، إذ أن النسـبة المتوقعـة  ابينما نجد أن الهياكل األساسية في مجموعها ال تمثل خطأ  شائع

ـــد يعـــود إلـــى التعـــاون ) . ٠ر٥٠(وهـــي تقـــل عـــن الحـــد األدنـــى للخطـــأ الشـــائع  ٠ر٤٥تعـــادل  وهـــذا ق

مـــن بالعديـــد  جامعـــة األقصـــى ، إذ تســـتعينوجامعـــة األقصـــىالمشـــترك بـــين الجامعـــة اإلســـالمية بغـــزة 

أســاتذة كليــة التربيــة فــي الجامعــة اإلســالمية بغــزة لتــدريس بعــض مســاقات برنــامج الدراســات العليــا فــي 

  . وي مناهج البحث واإلحصاء التربي ، وخاصًة مساقالجامعة تلك 

  :مكن تلخيص هذه األخطاء في النقاط التالية يو 

  :أخطاء تتعلق بالعنوان والمقدمة : أوًال 

بغـزة أولويـات العناصـر التـي  جامعـة األقصـىالمقدمـة إلـى  الرسـائلعدم مراعاة الطلبة في عنـاوين  -

المصـطلحات يريدون التركيز عليها أكثر مـن غيرهـا ، إذ ينبغـي علـى الباحـث أن يضـع المتغيـرات أو 

  .األساسية للبحث في بداية العنوان ، وذلك في ضوء أهميتها وتركيز البحث على مضمونها 

إذ أنــه مــن المفضــل اســتنتاجية ، عــدم قــدرة الطلبــة علــى عــرض مقدمــة البحــث بطريقــة اســتقرائية أو  -

.  إلـى الكـلإلـى الجـزء أو مـن الجـزء  أن يبدأ الطالب في عرض المقدمـة بطريقـة منطقيـة إمـا مـن الكـل

  .وذلك حتى يستطيع أن يتسلسل في توضيح دوافع ومبررات دراسة المشكلة واإلحساس بوجودها 

  :أخطاء تتعلق بالفروض والدراسات السابقة واألخطاء المطبعية : ثانيًا 

ال يعــي طلبــة الدراســات العليــا فــي كليــة التربيــة الحكوميــة أن الفــرض الصــفري ينبغــي اختبــاره عنــد  -

، وأن الفـرض البـديل ينبغـي اختبـاره عنـد إحـدى ) Two Tailed(المعيـاري لي توزيـع االعتـداطرفـي ال

  ) .One Tailed(طرفي التوزيع 

االعتماد على دراسات سابقة قديمة ، وعدم تمكن الطلبة مـن الحصـول علـى دراسـات سـابقة حديثـة  -

ت سـابقة بعـد السـفر إلـى بسبب عوامل متعددة ، حيث يدعي الطلبة بأنهم سوف يحصلون على دراسا

جمهوريــة مصــر العربيــة ،  إذ أن برنــامج الدراســات العليــا برنامجــًا مشــتركًا بــين جامعــة عــين شــمس 

  . وجامعة األقصى
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  يقع الكثير من الطلبة في أخطاء مطبعية وخاصة فيما يتعلق بالمراجع االنجليزية  -

ى عدم تمكـن بعـض الطلبـة مـن تلـك وبعض المصطلحات االنجليزية في متن البحث ،  ويعود ذلك إل

  .اللغة 

  إجابة السؤال الرابع 

 فـي تصـاميم البحـوث التربويـة مااألخطـاء الشـائعة المشـتركة" وينص هذا السؤال علـى مـا يلـي        

جامعـــة الجامعـــة اإلســـالمية ، جامعـــة األزهـــر ، (لـــدى طلبـــة الدراســـات العليـــا فـــي الجامعـــات الـــثالث 

هــذا الســؤال فقــد تــم حســاب التكــرار والتكــرار النســبي والتكــرار  عــن جابــةولإل" مجتمعــة ؟ )  األقصــى

  .يوضح ذلك) ٤(لجميع هياكل البحث التربوي ، والجدول رقم  ٢المتوقع والنسبة المتوقعة وقيم كا

  

  

  

  

  

  

  ) ٤(جدول رقم 

  ثميم البحوث التربوية لدى طلبة الدراسات العليا في المؤسسات الثالااألخطاء الشائعة في تص
    قيمة  التكرار المتوقع  التكرار والتكرار النسبي  المناقش  

  البيان  ٢كا  النسبة المتوقعة  الثالث  الثاني  األول  الهياكل األساسية  الرقم

يمثل   ٠ر٩١  ٣١ر٦٦  ٢٩  ٣٠  ٣٦  العنوان  - ١

  خطأ

      )٠ر٦٠(  )٠ر٥٥(  )٠ر٥٧(  )٠ر٦٨(    

  =   =  ٤ر٠٧  ٢٨ر٦٦  ٢٢  ٢٧  ٣٧  المقدمة  - ٢

      )٠ر٥٤(  )٠ر٤٢(  ) ٠ر٥١(  )٠ر٧٠(    

  =   =  ٤ر٠٧  ٢٧ر٦٦  ٢٨  ٢٥  ٣٠  المشكلة  - ٣

      )٠ر٥٢(  )٠ر٥٣(  )٠ر٤٧(  )٠ر٥٧(    

  =   =   ٠ر٨٩  ٢٧ر٦٦  ٢٥  ٢٥  ٣١  التساؤالت  - ٤

      )٠ر٥٢(  )٠ر٤٧(  )٠ر٤٧(  )٠ر٥٩(    

التمثل   ٠ر٠٨  ٢٥ر٦٦  ٢٤  ٢٥  ٢٦  الفروض  - ٥

  خطأ

      )٠ر٤٨(  )٠ر٤٧(  )٠ر٤٧(  )٠ر٤٩(    
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  ٣٣٢

  =    =  ٣ر٢٥  ٢٤ر٦٦  ٢٢  ١٩  ٣١  األهمية  - ٦

      )٠ر٤٦(  )٠ر٤٢(  )٠ر٣٦(  )٠ر٥٩(    

  =   =  ٠ر٤٠  ٢١ر٦٦  ٢٠  ٢١  ٢٤  األهداف  - ٧

      )٠ر٤١(  )٠ر٣٨(  )٠ر٤٠(  )٠ر٤٥(    

  =   =  ١ر١٩  ١٧ر٣٣  ١٦  ١٥  ٢١  الحدود  - ٨

      )٠ر٣٣(  )٠ر٣٠(  )٠ر٢٨(  )٠ر٤٠(    

تمثل   ٠ر٤٢  ٣٦ر٦٦  ٣٤  ٣٦  ٤٠  الدراسات السابقة  - ٩

  خطأ

      )٠ر٦٩(  )٠ر٦٤(  )٠ر٦٨(  )٠ر٧٥(    

التمثل   ٠ر٤٢  ٢٠ر٦٦  ٢٣  ١٩  ٢٠  منهجية البحث  -١٠

  خطأ

      )٠ر٣٩(  )٠ر٤٣(  )٠ر٣٦(  )٠ر٣٨(    

  =   =  ٠ر١٥  ١٨ر٣٣  ١٩  ١٧  ١٩  عينة البحث   -١١

      )٠ر٣٥(  )٠ر٣٦(  )٠ر٣٢(  )٠ر٣٦(    

تمثل   ٠ر٠٢  ٢٧ر٦٦  ٢٨  ٢٨  ٢٧  األدوات   -١٢

  خطأ

      )٠ر٥٢(  )٠ر٥٣(  )٠ر٥٣(  )٠ر٥١(    

التمثل   ٠ر٢٥  ١٨ر٦٦  ١٧  ٢٠  ١٩  خطوات البحث   -١٣

  خطأ

      )٠ر٣٥(  )٠ر٣٢(  )٠ر٣٨(  )٠ر٣٦(    

  =   =  ١ر٠٠  ٢٦  ٢٢  ٢٩  ٢٧  األساليب اإلحصائية   -١٤

      )٠ر٤٩(  )٠ر٤٢(  )٠ر٥٥(  )٠ر٥١(    

  =   =  ٠ر٢٧  ٢٢  ٢٤  ٢١  ٢١  المراجع  -١٥

      )٠ر٤٢(  )٠ر٤٥(  )٠ر٤٠(  )٠ر٤٠(    

  =   =  ٠ر٣٣  ٢٦ر٣٣  ٢٨  ٢٤  ٢٧  عيةاألخطاء المطب  -١٦

      )٠ر٤٩(  )٠ر٥٣(  )٠ر٤٥(  )٠ر٥١(    

  =   =  ٠ر٢٤  ٢٥  ٢٤  ٢٤  ٢٧  مجموع الهياكل األساسية

      )٠ر٤٧(  )٠ر٤٥(  )٠ر٤٥(  )٠ر٥١(    

غير دالة إحصائيًا ،  مما يشـير إلـى وجـود تطـابق  ٢أن جميع قيم كا) ٤(يبين الجدول رقم    

ميم البحوث التربوية لدى طلبـة الدراسـات االشائعة المشتركة في تص في أراء المناقشين حول األخطاء

  .العليا في الجامعات الثالث بصفة عامة 
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أن هناك ستة هياكـل أساسـية تمثـل أخطـاء شـائعة ) ٤(ومن المالحظ أيضًا في الجدول رقم   

اسات العليا فـي ،  وهذا يعني أن جميع طلبة الدر ) رسالة تربوية ٥٣= ن (في جميع الرسائل التربوية 

الجامعات الثالث يقعون في تلك األخطاء بصفة عامة ، إذ كانـت النسـب المتوقعـة لهـذه الهياكـل كمـا 

، الدراســات الســابقة  ٠ر٥٢، التســاؤالت  ٠ر٥٢، المشــكلة  ٠ر٥٤، المقدمــة  ٠ر٦٠العنــوان : (يلــي 

الحـــد األدنـــى لقبـــول وهـــي جميعهـــا أعلـــى مـــن النســـبة المتوقعـــة التـــي تمثـــل ) ٠ر٥٢، األدوات  ٠ر٦٩

  .الخطأ الشائع 

ويعزى وجود األخطاء الشائعة الستة لدى طلبـة الدراسـات العليـا فـي المؤسسـات الـثالث إلـى   

نفــس النقــاط التــي تــم ذكرهــا فــي تفســير نتــائج أســئلة البحــث الثالثــة األولــى مجتمعــة ، وذلــك فقــط فيمــا 

، المشـكلة ، التسـاؤالت ، الدراسـات السـابقة ، يتعلق باألخطـاء الشـائعة السـتة وهـي العنـوان ، المقدمـة 

  .األدوات 

  :توصيات البحث 

  :في ضوء نتائج البحث الحالي نوصي بما يلي   

تشــجيع البحــث التربــوي بتــوفير حــوافز ماديــة أو معنويــة لطلبــة الدراســات العليــا ، وخاصــة الطلبــة  -١

بتشـغيلهم كمحاضـرين أو مسـاعدين ، وذلـك إمـا  إجراءاتـهالذين يملكون مهارات البحث وتمكنهم من 

حــوافز ماديــة لحصــولهم علــى درجــة  بإعطــائهملبــاحثين فــي كليــات التربيــة فــي الجامعــات الــثالث أو 

  .امتياز في صناعة البحث التربوي 

دعم المكتبات المركزية في الجامعـات الفلسـطينية ماديـًا ، وتزويـدها بالكتـب والـدوريات والمجـالت  -٢

 Dissertation Abstractsمثــــــل ملخصــــــات الرســــــائل العالميــــــة التربويــــــة المتخصصــــــة 

International   والمكيـــروفيشMicro-Fish  أو بنـــك للمعلومـــاتInformation Bank  أو

مكتبات جديدة لتخفيف االزدحام على مصادر المعرفة  إنشاءوكذلك .  وغيرها  Internetاالنترنت 

تكــــون علــــى فتــــرتين األولــــى للطــــالب والثانيــــة ،  إذ أن المكتبــــات المركزيــــة فــــي بعــــض الجامعــــات 

  .للطالبات ، وبالتالي ال يأخذ طلبة الدراسات العليا نصيبهم من البحث واالطالع 

االتصال بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية وخاصة التعليم العالي لتوفير تصـاريح لطلبـة الدراسـات  -٣

دون صــعوبات وعقبــات فــي ســبيل ذلــك ،  إذ  العليــا للســفر إلــى الخــارج مــن أجــل االطــالع والبحــث

يحتــاج بعـــض الطلبـــة إلــى بعـــض المراجـــع األجنبيــة والمصـــادر الالزمـــة ألبحــاثهم موجـــودة فـــي دول 

عربيـة مجـاورة ، األمـر الـذي يحـتم علينـا مسـاعدتهم والوقـوف بجـانبهم لنجـاح بـرامج الدراسـات العليـا 

  .في جامعاتنا العتيدة 
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  ٣٣٤

ربويــة والنفســية فــي جامعاتنــا الفلســطينية فــي قطــاع غــزة ، وذلــك كمــا هــو مراكــز للبحــوث الت إنشــاء -٤

  .معمول به في بعض الجامعات العربية والعالمية 

عقد دورات تدريبية لصناعة البحث التربوي والنفسي خاصة لطلبة الدراسـات العليـا فـي الجامعـات  -٥

م علــى أســس علميــة وفيــه الــثالث ، مــن أجــل التمــرن علــى كيفيــة عمــل بحــث تربــوي أو نفســي قــائ

المعايير المنهجيـة األساسـية ، وكـذلك تـدريبهم علـى البـرامج اإلحصـائية المختلفـة وكيفيـة اسـتخدامها 

أو  SASوالبرنــامج الجــاهز  SPSSفــي معالجــة البيانــات إحصــائيا ، وذلــك مثــل البرنــامج الجــاهز 

ـــأثير الوجـــه المكمـــل للداللـــة ا.غيرهمـــا  ـــوانين حجـــم الت إلحصـــائية ، وذلـــك للتأكـــد مـــن واالســـتعانة بق

  ) ٢٠٠٠أنظر عفانة ،.( مصداقية داللة الفروق الناتجة ، هل هي حقيقية أم ال

االتفاق على هيكلية موحدة للبحث التربوي والنفسي في الجامعات الفلسطينية بحيـث ال يقـع طلبـة  -٦

  .وثهم ميم بحاالدراسات العليا في الكثير من المزالق غير الواضحة عند اعداد وتص

تكثيــف مضــامين مســاق البحــث التربــوي والنفســي المعطــى لطلبــة الدراســات العليــا فــي الجامعــات  -٧

الفلسطينية في قطـاع غـزة ، بحيـث يشـتمل علـى جـزأين ويعطيـان فـي فصـلين متتـاليين بحيـث يكـون 

المســاق األول يتعلــق باإلطــار النظــري مــن حيــث منهجيــة البحــث وطــرق صــناعته وٕاجراءاتــه وتنظــيم 

هياكلــه ، والثــاني يتعلــق بــإجراء بحــث تجريبــي عملــي لتطبيــق مــا تعلمــه الطالــب فــي المســاق األول 

على الواقع ، وٕاجراء المعالجات اإلحصائية ، وكتابة تقرير البحث ، والوصول إلى النتائج وتفسيرها 

  .، ووضع التوصيات والمقترحات 

لثالث ُتعطـى بموجبهـا درجـة بكـالوريوس فتح تخصصات جديدة في كليات التربية في الجامعات ا -٨

في مناهج البحث واإلحصاء التربـوي ، بـل يتعـدى ذلـك إلـى فـتح تخصصـات لدرجـة الماجسـتير فـي 

  .وذلك الفتقار المجتمع الفلسطيني لهما .  هذين التخصصين 

  مراجع البحث 
البحــوث والدراســات  جمــع البيانــات واختيــار العينــات فــي"أبــو زينــة ، فريــد كامــل وعــوض ، محمــد عــوض  -١

  .م ١٩٨٨المجلة العربية للبحوث التربوية ، المجلد الثامن ، العدد األول ، يناير " التربوية واالجتماعية

نمــوذج جديــد مقتــرح ودراســة لتطبيقــه فــي : البحــث العلمــي فــي الجامعــات "بــن بكــر ، بكــر بــن عبــد اهللا  -٢

، الســـنة الثامنـــة ، لعربـــي ، العـــدد الثالـــث والعشـــرونا رســـالة الخلـــيج" جامعـــة الملـــك فهـــد للبتـــرول والمعـــادن

  .م ١٩٨٧

بعــض االعتبــارات النظريــة والمنهجيــة فــي المقارنــة بــين بحــوث التقــويم والبحــث "توفيــق ، عبــد الجبــار  -٣

  .م ١٩٨٣المجلة العربية للبحوث التربوية ، المجلد الثالث ، العدد الثاني ، يوليو " العلمي في التربية



  مفاهيمه ، أخالقياته ، توظيفه: البحث العلمي 

   ٣٣٥

دراســة : المــرأة والبحــث العلمــي فــي التعلــيم الجــامعي بــين الواقــع والتحــديات "هنــد بنــت ماجــد  الخثيلــة ، -٤

، مجلة جامعة الملك سعود للعلوم التربوية والدراسـات اإلسـالمية ، المجلـد الرابـع ، العـدد الثـاني " استطالعية

  .م ١٩٩٢، 

  .م١٩٩٧فلسطين ، مطبعة المقداد ،  ، الجزء األول ، غزة" اإلحصاء التربوي"عفانه ، عزو إسماعيل  -٥

دار األفــاق غــزة فلســطين ،  الطبعــة الثانيــة ،، الجــزء الثــاني ،" اإلحصــاء التربــوي"عفانــه ، عــزو إســماعيل  -٦

  .م ٢٠١٠،  للنشر والتوزيع

قوة كفـاءة بعـض االختبـارات اإلحصـائية الالبرامتريـة مقابـل االختبـار اإلحصـائي "عفانه ، عزو إسماعيل  -٧

، مجلة التقـويم والقيـاس النفسـي والتربـوي ،  "امتري ستيودنت للعينات الكبيرة والصغيرة المرتبطة إحصائياالبر 

  .م ١٩٩٦العدد السابع ، السنة الرابعة ، فبراير 

حجم التأثير واستخداماته في الكشف عن مصداقية النتائج في البحـوث التربويـة "عفانة ، عزو إسماعيل -٨

  .م٢٠٠٠حوث والدراسات التربوية الفلسطينية ، العدد الثالث ، مارس مجلة الب" والنفسية

دراسـة ناقـدة لتطبيقـات المـنهج العلمـي فـي منـاهج وطـرق تـدريس العلـوم ، "عطيفه ، حمدي أبو الفتوح  -٩

مجلـة كليـة التربيـة بالمنصـورة ، العـدد  "وتصورات مقترحة لزيادة فاعلية تلك البحوث من الناحيـة المنهجيـة

  .م ١٩٨٦، ديسمبر ) أ(من ، الجزء األول الثا

النماذج اإلحصائية في البحـث التربـوي والنفسـي بـين مـا هـو "الصياد ، عبد العاطي أحمد عبد المجيـد  -١٠

  .م ١٩٨٥، رسالة الخليج العربي ، العدد السادس عشر ، السنة الخامسة ، " قائم وما يجب أن يكون

  ٠م ١٩٨٤مؤسسة الخليج العربي ، "  سلوك التدريس: ة معالم تربوي" المفتي ،محمد أمين  -١١

دراسة تقويمية مقارنة لألسـاليب اإلحصـائية التـي اسـتخدمت فـي رسـائل الماجسـتير "النجار ، عبد اهللا  -١٢

، رسالة ماجسـتير " في كل من كلية التربية بجامعة أم القرى ، وكلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض
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