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التعرف على ا�خطاء المتكررة في أطروحات 

الماجستير والدكتوراه لدى الباحثين بغرض تقليلھا
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الماجستير والدكتوراه لدى الباحثين بغرض تقليلھا

لدى المقبلين على تسجيلوخاصة أو التخلص منھا  

درجتي الماجستير والدكتوراه 



:شكلية مكونات   
  الرسالة عنوان١)
العلمية الدرجة بيانات٢)

  الفھرس٣)  الفھرس)
التوثيق طريقة٤)

العربية اللغة٥)



:جوھرية مكونات    
)ا�ول الفصل(المشكلة عرض١)
النظري ا0طار٢)

السابقة الدراسات٣)

ا�دوات٤)

التجريبية المعالجة٥)

   النتائج عرض٦)
المراجع٧)



 الرياضيات تحصيل تنمية في المتعددة الوسائط على قائم تعليمي برنامج أثر١)
 المرحلة ت:ميذ لدى الرياضية طاتالتراب وفھم فيھا للكفاءة الذاتي والتقدير
.ا;بتدائية

 للكفاءة الذاتي التقدير تنمية في المتعددة الوسائط على قائم تعليمي برنامج أثر٢)
  .ا;بتدائي الخامس الصف ت:ميذ لدى الرياضية بطاتتراال وفھم الرياضيات في  .ا;بتدائي الخامس الصف ت:ميذ لدى الرياضية بطاتتراال وفھم الرياضيات في

 للكفاءة الذاتي التقدير تنمية في المتعددة الوسائط على قائم تعليمي برنامج أثر٣)
.ا;بتدائية المرحلة ت:ميذ لدى الرياضية بطاتارتال وفھم الرياضيات في



 القوة تنمية على الرياضيات تدريس في ا0نساني المدخل فعالية١)
.ا;بتدائية المرحلة ت:ميذ لدى ل=نجاز والدافعية الرياضية

 التعاوني والتعلم الذھني العصف على قائمة إستراتيجية فعالية٢)
 والدافعية الرياضية القوة تنمية على الرياضيات تدريس في والدافعية الرياضية القوة تنمية على الرياضيات تدريس في

.ا;بتدائية المرحلة ت:ميذ لدى ل=نجاز

 التعاوني والتعلم الذھني العصف على قائمة إستراتيجية فعالية٣)
 والدافعية الرياضية القوة تنمية على الرياضيات تدريس في

.ا;بتدائي الخامس الصف ت:ميذ لدى ل=نجاز



 ويستخدم ،مث:ً  النشط التعلم استراتيجيات“بعض“ كلمة استخدام١)
فقط اثنين الباحث

“فعالية” كلمة و   “فاعلية” كلمة بين التمييز عدم٢)
“تنمية”  و  “إكساب” كلمة٣)
.داع بدون العنوان في مكررة كلمات وجود ٤) .داع بدون العنوان في مكررة كلمات وجود ٤)
.العنوان في صريحة بصورة الباحث تخصص وضوح عدم٥)
 في واضح بشكل التابعة والمتغيرات المستقل المتغير وضوح عدم٦)

العنوان



 موجود ھو لما بالفھرس العناوين مطابقة عدم  -��
.بالداخل

 متن في الموجود عن مختلف بشكل الصفحات ترقيم  - 
.الرسالة.الرسالة

.حروف وليس بأرقام الفھرس صفحات ترقيم   - 



 فقرات عدة المقدمة تكون أن الشائعة ا�خطاء من-
 التسلسل تراعي و; ،رابط بينھا يوجد ; مقتبسة
.فيھا الباحث شخصية تظھر و; ،الزمني

مMMMMMMMMMع عبMMMMMMMMMدالولى ) م٢٠٠٥(ويتفMMMMMMMMMق فMMMMMMMMMايز عبMMMMMMMMMده- مMMMMMMMMMع عبMMMMMMMMMدالولى ) م٢٠٠٥(ويتفMMMMMMMMMق فMMMMMMMMMايز عبMMMMMMMMMده-
فMMMي أن التربيMMMة العلميMMMة مھمMMMة لكMMMل ) م٢٠٠٩(الMMMدھمش

!من يتفق مع من؟؟. الط:ب
 التابعة أو المستقلة المتغيرات بعض علي المقدمة تركيز-

.البحث لمشكلة فيھا التمھيد وعدم ،ا�خرى دون



:المصطلحات) ثبات(عدم توحيد ١)
.]إلى الدراسة ھذه تھدف :البحث أھداف[،)بحث –دراسة(   

 - أسلوب[  ]فعالية –فاعلية[  .]متعلمين - ط:ب – ت:ميذ[
] مدخل - طريقة - استراتيجية

 الدراسة، تھدف :مثل المضارع صيغة في ا0جراءات كتابة )٢ الدراسة، تھدف :مثل المضارع صيغة في ا0جراءات كتابة )٢
 الخطوات وفق الدراسة تسير ،... الدراسة حدود  تتمثل
.التالية

.والفقرات للعناوين المنسقة غير الطباعة )٣
 ا;ستشھاد أو الكتابة أثناء الزمني التسلسل مراعاة عدم )٤

.والعبارات الجمل ببعض



علية   -   عليه       أنة      -     أنه
المحكمون     -    أوضح السادة المحكمين 

بناءاً    -    بناًء  بناءاً    -    بناًء 
التفكير الفاقد   -   التفكير الناقد

المعلمين -ينبغي على المعلمون  



.علمي داعي ب: فيه وا0طالة الشكر طول )١ 

 المناسبة غير الفضفاضة التعبيرات بعض استخدام )٢
.الشكر صفحة في

 في بعضھا واستخدام ،القرآنية اTيات بعض في الخطأ )٣ في بعضھا واستخدام ،القرآنية اTيات بعض في الخطأ )٣
  .موضعه غير

.الرسالة بداية في مقربين أشخاص إلى إھداء كتابة )٤



  :بالمشكلة ل=حساس الباحث عرض عند ا�ول الفصل في����
 تدني للرياضيات كمعلم عمله خ:ل من الباحث ;حظ١)

...... مھارات في الط:ب مستوى
........ لتنمية المناسبة للطرق المعلمين استخدام عدم٢)
 معلمو اھتمام عدم حول ا�مور أولياء من شكوى توجد٣) معلمو اھتمام عدم حول ا�مور أولياء من شكوى توجد٣)

  ....... بـ الرياضيات
 مشكلة عن استكشافية أو استط:عية بدراسة القيام عدم٤)

 والعينة المستخدمة وا�داة منھا الھدف وتناول البحث
.با�رقام ونتائجھا



  “ا;سم” ثم )الصفحة :السنة ا;سم،(:التوثيق شكل تعدد١)
)السنة ا;سم،( ،)الصفحة السنة،(

 بقائمة مدرجة غير الرسالة متن في مراجع وجود٢)
.المراجع

,Marsh    :أخرى رسائل من منقولة مراجع وجود٣)
G. (2009b)

 مع المراجع قائمة في المؤلفين أسماء واخت:ف تباين٤)
.الرسالة متن في المكتوب



.ا�بجدي الترتيب في الدقة عدم )����١

 :النوع نفس من المراجع كتابة طريقة في الثبات عدم )٢    
.كتب وصفحاته، منشور بحث دكتوراه، أو ماجستير

 لنفس ا;ختصارات توحيد عدم :ا�جنبية المراجع في )٣    لنفس ا;ختصارات توحيد عدم :ا�جنبية المراجع في )٣   
.Vol :الدورية No. = V. N.  



 دراسة فتعرض ،السابقة الدراسات عرض في التوازن عدم-
.أسطر خمسة أو أربعة في أخرى وتعرض صفحتين في

.الرسالة بموضوع تتصل ; وقد جدا قديمة دراسات وجود-
.الدراسات تلك عرض في الزمني التسلسل مراعاة عدم-
 الشبه أوجه تحديد وعدم عليھا الجيد غير التعليق- الشبه أوجه تحديد وعدم عليھا الجيد غير التعليق-

.منھا ا;ستفادة ومدى ،بينھما وا;خت:ف
 السابقة الدراسات عرض في المملين وا0سھاب التطويل-

.مشوق بحثي بأسلوب كتابتھا وعدم



� J��  التربية لوزارة الزمنية الخطة مع التجريب زمن تطابق عدم�
ً وقت الباحث يأخذ حيث ،والتعليم  التجريبية للمجموعة أطول ا

.دراسته في المقدمة ا�نشطة زيادة معل:ً 
.البعدى وا;ختبار القبلي با;ختبار يسمى ما بين الخلط-
 وغير التجريبية(للمتغيرات التجريبي بالضبط ا;ھتمام عدم-

.)التجريبية
 المعالجات في العملية بالد;لة المتعلقة ا�ساليب استخدام عدم-

-t مثل ا;ختبارات ببعض وا;كتفاء ا0حصائية test
 أو البحث لمتغيرات مناسبة غير إحصائية أساليب استخدام-

.البحث عينة أو التجريبي التصميم



 موجود غير جديد محتوى تجريب رغم ضابطة مجموعة أخذ-
.المدارس في

 حرص ،بكذا الباحث قام :مثل ا�لفاظ بعض استخدام تكرار-
 ....كذا من تأكدت وقد ،كذا بعمل قمت وقد ،كذا على الباحث

.للمجھول المبنى صيغة في العبارات صياغة وا�فضل .للمجھول المبنى صيغة في العبارات صياغة وا�فضل
 أھمية تعكس ; قليلة صفحات في الدراسة نتائج عرض-

.وفروض أسئلة من تحتويه وما الدراسة

    



 دون المراجع من ولصق قص النظري ا0طار عرض-
 كتب ما ع:قة ليوضح جزء كل بعد الباحث من تعليق

 أدوات(دراسته في منه استفاد وماذا بالموضوع
.)قياس أدوات –تجريب .)قياس أدوات –تجريب

 تتصل ; أشياء وكتابة ،الكتابة في الممل ا0سھاب-
 ا�سلوب إلى وافتقاره الدراسة أو البحث بمتغيرات
 .الكتابة في المشوق



��� Jوأھدافھا الدراسة أھمية بين الخلط�.

الفصول صفحات عدد بين التناسب عدم-

 المتعلقة الجداول في الموجودة وا�عداد ا�رقام في المغا;ة-
 .داع بدون ا0حصائي بالجانب .داع بدون ا0حصائي بالجانب

.ا0حصائية والفروض البحثية ا�سئلة بين التوافق عدم-
.ا�صلي للمجتمع البحث عينة تمثيل عدم-
.وعينتھا الدراسة مجتمع بين الخلط-
 .لھا التجريبي والتصميم الدراسة منھج بين الخلط-



 توضيحو الدراسة قدمته لما تفصيلي وصف تقديم عدم١)
 ماذا وإلى لحلھا الباحث فعل وماذا المشكلة كانت ماذا

؟؟توصل

 با0جابة وربطھا الفروض صحة اختبار بين الربط عدم٢)
.الرسالة في البحثية ا�سئلة عن

 :دراسته من لتستفيد المعنية للجھات يقدم أن يمكن ماذا )٢
 ،ط:ب أنشطة - معلم دليل - لطريقة وصف - برنامج
 التوصيات( إلخ...كمبيوتري برنامج أو ورقية نسخة سواء

)والمقترحات



:العماد ا�صفھاني وختاما لعلى أذكركم  بقول 

 قال إ; يومه في كتابا أحدا يكتب ; أنه رأيت إني"
 ھذا زيد ولو أحسن، لكان ھذا غير لو :غده في

 ترك ولو أفضل، لكان ھذا قدم ولو يستحسن، لكان ترك ولو أفضل، لكان ھذا قدم ولو يستحسن، لكان
 دليل وھو العبر، أعظم من وھذا أجمل، لكان ھذا

  ”البشر جملة على النقص استي:ء على



أشكر لكم حسن استماعكم
و� الموفق

عبدالناصر محمد عبدالحميد/د عبدالناصر محمد عبدالحميد/د
أستاذ المناھج وتعليم الرياضيات المساعد

جامعة الملك سعود
@yahoo.com2010nasseredu

 


