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ملخص:

ــة  ــة لكلي ــائل الجامعي ــات الرس ــى توجه ــرف عل ــى التع ــة إل ــت الدراس هدف
التربيــة بجامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة خــالل أربعــون عامــاً وهــي المــدة منــذ 
ــة مــن )1437-1976/1397/ 2016(،  ــا بالكلي ــدء برنامــج الدراســات العلي ب
والمودعــة فــي المكتبــة الرقميــة بمكتبــة الملــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز الجامعيــة 
ــام  ــى )6( أقس ــالة موزعــة عل ــت )4052( رس ــي بلغ ــرى، والت ــة أم الق بجامع
ــس، اإلدارة  ــم النف ــة اإلســالمية، عل ــس، التربي ــة: المناهــج وطــرق التدري علمي
التربويــة والتخطيــط، التربيــة الفنيــة، التربيــة البدنيــة، تــم تحليــل النتائــج علــى 
ضــوء المتغيــرات التاليــة: القســم، التخصــص، العنــوان، الطالــب، اإلشــراف، 

عــدد الصفحــات، اإلتاحــة، المســتخلصات، االستشــهادات المرجعيــة. 

الوصفــي  المنهــج  علــى  الباحــث  اعتمــد  الدراســة،  أهــداف  ولتحقيــق 
ــت الدراســة  ــة، وتوصل ــى أســلوب القياســات الببليومتري ــة إل ــي باإلضاف التحليل
ــة  ــة المجــازة مــن كلي ــا: حجــم الرســائل الجامعي ــج كان أهمه ــد مــن النتائ للعدي
ــى  ــغ )4052(، تفــوق عــدد الطــالب الذكــور عل ــة بجامعــة أم القــرى بل التربي
عــدد الطالبــات اإلنــاث بنســبة الثلثيــن ، تصــدر قســم المناهــج وطــرق التدريــس 
أقســام كليــة التربيــة مــن حيــث عــدد الرســائل المجــازة بنســبة )34 %(، جــاءت 
أعــوام )2011-2016( فــي المركــز األول مــن حيــث عــدد الرســائل المجــازة، 
ــزي،  ــتخلص إنجلي ــا مس ــد له ــالة ال يوج ــة )1705( رس ــائل الكلي ــف رس نص
االستشــهاد برســائل جامعــة أم القــرى كانــت بمتوســط مــا بيــن )7-9( رســالة، 
االستشــهاد برســائل جامعــات أخــرى بلــغ مــن )11-17( رســالة جامعيــة، وفــي 
ــا: إنشــاء  ــات كان أهمه ــى عــدة توصي ــج توصــل الباحــث إل ــذه النتائ ضــوء ه
قاعــدة معلومــات عربيــة تختــص باالستشــهادات المرجعيــة بالرســائل الجامعيــة، 
ــم  ــط وتنظي ــام ضب ــؤدي مه ــرى لي إنشــاء مركــز للنشــر العلمــي بجامعــة أم الق
عمليــة النشــر، ضــرورة مراجعــة البيانــات الببلوجرافيــة للمكتبــة الرقميــة لمكتبة 

جامعــة أم القــرى.
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 Abstract :

The study aimed to identify the trends theses and 
dissertations of the Faculty of Education at the Umm 
Al-Qura University during the past forty years. This is 
from  the beginning of the graduate studies at the fac-
ulty )1397-1437/ 1976-2016(. The paper focused on 
the dissertations deposited in the King Abdullah bin Ab-
dulaziz Digital Library at Umm Al-Qura University. The 
total number of dissertations was )4052(, distributed 
on six academic departments; namely: Curriculum and 
Teaching Methods, Islamic Education, Psychology, Ed-
ucational Administration and Planning, Arts Education, 
Physical Education. The dissertations were analyzed 
using the following variables: academic department, 
specialty, title, student, supervision, pages, accessibili-
ty, abstracts, and citations.

To achieve the objectives of the study, a researcher 
used the descriptive and analytical approach, in addi-
tion to the bibliometric approach. Results indicate that, 
the number of the theses awarded at the Faculty of 
Education at Umm Al-Qura University was )4052(. The 
number of male students exceeds the number of female 
students by two-thirds. The department of Curriculum 
and Teaching Methods was the highest department 
awarding dissertations at the Faculty of Education, 
with over 34% of the total. The period between 2011 
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and 2016 had over 50% percent of the total number of                
theses. Over 1705 theses have no English abstracts. 
Umm Al Qura University theses were cited with an aver-
age of )7-9( times. Theses from other universities were 
cited with an average of )11-17( times.

Based on these findings, the researcher suggests 
several recommendations, first and most important is 
creating Arab citations database, establishing a scien-
tific publishing center at the University of Umm Al-Qura 
to regulate the publishing process. Finally, the need to 
review bibliographic data at King Abdullah bin Abdulaziz 
Digital Library at Umm Al-Qura University.

الكلمات المفتاحية العربية: السعودية، كلية التربية، جامعة أم القرى، 
الرسائل الجامعية، الدراسات الببليومترية، العلوم التربوية.

الكلمات المفتاحية اإلنجليزية:

 Saudi Arabia،  Umm Al Qura University ,Faculty of Educa-
tion, Adult Education , Bibliometric Studies ,  Masters Theses ، 

Doctoral Dissertations ، Content Analysis
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المقدمة:

ــي  ــوث الت ــانية، والبح ــوم اإلنس ــّم العل ــن أه ــداً م ــة واح ــم التربي ــر عل يعتب
للمشــاكل  المناســبة  الحلــول  تســعى إليجــاد  التخصــص  هــذا  فــي  تجــري 
والظواهــر التربويــة التــي تؤثــر فــي حيــاة النــاس، والمتتبــع للبحــوث التربويــة 
ــات  ــال الدراس ــي مج ــا وخاصــة ف ــي حجمه ــتمرة ف ــادة مس ــاك زي ــد أن هن يج
ــة،  ــوراه وفــي مختلــف التخصصــات التربوي ــا برســائل الماجســتير والدكت العلي
األمــر الــذي يســتوجب أن يــدرس هــذا اإلنتــاج الفكــري دراســة تحليليــة تبيــن 

المؤثــرات واالتجاهــات.

ــى  ــة عل ــل الرئيس ــن العوام ــات م ــا بالجامع ــات العلي ــج الدراس ــد برام وتع
ــة، كذلــك مــن أهــم معاييــر تقــدم أي  تقــدم البحــث العلمــي علــى مســتوى الدول
جامعــة هــو عــدد برامــج الدراســات العليــا ألن وجــود برامــج للدراســات العليــا 
ــى  ــس عل ــي تنعك ــي الت ــة البحــث العلم ــادة حرك ــي زي ــي ف يســهم بشــكل إيجاب

ــس. ــة التدري ــي للقســم وأعضــاء هيئ األداء األكاديم

وتعتبــر الرســائل الجامعيــة هــي إحــدى أهــم روافــد البحــث العلمــي وتنفــرد 
ــد مــن  ــى نتائــج بحثيــة غيــر مســبوقة ممــا يزي بخصائــص مهمــة وتحتــوي عل
ــي  ــن، وإن الجهــود الت ــب الباحثي ــا مــن جان ــة فيهــا واالعتمــاد عليه درجــة الثق
تبــذل فــي هــذا اإلنتــاج أذا تــم توجيهــه لخدمــة المجتمــع سيســهم كثيــراً فــي تقــدم 

ورقــي المجتمــع. 

ويعتبــر الضبــط الببليوجرافــي لإلنتــاج الفكــري مــن األدوات المهمــة التــي 
تعكــس النشــاط العلمــي فــي المجــال وتيســر الوصــول اليــه بواســطة المداخــل 
ــان  ــك ف ــى ذل ــة إل ــك األدوات )رداد، 2009(. أضاف ــا تل ــي تتيحه ــة الت المختلف
وجــود أدوات ضبــط الببليوجرافيــة لإلنتــاج الفكــري يســاعد علــى ترجمــة 
الواقــع الفعلــي للجهــود التــي تمــت وبالتالــي يمكــن أن يبنــى عليهــا فــي إعــداد 
الدراســات المســتقبلية، حيــث حرصــت الجامعــة علــى أصــدر العديــد مــن األدلــة 
ــاج،  ــك اإلنت ــف بذل ــرى للتعري ــة بجامعــة أم الق ــة للرســائل الجامعي الببليوجرافي

وســيتم اســتعراض البعــض منهــا فــي هــذه الدراســة.
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ــائل  ــص الرس ــاالً وباألخ ــات أجم ــادر المعلوم ــأن مص ــروف ب ــن المع وم
ــة،  ــدة للمعرف ــة جدي ــاً تضــم أضاف ــداً علمي ــا جه ــي محتواه ــل ف ــة تحم الجامعي
تســتحق أن تفــرد لهــا دراســات تحليليــة، وقــد تميــزت الدراســات العليــا بجامعــة 
ــج  ــدم برام ــي تق ــوع التخصصــات الت ــة وتن ــودة وأصال ــزارة وج ــرى بغ أم الق
الدراســات العليــا، وبنــاًء علــى إحصائيــات عمــادة شــؤون المكتبــات بالجامعــة 
ــى منتصــف عــام  ــذ عــام )1389هـــ - 1978م( إل ــغ عــدد الرســائل من ــد بل فق
)2016م )9,521( رســالة جامعيــة موزعــة بيــن )14( كليــة علميــة وقــد 
ــة وبنســبة  ــة المركــز األول بعــدد )4,052( رســالة جامعي ــة التربي ــت كلي احتل

.)%42.48(

مشكلة الدراسة:

ــة  ــائل الجامعي ــات الرس ــت توجه ــة تناول ــى دراس ــث عل ــر الباح ــم يعث ول
بجامعــة أم القــرى بصفــة عامــة وجميــع رســائل كليــة التربيــة بصفــة خاصــة، 
لكونهــا أول كليــة مــن حيــث عــدد الرســائل الجامعيــة المجــازة حيــث بلــغ عددهــا 
إلــى )4052( رســالة جامعيــة وبنســبة )42.48%( مــن إجمالــي عــدد الرســائل 
ــى  ــاج إل ــة يحت ــائل الجامعي ــن الرس ــم م ــذا الك ــرى، فه ــة أم الق ــازة بجامع المج
دراســة تحليليــة تهتــم بالكشــف عــن واقــع اإلنتــاج الفكــري العلمــي المتمثــل فــي 
الرســائل الجامعيــة المجــازة مــن كليــة التربيــة بجامعــة أم القــرى ممــا قــد يســاعد 
ــرار  ــدم تك ــى ع ــم إل ــى توجيه ــا إل ــة وطــالب الدراســات العلي ــام الكلي أوالً أقس

جهــود غيرهــم، وثانيــاً معرفــة الخصائــص العامــة لتلــك الرســائل.

ــط  ــل وضب ــي تحلي ــاهمة ف ــة للمس ــذه الدراس ــرة ه ــاءت فك ــا ج ــن هن  وم
تلــك الرســائل ببليوجرافيــاً وببليومتريــاً ، ويمكــن صياغــة المشــكلة فــي الســؤال 
التالــي: ماهــي توجهــات الرســائل الجامعيــة بكليــة التربيــة بجامعــة أم القــرى؟ 
وذلــك مــن خــالل دراســة أســاليب الضبــط واإلتاحــة اإللكترونيــة وطــرق اإلفــادة 

مــن المحتــوى.
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تساؤالت الدراسة :

ــة بجامعــة . 1 ــة التربي ــة المجــازة مــن كلي ــا توجهــات الرســائل الجامعي م
أم القــرى فــي الفتــرة مــن )1976م/1397هـــ( إلــى )2016م/1437هـــ(، مــن 
حيــث الخصائــص العامــة للرســائل )التوزيــع الزمنــي، التخصــص، اإلشــراف، 

اللغــة، النــوع، الكليــة، والقســم(.

ــة أم . 2 ــة بجامع ــة التربي ــائل كلي ــة لرس ــة والنوعي ــات العددي ــا االتجاه م
ــرى؟ الق

مــا قنــوات اإلتاحــة للرســائل الجامعيــة لكليــة التربيــة بجامعــة أم القــرى . 3
فــي قواعــد المعلومــات؟ 

مــا وســائل الضبــط المتاحــة للرســائل الجامعــة لكليــة التربيــة بجامعــة . 4
أم القــرى؟

ــة أم . 5 ــة بجامع ــة التربي ــة لكلي ــائل الجامعي ــن الرس ــادة م ــبة اإلف ــا نس  م
ــرى؟ الق

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على:

تحليــل محتــوى الرســائل الجامعيــة المجــازة مــن كليــة التربيــة بجامعــة . 1
أم القــرى، مــن حيــث الخصــاص العامــة للرســائل )العــام الدراســي، التخصص، 

اللغــة، النــوع، الكليــة، والقســم، اإلشــراف األكاديمــي(.

رصــد وســائل الضبــط المتاحــة للرســائل الجامعــة لكليــة التربيــة بجامعة . 2
القرى. أم 

ــة أم . 3 ــة بجامع ــة التربي ــة لكلي ــائل الجامع ــة للرس ــوات اإلتاح حصــر قن
ــات. ــد المعلوم ــي قواع ــرى ف الق
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تحليــل االستشــهادات المرجعيــة لعينــة مــن الرســائل الجامعيــة لمعرفــة . 4
نســبة اإلفــادة مــن الرســائل الجامعيــة موضــوع الدراســة بصفــة خاصــة ومــن 

الرســائل الجامعيــة بصفــة عامــة.

أهمية الدراسة:

يمكن إبراز أهمية الدراسة في النقاط التالية:

)الرســائل . 1 المعلومــات  أوعيــة  أهــم  احــدى  علــى  الضــوء  تســليط 
الجامعيــة(.

ــات . 2 ــى توجه ــرف عل ــم بالتع ــي تهت ــى الت ــات األول ــن الدراس ــا م كونه
الرســائل الجامعيــة المجــازة مــن كليــة التربيــة بجامعــة أم القــرى، فإنهــا ستســلط 
ــائل  ــات الرس ــى توجه ــة عل ــام العلمي ــات واألقس ــي الكلي الضــوء للمســؤولين ف

ــة الموضوعــات والتخصصــات. ــة مــن ناحي العلمي

سد النقص الحاصل في غياب مثل هذه الدراسة.. 3

قــد تســهم هــذه الدراســة فــي أضافــة معرفــة جديــدة فــي علــم الدراســات . 4
الببليومترية.

تفتــح المجــال أمــام باحثيــن آخريــن لتنــاول جوانــب بحثيــة أخــرى، لــم . 5
تتطــرق لهــا الدراســة الحاليــة.

ــي . 6 ــة ف ــام العلمي ــة واألقس ــة التربي ــم وكلي ــن وزارة التعلي ــة كل م حاج
التعــرف علــى توجهــات الرســائل الجامعيــة المجــازة، األمــر الــذي قــد يســاعدهم 

فــي أعــداد برامــج الدراســات العليــا المســتقبلية.

تقــدم الدراســة لطلبــة الدراســات العليــا فــي تخصــص العلــوم التربويــة . 7
التوجهــات الموضوعيــة، والمنهجيــة ممــا يســاعد فــي اختياراتهــم لموضوعــات 

بحوثهــم.
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مصطلحات الدراسة:

أعدهــا 	  التــي  العلميــة  الدراســات  بهــا  الجامعية: يقصــد  الرســائل 
طلبــة الدراســات العليــا كأحــد متطلبــات الحصــول علــى درجــة الماجســتير أو 
الدكتــوراه، والتــي أجيــزت مــن كليــة التربيــة بجامعــة أم القــرى خــالل الفتــرة 

مــا بيــن )2016-1976(.

الرســائل الجامعيــة إجرائـــيا: هــي كل األطروحــات الجامعيــة مــن 	 
رســائل الماجســتير والدكتــوراه المجــازة مــن الكليــات والمعاهــد العلميــة بجامعــة 

ــرى. أم الق

 	:Studies Bibliometric الدراسات الببليومترية

يعــرف Cooper (2015( الدراســات الببليومتريــة: بانهــا منهــج 	 
يهــدف لتحويــل خصائــص النتــاج الفكــري وســماته اللغويــة والنوعيــة والمكانيــة 
والموضوعيــة مــن مصــادر نشــر وإنتــاج مؤلفيــه إلــى أرقــام يتــم تحليلهــا 

ــة. ــدة وتقديري ــج محاي ــرج الباحــث بنتائ ــي يخ وبالتال

محددات الدراسة: 

شملت الدراسة الحدود التالية:

المحدد الموضوعي: اشتملت الدراسة كافة الرسائل الجامعية المجازة من كلية 
التربية بجامعة أم القرى. 

المحــدد المكانــي: اقتصــرت هــذه الدراســة جميــع الرســائل الجامعيــة 
)الماجســتير والدكتــوراه( والمجــازة مــن كليــة التربيــة بجامعــة أم القــرى 
والمتاحــة علــى المكتبــة الرقميــة لمكتبــة الملــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز الجامعيــة 

ــرى. ــة أم الق لجامع

المحــدد الزمانــي: الفتــرة الزمنيــة التــي تغطيهــا الدراســة مــدة أربعيــن عامــاً 
منــذ إجــازة أول رســالة علميــة توصلــت إليها الدراســة في عــام )1397/1976( 
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مــن الرســائل الجامعيــة المجــازة وحتــى يــوم )1437/6/28هـــ( الموافــق 
1.)2016/4/6(

الخلفية النظرية:

الدراسات العليا بجامعة أم القرى:

ــي  ــعودية ف ــة الس ــة العربي ــي المملك ــا ف ــات العلي ــم للدراس ــح أول قس أفتت

)جامعــة الملــك عبدالعزيــز فــرع مكــة المكرمــة ســابقاً( جامعــة أم القــرى حاليــاً 

فــي عــام )1968/1388( إذ افتتــح فــي كليــة الشــرعية والدراســات اإلســالمية، 

وقــد نوقشــت أول رســالة ماجســتير علــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية 

ــا(. فــي )1392/2/3(، )موقــع عمــادة الدراســات العلي

بلــغ عــدد الطــالب المســجلين بالدراســات العليــا )1438/1437/ 2016-

2017( بمختلــف كليــات الجامعــة )2507( منهــم ))1032( ذكــور و)1475( 

إنــاث، موزعيــن علــى أربعــة عشــرة كليــة ومعهــد برامــج دراســات عليــا 

ــج الدراســات  ــن البرام ــم )1( يبي ــوراه(، والجــدول رق ــوم، ماجســتير، دكت )دبل

ــن التخصصــات  ــن بي ــك يوضــح التباي ــة والتخصــص، وكذل ــا حســب الكلي العلي

ــة. والدرجــات العلمي

 كمــا أن التخصصــات المتاحــة لإلنــاث أقــل مــن تخصصــات للذكــور، مثــل 

كليــة الدراســات القضائيــة ال يتوفــر لديهــا ضمــن برنامــج الدراســات العليــا أي 
تخصــص لإلنــاث.
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جدول رقم )1( برامج الدراسات العليا بجامعة أم القرى حسب الكلية 
والتخصص والدرجة العلمية والجنس

دكتوراهماجستيردبلومالتخصصاتالكلية
إناثذكورإناثذكورإناثذكور

 الشريعة والدراسات
اإلسالمية

√√√√--الفقه
√√√√--أصول الفقه

--√√√√الدراسات اإلسالمية

الدعوة وأصول الدين
√√√√--التفسير
√√√√--الحديث
√√√√--العقيدة

التربية

-√-√--التربية اإلسالمية المقارنة
 مناهج التربية اإلسالمية

√√√√√√المقارنة

 مناهج وطرق تدريس اللغة
√√√√--اإلنجليزية

 مناهج وطرق تدريس اللغة
√√√√--العربية

√√√√--مناهج وطرق تدريس العلوم
 مناهج وطرق تدريس التربية

√√√√--الفنية
 مناهج وطرق تدريس

√√√√--االجتماعيات

√√-√--المناهج واإلشراف التربوي
-√-√--اإلدارة والتخطيط التربوي

---√--اإلرشاد النفسي
-√-√--تعلم

---√--اختبارات ومقاييس
---√--التربية الفنية
---√--التربية البدنية

---√--اإلدارة الرياضية
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اللغة العربية

√√√√--النحو
--√√--اللغويات التطبيقية

√√√√-- األدب
√√√√--والبالغة والنقد

 كلية الدراسات
القضائية واألنظمة

-√-√--الدراسات القضائية
--√√--النظام التجاري
---√--النظام الجنائي

-----√المحاماة

-----√ التحقيق واالدعاء العام
 العلوم االقتصادية
-√-√--االقتصاد اإلسالميوالمالية اإلسالمية

العلوم التطبيقية

--√√--رياضيات تطبقيه
--√√--الفيزياء

√√√√--الكيمياء الفيزيائية
-√√√--أحياء نبات

العلوم االجتماعية

--√√--الجغرافيا
--√√--اللغة اإلنجليزية

--√√--الخدمة االجتماعية
--√√--اإلعالم

الهندسة
---√--الهندسة الميكانيكية

---√--الهندسة المدنية
---√--العمارة اإلسالمية

 المعهد العالي لألمر
--√√√√الحسبةبالمعروف

√√--كلية التربية للبنات
---√--إدارة األعمال

√-√---التصاميم
√-√---اآلداب للبنات

حتى )1437/12/03هـ -2016/10/1( لم تضاف رسائل جامعية جديدة، حيث   
تم التواصل مع المكتبة المركزية للتأكد من اإلضافات.
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الرسائل الجامعية بجامعة أم القرى:

يبيــن الجــدول رقــم )2( توزيــع الرســائل الجامعيــة لجامعــة أم القــرى 
ــي  ــة الشــريعة والدراســات اإلســالمية ف ــة، تصــدرت كلي موزعــة حســب الكلي
ــبة  ــن بنس ــول الدي ــوة وأص ــا الدع ــبة )34.26%(، تليه ــوراه بنس ــائل الدكت رس
)23.36%(، وأمــا كليــة التربيــة فجــاءت فــي المركز الثالث بنســبة )%20.42(، 
ثــم رابعــاً كليــة اللغــة العربيــة بنســبة )15%(، أمــا بالنســبة لرســائل الماجســتير 
فقــد أختلــف الترتيــب بالنســبة لعددهــا فقــد جــاء ترتيــب كليــة التربيــة فــي المركز 
األول بقرابــة )50%(، ثــم كليــة الشــريعة، فالدعــوة وأصــول الديــن، وحافظــت 

كليــة اللغــة العربيــة علــى مركزهــا الرابــع بنســبة )%9(.

جدول رقم )2( توزيع الرسائل الجامعية لجامعة أم القرى موزعة حسب الكلية

اإلجماليدكتوراهماجستيرالكلية
%العدد%العدد%العدد

362448.4341020.42405242.48التربية

153720.3868834.26222523.33الشريعة والدراسات اإلسالمية
113215.0146923.36160116.78الدعوة وأصول الدين

6859.0830315.0998810.36اللغة العربية
1231.63623.091851.94التربية للبنات

1391.84221.11611.69العلوم التطبيقية
1662.2001661.74العلوم االجتماعية

410.54381.89790.83اآلداب
410.54160.8570.60التصاميم

170.2300170.18الهندسة والعمارة اإلسالمية
 المعهد العالي لإلمر بالمعروف والنهي

30.040030.03عن المنكر

30.040030.03العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية
10.010010.01 الدراسات القضائية واألنظمة

10.010010.01إدارة األعمال

7,51310020081009,521100اإلجمالي
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الدراسات العليا بكلية التربية بجامعة أم القرى:

يرجــع تاريــخ أنشــاء كليــة التربيــة بجامعــة أم القــرى إلــى عــام )1383هـــ-
ــرى  ــة أم الق ــا أنشــئت جامع ــي عــام )1401هـــ -1981م( عندم 1963م(، وف
ألحقــت التخصصــات التاليــة بكليــة التربيــة: الكيميــاء، األحيــاء، الفيزيــاء، 
التخصصــات  إلــى  أضافــة  اإلنجليزيــة،  اللغــة  الجغرافيــا،  والرياضيــات، 
األساســية للكليــة وهــي: التربيــة الرياضيــة، التربيــة الفنيــة، ريــاض األطفــال، 
ــم  ــة، عل ــة اإلســالمية والمقارن ــة: التربي ــا التخصصــات التالي وللدراســات العلي
النفــس التربــوي، المناهــج وطــرق التدريــس، اإلدارة التربويــة والتخطيــط، 

ــة. ــة الفني والتربي

بعــض  نقــل  فــي  الجامعــة  بــدأت  التخصصيــة  الكليــات  أنشــاء  ومــع 
ــاء،  ــاء، الفيزي ــاء، األحي ــن )الكيمي ــل كل م ــم نق ــا فت ــى كلياته ــات إل التخصص
ــوم التطبيقيــة والهندســة )ســابقاً حيــث تــم فصــل  ــة العل والرياضيــات( إلــى كلي
تخصصــات الهندســة إلــى كليــة مســتقلة فــي عــام )1998م( تحــت مســمى كليــة 
ــى  ــة( إل ــة اإلنجليزي ــا، اللغ ــام الجغرافي ــارة اإلســالمية(، )وأقس ــة والعم الهندس

ــرى،1413(. ــة أم الق ــة، )جامع ــوم االجتماعي ــة العل كلي

أعداد الطالب:

بلــغ عــدد طــالب الدراســات العليــا المقيديــن بالدراســات العليــا بكليــة التربية 
بجامعــة أم القــرى للعام الدراســي )1436-1437هـــ/ 2015-2016م( )543( 

ذكــور موزعيــن علــى مختلــف أقســام الكليــة كمــا هــو مبيــن بالجــدول رقــم )3(
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جدول رقم )3( يبين عدد طالب الدراسات العليا للعام الدراسي )2016-2017م(

اجملموعدكتوراه ماجستريالقسم

 مجلة أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

4870333781107188املناهج وطرق التدريس

2855751710372175الرتبية اإلسالمية

1742159325183علم النفس
 اإلدارة والتخطيط

18331518333451الرتبوي

0290002929 الرتبية الفنية

1700017017الرتبية البدنية

12822913881266293543اجملموع
*عامدة الدراسات العليا )1437/11/29(.
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الضبط الببليوجرافي للرسائل الجامعية لجامعة أم القرى:

ــم مــن جهــود  ــكل مــا ت ــاً شــامالً ل فرضــت طبيعــة الدراســة حصــًرا ورقي
ســواء علــى مســتوى الجامعــة أو علــى المســتوى الفــردي للضبــط الببليوجرافــي 
للرســائل الجامعيــة، هــذا باإلضافــة إلــى الفهــرس اآللــي للمكتبــة، وقــد توصلــت 

عمليــات الحصــر إلــى التالــي: 

أوالً: الفهرس اآللي للمكتبة

مــن أوائــل أدوات الضبــط الببليوجرافــي ألوعيــة المعلومــات هــي الفهــرس، 
ــى  ــرى عل ــة أم الق ــة بجامع ــدهللا الجامعي ــك عب ــة المل ــرس مكتب ــوي الفه ويحت
البيانــات الببليوجرافيــة التاليــة: عنــوان الرســالة، أســم الطالــب، ســنة اإلجــازة 
فقــط، ورمــز المكتبــة المتاحــة بهــا النســخة الورقيــة، ثــم روابــط ألجزاء الرســالة 
)غــالف الرســالة المقدمــة، فهــرس المحتويــات، عــرض النــص الكامــل، 
الملخــص اإلنجليــزي، الملخــص العربــي(. وبهــذا الشــكل ينقصــه بعــض 
ــة للرســالة،  ــة، القســم، اإلشــراف العلمــي، الدرجــة العلمي ــل: الكلي ــات مث البيان

ــات، أو األجــزاء. ــدد الصفح ع

ثانياً: األدلة المطبوعة

ــة  ــط الرســائل الجامعي ــى ضب ــي تهــدف إل ــة الت ــد مــن األدل صــدرت العدي
ــائل  ــع الرس ــامالً لجمي ــا كان ش ــض منه ــرى، البع ــة أم الق ــن جامع ــازة م المج
ــن  ــث م ــن البح ــا تمك ــتعراض م ــيتم اس ــن، وس ــص معي ــي تخص ــض ف والبع

ــة: ــول علي الحص

ــائل  ــة للرس ــة )5( أجــزاء أدل ــات بالجامع ــادة شــؤون المكتب أصــدرت عم
ــة: الجامعي

ــل  ــات )د.ت( دلي ــادة شــؤون المكتب ــز، عم ــك عبدالعزي ــة المل األول: جامع
ــة  ــة المركزي ــة: الدكتــوراه والماجســتير الموجــودة فــي المكتب الرســائل الجامعي

ــة، ج)1( )67( ص. ــة المكرم ــز بمك ــك عبدالعزي ــة المل لجامع
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قسم حسب تصنيف ديوي إلى )10( معارف، أحتوى على كشافات بأسماء 
أصحاب الرسائل، عناوين الرسائل، المشرفين، الجزء الثاني احتوى على 

)133( رسالة.

الثانــي: جامعــة أم القــرى، عمــادة شــؤون المكتبــات. )1406( . دليــل 
رســائل جامعــة أم القــرى إلــى نهايــة عــام 1415هـــ، مكــة المكرمــة: جامعــة أم 

القــرى، )566( ص.  

قســم حســب تصنيــف ديــوي إلــى )10( معــارف، أحتــوى علــى كشــافات 
بأســماء أصحــاب الرســائل، عناويــن الرســائل، المشــرفين، الجــزء الثانــي 

ــالة. ــى )130( رس ــوى عل احت

الثالــث: جامعــة أم القــرى، عمــادة شــؤون المكتبــات )1988/1408( 
دليــل الرســائل الجامعيــة: الدكتــوراه والماجســتير الموجــودة فــي المكتبــة 
المركزيــة لجامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة، ج)2(، مكــة المكرمــة: جامعــة أم 

القــرى،)408( ص.

قســم حســب تصنيــف ديــوي إلــى )10( معــارف، أحتــوى علــى كشــافات 
بأســماء أصحــاب الرســائل، عناويــن الرســائل، المشــرفين، احتــوى علــى 

)833( رســالة.

الرابــع: جامعــة أم القــرى، عمــادة شــؤون المكتبــات )1417(. دليــل 
رســائل جامعــة أم القــرى إلــى نهايــة عــام )1415هـــ(، مكــة المكرمــة: جامعــة 

أم القــرى، )320( ص. 

ــتير و  ــالة ماجس ــا )1622( رس ــالة منه ــدد )2071( رس ــى ع ــتمل عل أش
)449( رســالة دكتــوراه، رتــب الدليــل حســب الكليــات، ثــم األقســام، وقــد 
رتبــت محتوياتــه ترتيبــاً هجائيــاً بالعناويــن، وأشــتمل علــى كشــافات: بالباحثيــن، 

ــة. ــب المحقق ــي الكت ــة، مؤلف ــب المحقق ــن، المشــرفين، الكت العناوي
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الخامــس: جامعــة أم القــرى، عمــادة شــؤون المكتبــات )1419( دليــل 
الرســائل الجامعيــة المناقشــة فــي جامعــة أم القــرى خــالل الفتــرة مــن نهايــة عــام 
ــة:  ــة المكرم ــام 1419، مك ــى ع ــة إل ــي الجامع ــجلة ف )1415-1419( والمس
جامعــة أم القــرى، )301( ص. رتــب حســب الكليــات، ثــم األقســام، وقــد 
رتبــت محتوياتــه ترتيبــاً هجائيــاً بالعناويــن، وأشــتمل علــى كشــافات: بالباحثيــن، 
العناويــن، المشــرفين، الكتــب المحققــة، مؤلفــي الكتــب المحققــة واشــتمل علــى 

عــدد )650( رســالة.

أدلة رسائل كلية التربية:

صدر العديد من أدلة الرسائل الجامعية العلمية لكلية التربية منها:

- جامعــة أم القــرى، )1413(. دليــل الرســائل العلميــة لكليــة التربيــة 
)130( ص. القــرى،  أم  جامعــة  التربيــة،  كليــة  )ماجســتير-دكتوراه(، 

شــمل )545( رســالة، صنــف حســب تخصصــات الكليــة، ذكــرت البيانــات 
ــي  ــاء ف ــب، المشــرف، الســنة، وج ــالة، اســم الطال ــوان الرس ــى عن ــة: عل التالي

شــكل جــداول.

- جامعــة أم القــرى، كليــة التربيــة. )1425( دليــل الرســائل الجامعيــة 
ــة أم  ــة: جامع ــة المكرم ــوراه(، مك ــتير – ودكت ــة )ماجس ــة التربي ــة لكلي العلمي

القــرى، )255( ص.

ذكــرت  الكليــة،  تخصصــات  حســب  وصنــف  رســالة،   )770( شــمل 
البيانــات التاليــة: عنــوان الرســالة، اســم الطالــب، المشــرف، التخصــص العــام، 

ــداول. ــكل ج ــي ش ــاء ف ــنة، وج ــق، الس التخصــص الدقي

- الحارثــي، زايــد عجيــر. )1992/1413( دليــل رســائل الماجســتير فــي 
علــم النفــس ج1، )1399-1410(،  مركــز البحــوث التربوية والنفســية، سلســلة 

البحــوث التربويــة والنفســية، )473( ص.
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ــم النفــس، وتضمــن  احتــوى علــى بيانــات )66( رســالة ماجســتير فــي عل
معلومــات ببليوجرافيــة وصفيــة، مشــكلة الدراســة، األهــداف، التســاؤالت، 
ــد قســم  ــج الدراســة، وق ــة، ونتائ ــاليب اإلحصائي ــة، األس أدوات الدراســة، العين

ــس. ــم النف ــن تخصصــات عل ــى )15( تخصــص م إل

- ملخصــات رســائل الماجســتير والدكتــوراه فــي التربيــة اإلســالمية، 
إعــداد د. نجــم الديــن اإلندجانــي، حصــر للرســائل العلميــة المجــازة فــي التربيــة 

ــي )3( أجــزاء: ــد صــدر ف اإلســالمية، وق

الجــزء األول صــدر فــي عــام )1413( وأحتــوى علــى )104( رســالة، 	 
يغطي الفتــرة )1397-1413هـ(.

الجــزء الثانــي صــدر فــي عــام )1420( واحتــوى على )100( رســالة، 	 
يغطــي الفترة )1414هـ -1419هـ(.

الجــزء الثالــث صــدر فــي عــام )1424( واحتــوى علــى )87( رســالة، 	 
يغطــي الفتــرة )1419هـ إلــى 1424هـ(.

وشــملت جميعهــا البيانــات الببليوجرافيــة للرســالة: مشــكلة الدراســة، فصول 
الدراســة، والنتائــج، وجــاءت علــى شــكل جــدول )عنوان الرســالة، أســم الطالب، 

أســم المشــرف، ســنة التخرج(.

أدلة رسائل جامعة أم القرى: 

إن عــدم توفــر مركــز للنشــر العلمــي بجامعــة أم القــرى نتــج عنــه تشــتت 
وانفراديــة فــي النشــر فمــن خــالل محــاوالت التعــرف علــى مــا تــم نشــره أتضــح 
ــد أن  ــة أو معه ــكل كلي ــات النشــر فل ــط عملي ــة مســؤولة لضب ــه ال توجــد جه أن
تنشــر ســواء عــن طريــق مطبعــة الجامعــة أو فــي المطابــع التجاريــة، وباالعتماد 
علــى الدراســات الســابقة وزيــارة الكليــات، اســتطاع الباحــث أن يحصــر األدلــة 

التاليــة:

ــي  ــة ف ــائل الجامعي ــل الرس ــن )1983/1403( دلي ــد حس ــلبي، محم - الش
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ــام )1391- ــن ع ــرى م ــة أم الق ــات اإلســالمية بجامع ــة الشــريعة والدراس كلي
1401( دمشــق: دار البصائــر )557( ص.

ــريعة،  ــة الش ــام لكلي ــى )5( أقس ــت عل ــالة وزع ــى )222( رس ــتمل عل اش
ــالة. ــذة مختصــرة حســب فصــول الرس ــع نب ــة م ــات الوصفي ــن البيان وتضم

كما أصدرت كلية الدعوة وأصول الدين دليلين لرسائل الكلية:

- جامعــة أم القــرى، كليــة الدعــوة وأصــول الديــن )1432(. دليــل الرســائل 
العلميــة المســجلة والمناقشــة بكليــة الدعــوة، مكــة المكرمــة: جامعــة أم القــرى، 

ص )190(.

وشــمل الرســائل المناقشــة والرســائل المســجلة حتــى نهايــة الفصــل األول 
مــن العــام الدراســي 1430هـ/1431هـــ والتــي بلغــت )1600( رســالة علميــة، 
وجــاء تقســيمه حســب األقســام العلميــة بالكليــة، )اســم الطالــب، عنــوان الرســالة، 

اســم المشــرف، ســنة التخــرج(، وال يوجــد لــه كشــافات.

- جامعــة أم القــرى، كليــة الدعــوة وأصــول الديــن )1435(. دليــل الرســائل 
العلميــة بكليــة الدعــوة، مكــة المكرمــة: دار الدراســات العلميــة للنشــر والتوزيــع، 

)410( ص.

تضمــن جميــع الرســائل المناقشــة والرســائل المســجلة حتــى نهايــة الفصــل 
ــالة  ــت )200( رس ــي بلغ ــي 1433هـ/1434هـــ والت ــام الدراس ــن الع األول م

ــم يختلــف عــن الجــزء األول ســوى إضافــة جنســية الطالــب. علميــة، ل

ــة  ــراث اإلســالمي بجامع ــاء الت ــة وإحي ــد البحــوث العلمي ــا أصــدر معه كم
أم القــرى عــام )2009( قاعــدة معلومــات علــى برنامــج )Access( اشــتملت 
علــى البيانــات الببليوجرافيــة لجميــع الرســائل الجامعيــة المتوفــرة بالمعهــد 
والتــي بلــغ عــدد )5061( رســالة توزعــت بيــن رســائل ماجســتير ودكتــوراه.

ومــن خــالل تفحــص كل مــا ســبق مــن األدوات واألدلــة الســابقة أتضــح أن 
معظمهــا كانــت بجهــود فرديــة وبالتالــي غــاب عنهــا االلتــزام بالمعاييــر الفنيــة، 
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باإلضافــة إلــى عــدم اكتمــال بيانــات الوصــف الببليوجرافــي األساســية حيــث أن 
بعضهــا لــم يذكــر بيانــات مهمــة مثــل ســنة اإلجــازة، كمــا أن األدلــة الصــادرة 
عــن عمــادة شــؤون المكتبــات ال تعكــس الوضــع الفعلــي الواقــع رســائل جامعــة 

أم القــرى.

اإلتاحة:

ــرى  ــى أخ ــة إل ــن جامع ــة م ــائل الجامعي ــة للرس ــات اإلتاح ــف سياس تختل
ــا  ــات أدخلته ــن الجامع ــر م ــي وكثي ــا بالشــكل الورق ــظ به فالبعــض الزال يحتف
ــا  ــددة، مم ــات مح ــدد صفح ــة بع ــق الرقمن ــة عــن طري ــا الرقمي ــن مكتباته ضم
ســاعد المســتفيدين علــى ســهولة االطــالع عليهــا، ومكتبــة الملــك عبــدهللا 
الجامعيــة لجامعــة أم القــرى بــدأت منــذ )2007/1427( بمشــروع رقمنــة 
ــات  ــة المجــازة مــن الكلي ــع الرســائل الجامعي ــة وأتاحــت جمي الرســائل الجامعي

ــي: ــن ه ــة بطرقيتي ــائل متاح ــت الرس ــرى، وأصبح ــة أم الق ــة بجامع العلمي

أوال: الورقيــة وهــي متوفــرة بمكتبــة الملــك عبــدهللا الجامعيــة بمقــر الجامعــة 
ــة،  ــر مصنف ــي غي ــجيل خاصــة، وه ــام تس ــب أرق ــت حس ــد رتب ــة، وق بالعابدي
واالطــالع عليهــا متــاح لجميــع رواد المكتبــة وذلــك فــي الــدوام الرســمي 
ــات )لالطــالع  ــات الكلي ــة مــن الرســائل بمكتب ــة، كمــا توجــد نســخ ورقي للمكتب

ــط(. ــي فق الداخل

ثانيا: حالياً تتاح رسائل جامعة أم القرى الكترونياً من خالل:

موقــع المكتبــة الرقميــة التابــع لعمــادة شــؤون المكتبــات بجامعــة أم القــرى، 
ــا )24( صفحــة  ــاح منه ــل والبعــض يت ــص بالكام ــائل بالن ــر بعــض الرس تتوف
النــص  العربــي واألجنبــي،  الملخــص  المقدمــة،  الرســالة،  وهــي: غــالف 

ــات.  ــرس المحتوي ــر، فه المختص

كمــا يوجــد علــى موقــع قاعــدة معلومــات »دار المنظومــة« عــدد محــدد مــن 
رســائل )الماجســتير والدكتــوراه( والمجــازة مــن جامعــة أم القــرى والتــي يبلــغ 

عددهــا )4931( رســالة لعــدد )24( صفحــة مــن كل رســالة.
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ــة  ــة خدم ــا المكتب ــي توفره ــة الت ــات الرقمي ــات المعلوم ــن خدم ــن ضم وم
ــي  ــة الت ــات العلمي ــات والمؤسس ــات المعلوم ــة لمؤسس ــائل الجامعي ــب الرس طل
يمكــن لهــا الحصــول علــى نســخة الكترونيــة بالنــص الكامــل للرســالة بواســطة 

ــى الموقــع. ــاح عل ــة والمت ــة نمــوذج طلــب رســالة علمي تعبئ

النشر

تنشر الرسائل الجامعية بواسطة: 

األولى: أن توصي لجنة المناقشة بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة.

ــالته بنشــرها بواســطة إحــدى  ــد مناقشــة رس ــب بع ــوم الطال ــي: أن يق الثان
ــر. دور النش

ومــن خــالل البحــث فــي المكتبــة المركزيــة أو مكتبــات الكليــات واالتصــال 
بعمــادة الدراســات العليــا بجامعــة أم القــرى، ومطبعــة الجامعــة للحصــول علــى 
ــات  ــى بيان ــر الباحــث عل ــم يعث ــا ل ــم طبعه ــي ت ــة الت ــات بالرســائل الجامعي بيان
حديثــة لحصــر الرســائل الجامعيــة التــي تــم نشــرها، ســواء دليــل لمطبوعــات 
معهــد البحــوث العلميــة )ســابقاً( وقــد أحتــوى علــى )45( عنــوان رســالة جامعية 

تــم طبعهــا بنــاًء علــى توصيــات الطبــع للجــان المناقشــات.

أدبيات الموضوع:

تشــير نتائــج البحــث فــي قواعــد المعلومــات العربيــة مثــل: قائمــة اإلنتــاج 
الفكــري العربــي فــي المكتبــات والمعلومــات، المنهــل، edusearch وغيرها، 
ــاج الفكــري  ــي اإلنت ــاك غــزارة ف ــى أن هن ــل: )Eric،Lisa(، إل ــة مث واألجنبي
ــة، ونســتطيع أن نحصــر  ــة واإلنجليزي ــن العربي ــي موضــوع الدراســة باللغتي ف

الموضوعــات التــي تناولهــا اإلنتــاج الفكــري فــي المحــاور اآلتيــة:

المحور األول: االتجاهات الموضوعية للرسائل الجامعية	 

المحــور الثانــي: دراســات فــي اإلستشــهادات المرجعيــة فــي الرســائل 	 
الجامعيــة.
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المحور األول: االتجاهات الموضوعية للرسائل الجامعية

درس الذيابــي )2015(، التوجهــات الموضوعيــة والمنهجيــة لعــدد )126( 
مــن رســائل الدكتــوراه بقســم اإلدارة التربويــة والتخطيط بكليــة التربية بجامعة أم 
القــرى، وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة إلــى أن مجــاالت البحــث جــاءت بالترتيــب 
التالــي: األول مجــال الســلوك التنظيمــي بنســبة ) 28.57 %(، وتناولــت )23( 
ــة  ــطى،( 44 )أطروح ــة اإلدارة الوس ــا،( 59 ) أطروح ــة اإلدارة العلي أطروح
اإلدارة الدنيــا، وركــزت) 5,86%( مــن األطروحــات علــى التعليــم الحكومــي، 
ــت نســبة )81%( مــن األطروحــات  ــد كان ــة المنهــج العلمــي فق ــا مــن ناحي وأم
مــن نــوع البحــوث الكميــة، )9,7%(  مــن األطروحــات اعتمــدت علــى البحــوث 
ــن  ــى )76%( م ــب عل ــو الغال ــي المســحي ه ــج الوصف ــت المنه ــة، وكان النوعي
الرســائل ، معظــم األطروحــات اســتخدمت االســتبانة كأداة لجمــع البيانات، كذلك 
كان للذكــور النصيــب األوفــر مــن الرســائل وبنســبة )52،4%(، كمــا )94%( من 
 ،)SPSS( الرســائل اعتمــدت علــى البرنامــج اإلحصائــي للعلــوم االجتماعيــة
وأوصــت الدراســة إلــى توجيــه أنظــار الطلبــة لدراســة الموضوعــات المتعلقــة 
بالتعليــم الخــاص، تحقيــق التــوازن بيــن الجهــات المســتهدفة مــن البحــث، توجيــه 

نظــر الطلبــة للتركيــز إجــراء البحــوث النوعيــة.

رســائل  توجهــات  عــن  للكشــف  دراســة   )2013( الشــمري  وأجــرى 
ــن قســم المناهــج  ــوم المجــازة م ــم العل ــي مجــال تعلي ــوراه ف الماجســتير والدكت
وطــرق التدريــس بكليــة التربيــة بجامعــة أم القــرى، ومــن خــالل تحليــل محتــوى 
)116( رســالة جامعيــة، تبيــن للباحــث أن هنــاك موضوعــات فــي مجــال تعليــم 
ــة  ــم يتــم دراســتها، كمــا دلــت النتائــج علــى وجــود فروقــات ذات دالل العلــوم ل
ــة للدراســات، وأوصــت  ــرات الزمني ــة، والفت ــة بحســب الدرجــة العلمي إحصائي
الدراســة بضــرورة توجيــه الطــالب إلــى دراســة موضوعــات لــم تــدرس وبمــا 

يتناســب مــع احتياجــات ســوق العمــل.

أجــرى نــوح )2012( دراســة عــن توجهــات الرســائل الجامعيــة فــي 
تخصــص أصــول التربيــة بثــالث جامعــات ســعودية: أم القــرى، الملــك ســعود، 
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اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، للفتــرة مــن )1411-1433هـــ( مــن خــالل 
تحليــل عــدد )291( رســالة جامعيــة، وجــاءت نتائــج الدراســة مبينــة أن كليــة 
التربيــة بجامعــة أم القــرى جــاءت فــي المركــز األول مــن حيــث عــدد الرســائل 
بنســبة )35.7%( ويليهــا قســم التربيــة بجامعــة اإلمام محمد بن ســعود اإلســالمية 
وفــي المركــز الثالــث جامعــة الملــك ســعود، وأن اغلــب الرســائل كانــت للطــالب 
بنســبة )64.9%(، وأمــا مــن حيــث درجــة الرســائل فجــاءت رســائل الماجســتير 
بنســبة )82.5%(، كمــا تغلــب اإلشــراف الفــردي عن اإلشــراف الجماعي بنســبة 
)99%(، وتصــدر المنهــج الوصفــي المســحي المناهــج المتبعــة فــي الرســائل، 
ــى الرســائل،  ــل اإلشــراف الجماعــي عل ــد أوصــت الدراســة بضــرورة تفعي وق

مــع تحفيــز الطــالب المتميزيــن علــى مواصلــة دراســتهم لمرحلــة الدكتــوراه.

وفــي عــام )2012( أجــرى عبدالرحمــن، دراســة للتعــرف علــى أهــم 
التوجهــات البحثيــة والمنهجيــة فــي بحــوث الرســائل الجامعيــة فــي مجــال 
اإلبــداع فــي األجهــزة الحكوميــة بالمملكــة العربيــة الســعودية مــن خــالل تحليــل 
محتــوى )36( رســالة ماجســتير ودكتــوراه مجــازة مــن خمس جامعات ســعودية 
فــي مجــال اإلبــداع فــي األجهــزة الحكوميــة تــم إجراؤهــا فــي الفتــرة مــن عــام 
ــى أن معظــم الدراســات ركــزت  ــج إل ــد أســفرت النتائ )1418-1433هـــ(، وق
علــى دراســة العوامــل المســببة لإلبــداع، وأن غالبيــة الدراســات تناولــت اإلبــداع 
ــداع  ــات اإلب ــت خصائــص ومعوق ــي تناول ــك الدراســات الت ــي ذل التنظيمــي، يل
التنظيمــي. كمــا أشــارت النتائــج إلــى أن جميــع الرســائل العلميــة أتبعــت المنهــج 
الوصفــي، واعتمــدت الغالبيــة مــن الرســائل أســلوب المعاينــة فــي جمــع بيانــات 

الدراســة.

ودرس الرواضيــة )2011( الرســائل الجامعيــة المتخصصــة في الدراســات 
االجتماعيــة، المجــازة مــن الجامعــات األردنيــة الرســمية للفتــرة مــن )1971-
2009(، بلــغ حجــم العينــة )191( رســالة، وتبيــن مــن خــالل النتائــج أن المنهــج 
الوصفــي يأتــي فــي المركــز األول يليــه المنهــج التجريبــي فالتاريخــي، وأهتمــت 
ــن،  ــة للمعلمي ــم المناهــج الدراســية واالحتياجــات التدريبي معظــم الرســائل بتقيي
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ــة والمناهــج الدراســية،  ــات والطلب ــن المعلم ــة الدراســة فتوزعــت بي ــا عين وأم
وقــد أشــارت النتائــج أن )74%( مــن الرســائل كانــت للذكــور. وأوصت الدراســة 
ــة  ــوم كلي ــة، وأن تق ــراء البحــوث التاريخي ــى أج ــة عل ــجيع الطلب بضــرورة تش

التربيــة بأعــداد خطــط بحثيــة مســبقة لتجنــب تكــرار موضوعــات الدراســات.

ــات )50(  ــر)2011( اتجاه ــس درس الخليفة وبابك ــم النف ــال عل ــي مج وف
ــل  ــرت تحلي ــد أظه ــودان، وق ــات بالس ــن )6( جامع ــازة م ــة مج ــالة جامعي رس
الرســائل أن هنــاك تفاوتــاً فــي اهتمــام الباحثيــن بموضوعــات علــم النفــس فقــد 
توزعــت بيــن )13( فــرع مــن فــروع التخصــص وأعالهــا علــم النفــس التربــوي 
مــع غيــاب لعلــم النفــس الحربــي )العســكري(، وعلــم النفــس الهندســي، وعلــم 
النفــس الرياضــي، وعلــم النفــس التجــاري، وعلــم النفــس الفلســفي، وعلــم النفــس 
ــج  ــف نتائ ــا كش ــوان، كم ــس الحي ــم نف ــالم،  وعل ــيكولوجية الس ــي، وس القانون
ــة  ــم الطلب ــائل ه ــي الرس ــة المســتهدفة ف ــر الشــرائح االجتماعي الدراســة أن أكث
ــات األخــرى مثــل ذوي االحتياجــات  ــم المرضــى )10%(، تليهــم الفئ )50%( ث
الخاصــة واألطفــال، وأوصــت الدراســة بضــرورة أن تشــمل الدراســات جميــع 
فئــات المجتمــع وخاصــة األطفــال والمزارعيــن والعمــال، تدريــب طــالب 
الدكتــوراه فــي مجــال علــم النفــس علــى إجــراء عمليــات التحليــل اإلحصائــي.

ودرســت المــزروع )2011( واقــع رســائل الماجســتير والدكتــوراه المجازة 
ــغ عــدد )42( رســالة،  مــن جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن والتــي بل
ــل أن موضوعــات الرســائل تتماشــي مــع التوجهــات  ــج التحلي ــت نتائ ومــن بين
العالميــة لتناولهــا موضوعــات المعلــم والتدريــس، وتصــدر موضــوع »تدريــس 
مقــرر العلــوم« ، كمــا ركــزت )70%( مــن الرســائل علــى المنهــج التجريبــي, 
واالختبــارات التحصيليــة كأداة لجمــع البيانــات، وأمــا مــن حيث مجتمع الدراســة 
فقــد كانــت أكثرهــم طالبــات التعليــم العــام، وقــد أوصــت الدراســة بضــروه تنــوع 
ــم  ــات التعلي ــى طالب ــز عل ــدم التركي ــوع وع ــث الن ــن حي ــات م ــع الدراس مجتم

العــام، توســيع المجــاالت الموضوعيــة لألبحــاث.

ــائل  ــة للرس ــة والمنهجي ــات الموضوعي ــويش )2010( االتجاه ودرس الش
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الجامعيــة المجــازة بالجامعــات الســعودية، والتــي بلغــت )154( أطروحــة، 
ــات كان  ــات المعلوم ــا أن موضــوع خدم ــي توصــل اليه ــج الت ــم النتائ ــن أه وم
لهــا النصيــب األكبــر فــي الموضوعــات، والمنهــج الوصفــي هــو الغالــب بنســبة 
)60%(، ويليــه منهــج تحليــل المضمــون، وأكــدت الدراســة علــى أهميــة تبنــي 

ــي فــي إجــراء الدراســات المســتقبلية. المنهــج التجريب

ــي  ــة ف ــالة جامعي ــون )98( رس ــدي )2010( مضم ــل النجاحي والجن وحل
ــى مجــال  ــت الدراســة إل ــة، وتوصل ــات مصري ــي )5( جامع ــة ف مجــال الطفول
ــال كان  ــية لألطف ــة النفس ــال الصح ــس ومج ــم النف ــال عل ــة ومج أصــول التربي
لهــا النصيــب األكبــر فــي الرســائل، وكان المنهــج التجريبــي هــو أكثــر المناهــج 
اســتخداما يليــه المنهــج الوصفــي وأقــل المناهــج اســتخداماً هــو المنهــج المقــارن، 
وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة االهتمــام بالدراســات التــي تخــدم الفئــة العمرية 

مــن الميــالد وحتــى )4( ســنوات وموضوعــات مشــابه فــي التخصــص. 

ودرس عطايا )2010( أســـــباب عـــــزوف طـــــالب الدراســـــات العليـــــا 
ــوث  ــراء البح ــن إجـــ ــرى عـــ ــة أم الق ــالمية بجامع ــة اإلســـ ــم التربيـــ بقســـ
الميدانيــة مـــن وجهـــة نظـــر أعضـــاء هيئــة التـــدريس والطلبــة، وقــد توصلــت 
الدراســة إلــى أســباب هــذا العــزوف يتــوزع بيــن: نقــص التدريــب علــى البحــوث 
الميدانيــة فــي البرنامــج التأهيلــي، اإلشــراف العلمــي، ضعــف مهــارات الطــالب 
ــص  ــد أوصــت الدراســة بضــرورة تخصي ــة، وق لطــرق المعالجــات اإلحصائي
مقــرر ضمــن البرنامج التأهيلي إلكســاب الطـــالب مهـــارات البحـــث الميـــداني، 

االهتمام بالقضــــايا والمشــــكالت التربويــــة الــــتي ينبغــــي دراســــتها ميدانياً.

ــي مجــال  ــراج )2006( خصائــص األطروحــات الســعودية ف أســتقصى ف
ــذ  ــة من ــعودية واألجنبي ــات الس ــن الجامع ــازة م ــات والمج ــات والمعلوم المكتب
عــام )1974-2002( والتــي بلغــت )219( أطروحــة، ومــن أهــم النتائــج 
ــك  ــي تل ــا ف ــز عليه ــي رك ــات الت ــة أن الموضوع ــا الدراس ــت اليه ــي توصل الت
الفتــرة هــي: عمليــات المعلومــات، مؤسســات المعلومــات، مصــادر المعلومــات، 
ــم تكــن مــن  ــات ل ــة المكتب ــا أن موضــوع مهن ــة، ويالحــظ هن القياســات الورقي
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ــاً. ــام المركــز حالي ــا هــو االهتم ــة كم ــات البحثي ضمــن األولوي

وأجــرى كل مــن قاســم، فرحــات، وعبــد الرحمــن. )1994( دراســة تحليلية 
لرصيــد الرســائل الجامعيــة المجــازة والمســجلة  فــي كليــة اآلداب بجامعــة 
ــة،  ــة، االتجاهــات الموضوعي ــى أقســام الكلي القاهــرة ، مــن حيــث توزيعهــا عل
ــل محتــوى عــدد )500(  ــة، ومــن خــالل تحلي ــن، الدرجــة العلمي جنــس الباحثي
رســالة موزعــة علــى ثالثــة عشــر قســماً تبيــن أن جــاء قســم اللغــة العربيــة فــي 
المركــز األول مــن حيــث عــدد الرســائل، وأرتفــع عــدد رســائل الماجســتير عــن 

الدكتــوراه، كمــا ســيطر اإلشــراف الفــردي علــى اإلشــراف المشــترك.

المحور الثاني: االتجاهات الموضوعية والمنهجية للرسائل الجامعية 

رســالة   )84( لعــدد  المرجعيــة  االستشــهادات   )2015( الشــايع  حلــل 
جامعيــة مجــازة مــن كليــة التربيــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية 
بالريــاض، وذلــك للتعــرف علــى مدى اســتخدام مصــادر المعلومــات اإللكترونية 
فــي الرســائل الجامعيــة، وقــد توصــل الباحــث إلــى اســتنتاج مفــاده بــان  الســلوك 
المعلوماتــي للباحثيــن فــي الرســائل يتســم بالطابــع التقليــدي حيــث كان االعتمــاد 
أكثــر علــى مصــادر المعلومــات التقليديــة و المحدوديــة الشــديدة باالستشــهادات 
اإللكترونيــة التــي وردت فــي الرســائل بنســبة بلغــت ) 2.1 %( مــن المجمــوع 
الكلــي لالستشــهادات بمصــادر المعلومــات التــي تــم حصرهــا في قوائــم المراجع 
للرســائل ، كمــا أتضــح أن االعتمــاد علــى مصــادر المعلومــات العربيــة بنســبة 
عاليــة بلغــت )84.11 % (، وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة اهتمــام مؤسســات 
ــة الباحثيــن بمــا يتوفــر لديهــا مــن خدمــات  ــة بتوعي ــات التربي المعلومــات وكلي
معلومــات اإللكترونيــة ، وعلــى أهميــة وضــع معاييــر ومواصفــات لكتابــة 
االستشــهادات المرجعيــة وتوثيــق المراجــع فــي الرســائل العلميــة ومتابعــة 

تطبيقهــا.

وفــي دراســة ثابــت )2011( التــي قامــت بتحليــل االستشــهادات المرجعيــة 
ــن )1995- ــرة م ــل للفت ــة الموص ــاء بجامع ــم اإلحص ــوراه لقس ــائل الدكت برس
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2006( والبالــغ عددهــا)668(  استشــهاداً، ومــن أهــم نتائــج الدراســة أن 
نســبة االستشــهاد باإلنتــاج الفكــري األجنبــي بلغــت) %83.5 (  مقارنــة بنســبة 
االستشــهاد باإلنتــاج الفكــري العربــي والــي  بلغــت نســبتها )% 16.4 ( وأرجعت 
الباحثــة الســبب فــي ذلــك إلــى قلــة النتــاج الفكــري العربــي فــي علــم اإلحصــاء 
ــة، حيــث  ــر ثابت ــة الهوامــش غي ــة كتاب ــاع أســعار البعــض منهــا، وطريق وارتف
اتبــع الباحثــون عــدة طــرق فــي كتابتهــا، إضافــة إلــى عــدم االهتمــام باســتكمال 
المعلومــات الببليوغرافيــة، كمــا بينــت الباحثــة أن ترتيــب الرســائل الجامعية جاء 
فــي المركــز الثالــث فــي نســبة االستشــهادات المرجعيــة بعــد الكتــب والدوريــات، 
وقــد أوصــت بنشــر ملخصــات مصــادر المعلومــات العربيــة المتخصصــة بعلــم 
اإلحصــاء علــى اإلنترنــت ليتــاح ألكبــر عــدد مــن المســتفيدين مــن المتخصصيــن 

االســتفادة منهــا.

ــي )277(  ــواردة ف ــة ال ــل الشــوابكة )2010( االستشــهادات المرجعي وحل
ــة بجامعــة اليرمــوك بــاألردن خــالل  ــة التربي ــة أجيــزت فــي كلي رســالة جامعي
الفتــرة مــن )2005-2007(، للتعــرف علــى درجــة اســتخدام طــالب الدراســات 
ــرت  ــت، أظه ــى اإلنترن ــدة عل ــة المعتم ــات اإللكتروني ــا لمصــادر المعلوم العلي
نتائــج الدراســة إلــى أن نســبة  الرســائل الجامعيــة التــي استشــهدت بالمصــادر 
اإللكترونيــة بلغــت )74%( فــي حيــن بلغــت نســبة االستشــهاد بالمصــادر 
الورقيــة )%6( والرســائل التــي أجيــزت عــام )2007 ( تضــم أعلــى نســبة  
استشــهاد بالمصــادر اإللكترونيــة ، وكانــت معظــم االستشــهادات المرجعيــة 

ــة. ــة اإلنجليزي باللغ

وفــي دراســة أجرتهــا جــواد )2009( عــن اســتخدام الدوريــات في الرســائل 
ــة اآلداب  ــات بكلي ــات والمكتب ــم المعلوم ــم عل ــل قس ــن قب ــازة م ــة المج الجامعي
ــن  ــة بي ــالة موزع ــا )26( رس ــة حجمه ــراق، بعين ــتنصرية بالع ــة المس بالجامع
مرحلتــي الماجســتير والدكتــوراه، ومــن خــالل تحليــل االستشــهادات المرجعيــة 
تبيــن أن عــدد عناويــن الدوريــات المستشــهد بهــا )558( دوريــة ونســبة )%31( 
فــي رســائل الماجســتير و )17%( فــي رســائل الدكتــوراه منهــا )23%( دوريــات 
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عربيــة، كمــا تناولــت النتائــج أكثــر عناويــن الدوريــات العربيــة واألجنبيــة 
استشــهاداً فــي الرســائل موضــوع الدراســة، وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة 
زيــادة خدمــة اإلحاطــة الجاريــة، وأن تهتــم مكتبــة الجامعــة باســتكمال األعــداد 

الناقصــة مــن الدوريــات.

وفــي الســياق نفســه درس معتــوق )2008( درجــة اســتخدام مصــادر 
المعلومــات اإللكترونيــة فــي الرســائل الجامعيــة المجــازة مــن جامعــة أم 
ــة، للفتــرة )2008-2006(،  القــرى مــن خــالل تحليــل االستشــهادات المرجعي
ــى أن  ــل إل ــة التحلي ــفرت عملي ــد أس ــة، وق ــالة جامعي ــالل )684( رس ــن خ وم
إجمالــي االستشــهادات المرجعيــة )117,472( مرجــع، منهــا فقــط )986( 
ــط )7(  ــا، أي بمتوس ــهادا الكتروني ــبة )08. %( استش ــي بنس ــهاد الكترون استش
استشــهادات لــكل رســالة، وأن معظــم االستشــهادات اإللكترونيــة التــي احتــوت 
ــغ عددهــا  عليهــا الرســائل الجامعيــة كانــت لمصــادر باللغــة العربيــة, حيــث بل
)788( استشــهادا مــن أصــل )986(  استشــهاد الكترونــي، وبنســبة  )%78.4(، 
وجــاءت كليــة التربيــة فــي المركــز األول بواقــع )83( رســالة  جامعيــة، وفيمــا 
ــج  ــى أن تخصــص المناه ــج إل ــارت النتائ ــق بالتخصــص الموضوعــي أش يتعل
وطــرق التدريــس قــد أحتــل المركــز األول بيــن تخصصــات موضــوع الدراســة، 
ــن  ــة، وم ــب ضعيف ــرة بنس ــز متأخ ــت مراك ــة أحتل ــات العلمي ــا التخصص وأم
ــا  ــى تشــجيع طــالب الدراســات العلي ــل عل ــات الدراســة: ضــرورة العم توصي
علــى اســتخدام مصــادر المعلومــات اإللكترونيــة مــن قبــل المشــرفين، وزيــادة 

ــة. ــات اإللكتروني ــتخدام مصــادر المعلوم ــى اس ــة عل ــدورات التدريبي ال
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الدراسات األجنبية:

ــة  ــالة جامعي ــدد )87( رس ــن )Tunca & Alkin 2016( ع درس كل م
مجــازة مــن الجامعــات التركيــة، وذلــك للتحقــق مــن مــدى مســاهمة تلك الرســائل 
فــي مجــال تقييــم البرامــج لتخصــص المناهــج وطــرق التدريــس. كشــفت نتائــج 
ــي  ــج ف ــم البرام ــألة تقيي ــات لمس ــن نصــف األطروح ــرب م ــا يق ــل أن م التحلي
ــي مســتويات  ــج ف ــم البرام ــع تقيي ــاول النصــف اآلخــر م ــي وتن ــم االبتدائ التعلي
أخــرى مــن التعليــم )التعليــم العالــي والتعليــم فــي المدرســة الثانويــة، والتدريــب 
ــم  ــار، والتعلي ــم الكب ــم، وتعلي ــة التعلي ــل المدرس ــا قب ــة م ــة، مرحل ــاء الخدم أثن

الخــاص 

كمــا فحــص Kagizmanli & Tatar، (2014( الرســائل الجامعيــة 
المجــازة مــن الجامعــات التركيــة حــول الكلمــات المســتخدمة باللغــة التركيــة فــي 
تعليــم مقــرر الرياضيــات باســتخدام التقنيــة الحديثــة، وقــد تــم الحصــول علــى 
ــات  ــى أن الكلم ــة إل ــت الدراس ــة، وتوصل ــالة جامعي ــن )105( رس ــات م البيان
الرئيســية األكثــر اســتخداما كانــت مــن المنطقــة الخاضعــة لتعليــم الرياضيــات، 
وكان هنــاك مزيــد مــن الدراســات التــي ركــزت علــى الجبــر مقارنــة مــع تلــك 
الموجــودة علــى الهندســة، وكان مصطلحــات الحاســب اآللــي األكثــر تفضيــال 
لــدى العامليــن. وقــد تبيــن أن الدراســات الكميــة أكثــر مــن الدراســات النوعيــة، 

بينمــا يفضــل التحليــل الوصفــي أكثــر فــي تحليــل البيانــات النوعيــة.

وحلــل Zong (2013( وأخــرون الرســائل الجامعيــة فــي علــم المكتبــات 
والمعلومــات المجــازة مــن الجامعــات الصينية في الفتــرة )1994-2011( وذلك 
لمعرفــة أكثــر الموضوعــات بحثــاً فــي التخصــص، وقــد توصلــت الدراســة مــن 
خــالل تحليــل عــدد )640( رســالة دكتــوراه إلــى أن الموضوعــات جاءت حســب 
ــاك  ــة، وأن هن ــبكة والبحــث الداللي ــات، الش ــي: مصــادر المعلوم ــب التال الترتي
موضوعــات لــم تــدرس بالشــكل الكافــي ومنهــا: الحكومــة اإللكترونيــة، وإدارة 
ــة،  ــادل المعرف ــة، وتب ــكار والمعرف ــة واالبت ــات، وإدارة المعرف ــوارد المعلوم م
ــن تخصصــات  ــوراه م ــة الدكت ــة أن طلب ــت الدراس ــا بين ــة، كم ــم المعرف وتنظي
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ــوم اإلدارة  ــم المعلومات،عل ــم الحاســوب، ونظ ــات، عل ــل: الرياضي ــة مث مختلف
واالقتصــاد والهندســة، والقانــون.

التعقيب على الدراسات السابقة: 

ــل  ــن بتحلي ــام الباحثي ــن أن اهتم ــابقة، تبي ــات الس ــتعراض للدراس ــد اس بع
محتــوى الرســائل الجامعيــة قــد تــوزع بيــن تحليــل االستشــهادات المرجعية وبين 
تحليــل المحتــوى الموضوعــي والمنهجــي، وقــد كانــت الدراســات المتخصصــة 
فــي مجــال التربيــة محــدودة منهــا: دراســة نــوح )2012(، ودراســة الشــوابكة 
)2010(، الخليفة و  بابكــر)2011( و فــي مجــال اإلدارة دراســة عبدالرحمــن 
)2012(، فــي حيــن أن تخصــص مثــل علــم المكتبــات والمعلومــات فقــد شــهد 
اهتمامــاً مــن قبــل عــدد مــن الباحثيــن الذيــن تناولــوا تحليــل محتــوى الرســائل 
الجامعيــة فــي هــذا التخصــص ومنهــا: دراســة الشــويش ،)2010(، جــواد 

)2009(، الفــراج )2006(.

أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

ــي  ــابقة ف ــات الس ــى الدراس ــه عل ــالل اطالع ــن خ ــث م ــتفاد الباح ــد اس لق
دعــم اإلطــار النظــري وصياغــة أهــداف الدراســة وفــي بنــاء وتصميــم نمــوذج 
اســتخراج البيانــات مــن الرســائل الجامعيــة، كمــا تــم االســتعانة بنتائجهــا خــالل 
مناقشــة نتائــج الدراســة، وتختلــف الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة فــي 
هدفهــا، وعينتهــا، ومــكان تطبيقهــا، فقــد هدفــت إلــى التعــرف توجهــات الرســائل 

الجامعيــة المجــازة مــن كليــة التربيــة بجامعــة أم القــرى.

منهج الدراسة:

لتحقيــق أهــداف الدراســة واإلجابــة علــى األســئلة المطروحــة، اعتمــد 
ــات  ــلوب القياس ــى أس ــة إل ــي باإلضاف ــي التحليل ــج الوصف ــى المنه ــث عل الباح
الببليومتريــة والتــي تهتــم بالتعــرف علــى الخصائــص البنائيــة لإلنتــاج الفكــري 

ــذا الموضــوع.  ــة ه ــج المناســب لدراس ــو المنه ــماته، وه وس
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مجتمع وعينة الدراسة:

فــي  القــرى  أم  مــن جامعــة  المجــازة  الجامعيــة  الرســائل  عــدد  يبلــغ 
ــز  ــن عبدالعزي ــدهللا ب ــك عب ــة المل ــع المكتب ــب موق ــات وحس ــع التخصص جمي
الموافــق                                       ) )1437هـــ  عــام  نهايــة  حتــى  القــرى  أم  بجامعــة  الجامعيــة 
9/30/ 2016)9,549( رســالة، منهــا )7,541( رســالة ماجســتير و )2008( 
ــة الدراســة للرســائل  ــم )4( يوضــح حجــم عين ــوراه، والجــدول رق رســالة دكت
الجامعيــة )الماجســتير والدكتــوراه( المجــازة مــن كليــة التربيــة بجامعــة أم 
القــرى والمتاحــة علــى المكتبــة الرقميــة لمكتبــة الملــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز 
الجامعيــة لجامعــة أم القــرى والتــي بلغــت )4052( رســالة ، موزعــة علــى )6( 
ــس،  ــم النف ــة اإلســالمية، عل ــس، التربي ــج وطــرق التدري ــة: المناه ــام علمي أقس
ــا  ــة، وهــي جميعه ــة البدني ــة، التربي ــة الفني ــط، التربي ــة والتخطي اإلدارة التربوي

ــة. ــذه الدراس ــع ه ــل مجتم تمث

جدول رقم )4( أجمالي عدد رسائل كلية التربية بجامعة أم القرى موزعة 
حسب القسم

القسم
المجموعدكتوراهماجستير

%العدد%العدد%العدد
 المناهج وطرق

126034.6011929.02137934.03التدريس
 اإلدارة التربوية

91024.9913733.41104725.84والتخطيط

62717.2210525.6173218.07تربية إسالمية

61616.914911.9566516.41علم نفس
1885.1600.001884.64تربية فنية

411.1300.00411.01تربية بدنية

3642100.0410100.04052100.0اإلجمالي



205 د.خالد بن سليمان بن معتوق

8- أدوات جمع البيانات:

ــة المجــازة مــن جامعــة أم القــرى  ــة الرســائل الجامعي ــى كاف للحصــول عل
منــذ أول رســالة إلــى وقــت أعــداد هــذه الدراســة كان مــن األمــور التــي حــرص 
الباحــث أن يحصرهــا جميعهــا، ولتحقيــق ذلــك تــم فــي البدايــة اســتخدام موقــع 
ــرى  ــة أم الق ــح رســائل جامع ــرى والــذي يتي ــة أم الق ــة لجامع ــة الرقمي المكتب
)صفحــة العنــوان، المقدمــة، قائمــة المحتويــات(، ولكــن أتضــح أن كثيــراً مــن 
ــوان، رســائل صفحــة  ــدون صفحــة العن ــط ال تعمــل، رســائل ب الرســائل: رواب

ــات رمــوز ال تقــرأ. ــوان فقــط، رســائل تفتــح بمحتوي عن

تقــدم الباحــث بطلــب إلــى مكتبــة الملــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز الجامعيــة 
ــم  ــب وت ــة الطل ــت المكتب ــد حقق ــة، وق ــى النســخة المتاحــة بالمكتب للحصــول عل
الحصــول علــى )16000( رســالة علــى ملفــات )PDF(، شــملت جميــع 
الرســائل الجامعيــة المتاحــة علــى موقــع المكتبــة الرقميــة منهــا رســائل لجامعات 
أخــرى، وقــام الباحــث بفــرز جميعهــا وأتضــح مــن خــالل عمليــة الفــرز أن مــن 
ضمنهــا رســائل جامعيــة ليســت فــي موضــوع هــذه الدراســة وعليــه تــم أجــراء 

التالــي:

حذف الرسائل الغير مجازة من جامعة أم القرى.	 

حذف الرسائل المكررة.	 

ــل: مشــروع 	  ــة مث ــميات مختلف ــات تحــت مس ــذف البحــوث والدراس ح
ــاش، دراســة خاصــة. ــة نق تخــرج، حلق

فرز رسائل كلية التربية.	 

فرز رسائل كلية التربية حسب األقسام العلمية.	 

ــى 	  ــات بواســطة برنامــج االكســيل أشــتمل عل ــم أداة لجمــع البيان تصمي
البنــود: أســم الطالــب، المشــرف أو المشــرفين، العــام الدراســي، الدرجــة 
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العلميــة، عنــوان الرســالة، الكليــة، التخصــص، عــدد صفحــات الرســالة، عــدد 
ــة. ــة واألجنبي ــتخلصات العربي ــن، المس ــات العناوي كلم

ولقيــاس درجــة اكتمــال التغطيــة اعتمــد الباحــث علــى طريقتيــن: األولى 	 
النســخة اإللكترونيــة المتاحــة علــى موقــع مكتبــة الملــك عبــدهللا الجامعيــة، 
ــاة –  ــة المضاه ــي حال ــة )ف ــس المكتب ــودة بنف ــة الموج ــة النســخة الورقي والثاني

ــة(. ــة و الورقي ــات اإللكتروني ــن محتوي ــة – بي ــة أو الجزئي الكامل

ولتحليــل االستشــهادات المرجعيــة الرســائل الجامعيــة موضوع الدراســة 	 
إعــداد صفحــة علــى برنامــج االكســيل، أدخلــت فيــه المراجــع المستشــهد بها.

أداة الدراسة:

صمــم الباحــث اســتمارة علــى برنامــج )Excel( بغــرض تجميــع البيانــات 
مــن محتــوى الرســائل الجامعيــة، شــمل البيانــات التاليــة: رقــم الرســالة، الدرجــة 
ــة، العــام الدراســي، القســم، التخصــص، عنــوان الرســالة، عــدد  ــة، الكلي العلمي
ــم  ــات، اس ــدد الصفح ــزي، ع ــي واإلنجلي ــتخلص العرب ــوان، المس ــات العن كلم

الطالــب، أســماء المشــرفين، ...

صدق أداة الدراسة:

للحصــول علــى أداة تحقــق تجميــع بيانــات صادقــة لتحقيق أهداف الدراســة، 
قــام الباحــث باالســتعانة بمحكميــن مــن المتخصصيــن فــي أقســام علــوم المكتبات 
المعلومــات فــي بعــض الجامعــات الســعودية، ومصــر، بهــدف تحكيــم االســتبانة 
بلــغ عددهــم )9(، تــم اطالعاهــم علــى نمــوذج جمــع البيانــات وطلــب منهــم إبداء 
مالحظاتهــم علــى بنــود وعبــارات الحقــول مــن حيــث التأكــد مــن اشــتمالها علــى 
البيانــات الالزمــة للدراســات الببليومتريــة، ولتحقيــق الهــدف الــذي وضعــت مــن 
أجلــه، واقتــراح طــرق تحســينها باإلضافــة إلــى إعــادة الصياغــة أو الحــذف أو 
ــراً مــن المالحظــات  ــد اســتفاد الباحــث كثي ــه مناســباً، وق ــك ممــا يرون ــر ذل غي
ــاء  ــم اإلبق ــرات وت ــي دمــج بعــض الفق ــن وخاصــة ف ــي وردت مــن المحكمي الت

علــى العبــارات التــي اتفــق عليهــا المحكمــون.



207 د.خالد بن سليمان بن معتوق

نتائج الدراسة ومناقشتها:

الخصائص العامة للرسائل الجامعية: 

ــة:  ــائل موضــوع الدراس ــة للرس ــص العام ــة الخصائ ــج الدراس تشــمل نتائ
التوزيــع الكمــي للرســائل الجامعيــة حســب األقســام العلميــة )التخصــص(، 
ــي، اإلشــراف العلمــي،  ــع الزمن ــوراه( التوزي ــة )ماجســتير/ دكت الدرجــة العلمي

ــي: ــج كاآلت ــت النتائ ــة وكان ــهادات المرجعي ــل االستش تحلي

التوزيع الكمي للرسائل الجامعية حسب األقسام العلمية:

تقــدم أربعــة أقســام مــن كليــة التربية الســته برامج دراســات عليا وهي: قســم 
ــة اإلســالمية،  ــط، التربي ــة والتخطي ــس، اإلدارة التربوي المناهــج وطــرق التدري
وقســم علــم نفــس، ومــن خــالل توزيــع الرســائل الجامعيــة علــى أقســام الكليــة 
يتضــح مــن جــدول رقــم )4( أن قســم المناهــج وطــرق التدريــس قــد أجــاز خــالل 
ــدد )1379(  ــرى بع ــة أم الق ــة بجامع ــة التربي ــائل كلي ــث رس ــاً ثل ــن عام أربعي
رســالة جامعيــة وبنســبة )34%( مــن إجمالــي عــدد الرســائل التــي أجيــزت مــن 
جامعــة أم القــرى، منهــا )1260( رســالة ماجســتير بنســبة )34.5%( و )119( 
رســالة دكتــوراه وبنســبة )29%( ويعتبــر األعلــى بيــن أقســام الكليــة مــن حيــث 
الرســائل الجامعيــة، يليــه قســم اإلدارة التربويــة والتخطيــط بنســبة )%25.84(، 
ــاء  ــس )16-18%(، وج ــم النف ــة اإلســالمية وعل ــبة قســمي التربي ــت نس وتقارب
قســم التربيــة الفنيــة فــي المركــز قبــل األخيــر بنســبة )4.63%(، وأخيــراً قســم 

التربيــة البدينــة بعــدد )41( رســالة ماجســتير.
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 التوزيع الزمني للرسائل الجامعية:

ــا،  ــة توزيعــا زمني ــة التربي ــة بكلي ــع الرســائل الجامعي ــاول الباحــث توزي تن
منــذ عــام )1397هـــ( ، وقــد عمــد إلــى تقســيم المــدى الزمنــى إلــى كل خمــس 
ســنوات، ويوضــح الجــدول التالــي التوزيــع الزمنــى مــن األقــدم إلــى األحــدث، 
ويتضــح أن أول رســالة جامعيــة )ماجســتير( أجيــزت مــن كليــة التربيــة بجامعــة 
ــرق  ــج وط ــم المناه ــق 1976( بقس ــام )1397 المواف ــي ع ــت ف ــرى كان أم الق
التدريــس وفــي نفــس العــام بقســم اإلدارة التربويــة، واســتمر عــدد الرســائل فــي 
ــق )2016-2011(  ــن أعــوام  )1432-1437( المواف ــغ بي ــى أن بل ــاد إل ازدي
إلــى عــدد )1217( رســالة كان النصيــب األكبــر منهــا رســائل ماجســتير 
)1081( رســالة، ويمكــن تفســير العــدد الكبيــر مــن الرســائل المجــازة فــي هــذه 
األعــوام إلــى ســببين: األول قــرار إلغــاء شــرط حفــظ ســورتي )البقــرة والنســاء( 
مــن القــران الكريــم حيــث كان مــن شــروط مناقشــة الرســالة أن يحضــر خطــاب 
إجــازة الحفــظ مــن قســم القــراءات بكليــة الدعــوة وأصــول الديــن، وبعــد إلغــاء 
ــائل  ــداد الرس ــاع أع ــظ ارتف ــام )1428هـــ -2009م( نلح ــي ع ــرط ف ــذا الش ه
المجــازة، وقــد بلغــت الرســائل المجــازة فــي هــذه الفتــرة مــن إلغــاء قــرار الحفــظ 
)2006-2016( )2303( رســالة جامعيــة وهــي تقريبــاً نصــف إجمالــي عــدد 
الرســائل المجــازة مــن الكليــة وبنســبة )56.6%(، والســبب الثانــي يتمثــل فــي  
زيــادة أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس حيــث تمثلــت تلــك الفتــرة فــي زيــادة عــدد 

الوظائــف األكاديميــة التــي توفــرت للكليــات.
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جدول رقم )5( التوزيع الزمني للرسائل الجامعية 

االجمالي  دكتوراه  ماجستير السنة 

% العدد  % العدد  % العدد  ميالدي  هجري 

0.49 20 0 0 0.55 20 1976-1980 1379-1401

3.68 149 0.24 1 4.06 148 1981-1985 1402-1406

6.89 279 0.73 3 7.58 276 1986-1990 1407-1411

7.38 299 5.85 24 7.55 275 1991-1995 1412-1416

11.28 457 8.78 36 11.56 421 1996-2000 1417-1421

13.55 549 10.98 45 13.84 504 2001-2005 1422-1426

26.65 1080 39.51 162 25.21 918 2006-2010 1427-1431

29.76 1206 33.66 138 29.32 1068 2011-2016 1432-1437

0.24 13 0.33 1 0.33 12 غير محدد 

100.0 4052 410 100.0 100.0 3652 المجموع
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 توزيع رسائل الكلية حسب الجنس والدرجة العلمية

ــور  ــم )6( أن نســبة الطــالب الذك ــات الجــدول رق ــن خــالل بيان يتضــح م
فاقــت نســبة الطالبــات اإلنــاث فــي درجتــي الماجســتير والدكتــوراه حيــث بلغــت 
النســبة أكثــر مــن الثلثيــن )67.49%(، ويمكــن أن يعــزو الباحــث ذلــك إلــى أن 
ظــروف المــرأة العربيــة بصفــة عامــة والمــرأة الســعودية بصفــة خاصــة مــن 
حيــث االلتزامــات األســرية وطبيعــة الثقافــة العربيــة فهــي مســؤولة مــن ولــي 
أمــر ســواء كان الوالــد أو الــزوج وهــم غالبــاً يفضلــون أن تبقــى المــرأة فــي بيتها 
بعــد الحصــول علــى الشــهادة الجامعيــة خاصــة إذا كانــت مســؤولة عــن أعمــال 
ــة  ــرأة العربي ــل للم ــرص العم ــع أن ف ــذاك الواق ــال ، ك ــة األطف ــزل وتربي المن
الحاصلــة علــى شــهادات عليــا ضئيلــة بــل تــكاد تنحصــر فــي العمــل بالجامعات، 
وتتفــق نتيجــة هــذه الدراســة مــع عــدد مــن الدراســات الســابقة التــي وجــدت فــي 
نتائجهــا أن نســبة الذكــور أعلــى بكثيــر مــن اإلنــاث فــي مجــال البحــث العلمــي 
بصفــة عامــة ومــن تلــك الدراســات فــي الســعودية الســرحاني )2012(، نــوح 
)2012(، الشــويش )2010(، و فــي األردن فقــد وجــد )الروايضــة ، 2011(، 

وفــي العــراق دراســة )ثابــت،2011(، وفــي ليبيــا )العبيــدي، 2009(.

جدول رقم )6( توزيع رسائل الكلية حسب الدرجة العلمية و النوع االجتماعي )الجنس(،

الدرجة العلمية
أنثىذكر

%العدد%العدد

245867.4928369.02 ماجستري

30.98   118432.51127دكتوراه

3642100.0410100.0اجملموع
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حركة اإلشراف العلمي على الرسائل الجامعية

يبلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة التربيــة بجامعــة أم القــرى )243( 
عضــواً موزعيــن علــى المراتــب األكاديميــة كالتالــي: )33( أســتاذ، )73( 
أســتاذ مشــارك، )137( أســتاذ مســاعد، موزعيــن علــى مختلــف أقســام الكليــة، 
ــة اإلشــراف  ــن حرك ــذي يبي ــم )7( ال ــات الجــدول رق ــل بيان ــن خــالل تحلي وم
ــد كان نصــف  ــة فق ــة التربي ــوراه بكلي ــى رســائل الماجســتير والدكت ــي عل العلم
رســائل الماجســتير بإشــراف عضــو هيئــة تدريــس علــى مرتبــة )أســتاذ(، وأمــا 
ــر )88.78%( لعضــو  ــب األكب ــوراه كان النصي ــائل الدكت ــى رس اإلشــراف عل
هيئــة تدريــس علــى مرتبــة )أســتاذ مشــارك(، وحســب العــرف االكاديمــي 
ــى  ــم عل ــن ه ــوراه لم ــة الدكت ــائل درج ــى رس ــرف عل ــون المش فيفضــل أن يك
مرتبــة )أســتاذ دكتــور(، وقــد يرجــع الســبب فــي ارتفــاع نســبة إشــراف )أســتاذ 
مشــارك( علــى رســائل الدكتــوراه هــو محدوديــة عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس 
علــى مرتبــة )أســتاذ( وزيــادة عــدد طــالب مرحلــة الدكتــوراه، وجــاء مــن هــم 
ــي اإلشــراف بالرغــم مــن أن  ــة ف ــة »أســتاذ مســاعد« بنســبة ضئيل ــى مرتب عل
ــد  ــادة )45( ق ــي الم ــات الســعودية ف ــا الموحــدة للجامع الئحــة الدراســات العلي
نصــت علــى أمكانيــة أن يشــرف األســتاذ المســاعد علــى رســائل الماجســتير إذا 
مضــت علــى تعيينــه ســنتان، علــى أن يكــون قــد نشــر بحثيــن علــى األقــل فــي 
مجلــة علميــة محكمــة. )جامعــة أم القــرى، 2009(،ومــن المؤكــد أن اإلشــراف 
العملــي علــى الرســائل الجامعيــة يســاعد عضــو هيئــة التدريــس علــى القــراءة 
والبحــث واالطــالع علــى الجديــد فــي مجــال تخصصــه وهــذا ممــا يدفعــه إلــى 

إعــداد األبحــاث والدراســات.
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جدول رقم )7( توزيع المشرفين حسب المرتبة األكاديمية والدرجة العلمية على مستوى الكلية

المرتبة األكاديمية
دكتوراهماجستير

%ت%ت

187251.402311.22أستاذ

146540.2318288.78أستاذ مشارك

3058.3700.00أستاذ مساعد

3642100.0410100.0اجملموع
 

أبرز المشرفين على الرسائل الجامعية:

ــتاذ  ــدت أن »األس ــا: Tower (2006( أك ــات منه ــن الدراس ــدداً م إن ع
الدكتــور« هــو أكثــر إنتاجيــة علميــة مــن بقيــة المراتــب األكاديميــة األخــرى، 
ومــن المعــروف أن األقســام األكاديميــة التــي تتوفــر بهــا دراســات عليــا تكــون 
ــة التدريــس أعلــى، نتيجــة النشــاط العلمــي والبحثــي مــن  ــة أعضــاء هيئ إنتاجي
خــالل اللقــاءات العلميــة األســبوعية والمناقشــات، ومــن أهــداف هــذه الدراســة 

التعــرف علــى أكثــر المشــرفين علــى الرســائل الجامعيــة. 

ومــن خــالل تحليــل النتائــج مــن جــدول رقــم )8( المتضمــن أســماء أبــرز 
المشــرفين، و عــدد الرســائل التــي أشــرف عليهــا ُكِل منهــم و النســب المئويــة، 
ــة  ــة بكلي ــائل الجامعي ــى الرس ــرفين عل ــر المش ــح أن أكث ــاً؛ أتض ــة تنازلي مرتب
ــاك خمســة أعضــاء  ــور«، وأن هن ــتاذ دكت ــى درجــة »أس ــم عل ــن ه ــة م التربي
هيئــة تدريــس أشــرفوا علــى قرابــة )50( رســالة ومــن ذلــك : فــي قســم التربيــة 
الفينــة عضــو هيئــة التدريــس )األســتاذ الدكتــور احمــد عبــد الرحمــن الغامــدي( 
قــد بلغــت نســبة إشــرافه إلــى أكثــر مــن )23%(، )45( رســالة ماجســتير، 
وبقســم التربيــة اإلســالمية أشــرف )األســتاذ الدكتــور محمــود كســناوي( علــى 

ــس  ــم النف ــتيرودكتوراه، وبقســم عل ــالة ماجس ــدد )82( رس )11.16%( وبع
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ــدد  ــى ع ــليماني( عل ــد الس ــزة محم ــد حم ــور محم ــتاذ الدكت ــرف )األس أش
)66( رســالة ماجســتير ودكتــوراه وبنســبة قاربــت )10%(، ويمكــن أن يعــزو 

ذلــك إلــى

 1-: المرتبــة األكاديميــة فهــم جميعــاً علــى مرتبــة أســتاذ دكتــور ، 2-: أن 
هــؤالء مــن أقــدم أعضــاء هيئــة التدريــس فــي أقســامهم، 3-: قــرب الموضوعات 
المســجلة مــن تخصصاتهــم الدقيقــة،  كمــا تبيــن أن مــن بيــن العشــرين األوائــل 

لــكل قســم محدوديــة أعضــاء هيئــة التدريــس مــن اإلنــاث.

ــة  ــة بأقســام كلي ــى الرســائل الجامعي ــر )20( مشــرف عل ــع أكث ــم )8( توزي جــدول رق
ــة التربي

أسماء المشرفين

المجموعالدرجة العلمية

دكتوراهماجستير
%ت

%ت%ت

 قسم علم النفس

599.64714.29669.92محمد حمزة محمد السليماني

498.01510.20548.12ربيع بن سعيد بن علي طه

508.1712.04517.67زايد عجير الحارثي

416.7036.12446.62عابد عبدهللا أحمد النفيعي

396.37510.20446.62هشام محمد إبراهيم مخيمر

355.72510.20406.02عبدالمنان مال معمور بار

264.25612.24324.81محمد جعفر جمل الليل

274.4112.04284.21حسين عبد الفتاح الغامدي

182.9436.12213.16الهامي عبد العزيز أمام

193.1000.00192.86أحمد السيد محمد إسماعيل
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142.2936.12172.56عبدهللا عبد الغنى الصيرفي

162.6112.04172.56علي سعيد عسيري

162.6100.00162.41عبد الرحيم حسين الجفري

142.2900.00142.11وفاء بنت محمد بنجر

60.98816.33142.11محمد المري محمد إسماعيل

142.2900.00142.11سعيد على بن مانع القحطاني

142.2900.00142.11ليلى عبدهللا المزروع

111.8000.00111.65جمال بن أسعد قزاز

111.8000.00111.65عبدالحفيظ سعيد مقدم

101.6300.00101.50فتحي مصطفى الزيات

     وطرق التدريس قسم المناهج
524.121311.11654.72حفيظ بن محمد المزروعي

564.4443.42604.35سمير بن نور الدين فلمبان

483.8197.69574.14عبداللطيف بن حميد الرايقي

514.0400.00513.70فوزي بن صالح بنجر

403.25107.69503.63سليمان بن محمد الوابلي

423.3364.27473.41عبد الحكيم موسى مبارك

413.3343.42463.34إبراهيم بن محمود فالته

403.1754.27453.27دخيل هللا بن محمد الدهماني

423.3321.71443.19موسى محمد صالح الحبيب

423.3310.85433.12محمد صالح بن على جان

332.6286.84412.98ضيف هللا بن عواض الثبيتي

372.9300.00372.69يوسف بن عبدهللا الغامدي
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302.3865.13362.61عباس بن حسن غندوره

292.3043.42332.39إبراهيم بن احمد بن عالم

201.5997.69292.10سراج بن محمد وزان

262.0610.85271.96عبدالرزاق احمد ظفر

251.9810.85261.89خديجة محمد سعيد جان

241.9021.71261.89زكريا بن يحي آلل

231.8221.71251.81علياء بنت عبدهللا بن الجندي

231.8221.71251.81نوال بنت حامد ياسين

 قسم التربية األسالمية

517.6923130.398211.16محمود كسناوي

558.2961312.75689.25حامد سالم الحربي

537.99400.00537.21نايف حامد الشريف

324.82710.98334.49عبد الناصر سعيد مصطفى عطايا

223.31898.82314.22محمد جميل خياط

304.52500.00304.08نجم الدين عبد الغفور اإلنديجاني

243.62043.92283.81آمال حمزة المرزوقي أبو حسين

243.62032.94273.67عبد هللا محمد أحمد حريري

223.31821.96243.27محمد عيسى فهيم

192.86643.92233.13السعيد محمود السعيد عثمان

203.01721.96222.99صالح سليمان العمرو

203.01710.98212.86محمد عبدالرؤوف عطية السيد

131.96154.90182.45علي مصلح صالح المطرفي
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172.56400.00172.31عبد اللطيف محمد بالطو

172.56400.00172.31عمر حسين عبد الغفور عطار

162.41300.00162.18أفكار محمد الحسن سالم

162.41300.00162.18أميرة طه بخش

121.81032.94152.04ماجد عرسان الكيالني

91.35765.88152.04محمد خير العرق سوسي

131.96100.00131.77حازم علي أحمد بدارنة

المجموع  الدرجة العلمية

أسماء المشرفين
% ت

دكتوراه ماجستير

% ت % ت

قسم األداره والتخطيط التربوي

7.36 79 12.69 17 6.79 62 عبد هللا محمد الحميدي

7.17 77 17.16 23 5.91 54 سلطان سعيد بخاري

6.70 72 6.72 9 6.90 63 محمد معيض الوذياني
6.52 70 2.99 4 7.23 66 حمزه عبدهللا عقيل
5.21 56 17.91 24 3.50 32 زهير أحمد الكاظمي

5.21 56 20.90 28 3.07 28 هاشم بكر حريري

4.75 51 0.00 0 5.59 51 عبدالقادر صالح بكر

3.91 42 0.00 0 4.60 42 علي عبدهللا الزهراني

3.63 39 0.00 0 4.27 39 مسعود خضر القرشي
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3.54 38 0.00 0 4.16 38 جواهر أحمد قناديلي

3.54 38 0.75 1 4.05 37 جويبر ماطر الثبيتي

3.26 35 2.99 4 3.18 29 رمضان أحمد الصباغ

2.61 28 1.49 2 2.85 26 محمد عايد الدوسري

2.61 28 0.00 0 3.07 28 محمد أحمد المنشي

2.14 23 8.21 11 1.31 12 سعد عبدهللا الزهراني

1.68 18 0.75 1 1.86 17 عبيدهللا صالح اللحياني

1.68 18 2.24 3 1.64 15 كايد محمد أحمد سالمة

1.58 17 0.75 1 1.75 16  إبراهيم عبدهللا الماحي

1.49 16 0.00 0 1.75 16 رامي إبراهيم الشقران

1.49 16 0.00 0 1.75 16  عبدهللا أحمد الزهراني
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قسم    التربية   البدنية )ماجستير( قسم التربية الفنية )ماجستير(

% العدد % أسماء المشرفين العدد  أسماء المشرفين

9.76 4 توفيق إدريس محمد البكري 23.94 45 احمد عبد الرحمن الغامدي

2.44 1 خالد بن صالح المزيني 10.64 20 حمزة عبد الرحمن باجودة

19.51 8 عبداللطيف بن إبراهيم بخاري 9.57 18 احمد رملي فيرق

2.44 1 علي بن سعد الغامدي 7.98 15 محمد بن احمد هالل

2.44 1 محمد نسيم احمد جان 4.79 9 ثروت متولي خليل

24.39 10 نبيل عبدالمطلب محمد عمر 4.26 8 سعيد بن سيد حسن

14.63 6 وجيه احمد عبدالرحمن 4.26 8 شحتة حسني حسين محمود

24.39 10 يوسف بن عطية الثبيني 3.72 7 عبد هللا بن عبده فتيني

3.19 6 خالد بن احمد الحمزة

3.19 6 خليل نمر طبازة
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توزيع الرسائل حسب نوع اإلشراف
تناول الباحث توزيع الرسائل حسب نوع اإلشراف ما بين إشراف فردى ومشترك على 

رسائل الماجستير والدكتوراه، وهذا ما يعرضه الجدول التالي:

جدول رقم )9( نوعية اإلشراف على الرسائل الجامعية

المجموع مشترك 3-2 فردي الدرجة العلمية
% ت % ت

3642 1.50 55 98.49 3587 ماجستير

410 2.68 11 97.3 399 دكتوراه

اإلشــراف العلمــي علــى إعــداد الرســائل الجامعيــة يتــم فــي الجامعــات مــن 
قبــل أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس ممــن هــم علــى المراتــب العلميــة مــن أســتاذ 
ــن مشــرف  ــر م ــراف أكث ــة اإلش ــي عملي ــترك ف ــد يش ــتاذ، وق ــى أس ــاعد إل مس
ويصــل فــي بعــض الرســائل إلــى ثالثــة أو أربعــة مشــرفين، ولمعرفــة وضــع 
اإلشــراف  علــى الرســائل الجامعيــة موضــوع الدراســة أتضــح أن غالبيــة 
الرســائل كانــت بمشــرف واحــد ســواء كانــت لدرجــة الماجســتير أو الدكتــوراه، 
وبلغــت نســبة اإلشــراف الفــردي فــي رســائل الماجســتير والدكتــوراه متقاربــه 
وبنســبة )98%(، وبنســبة ضئيلــة جــداً كان اإلشــراف المشــترك )%3-1(، 
ــم   ــس لديه ــس لي ــة التدري ــان معظــم أعضــاء هيئ ونســتطيع أن نفســر الســبب ب
الرغبــة فــي اإلشــراف المشــترك نظــراً الن الئحــة الدراســات العليــا الموحــدة 
ــون« .... ــة واألربع ــادة الثامن ــادة » الم ــي الم ــت ف ــعودية نص ــات الس للجامع
يحتســب اإلشــراف علــى كل رســالة بســاعة واحــدة مــن نصــاب عضــو هيئــة 
التدريــس إذا كان مشــرفا منفــردا أو مشــرفا رئيســا« )جامعــة أم القــرى، 
2009(، وتفســر بانــه ال تحســب للمشــرف الثانــي مــن نصابــة التدريســي، )كمــا 
ــا( ،كذلــك نصــت  ــم التأكــد مــن هــذه المعلومــات مــن عمــادة الدراســات العلي ت
ــى  ــة تعــدد المشــرفين عل ــي حال ــه ف ــأة اإلشــراف أن ــق بمكاف ــا يتعل الالئحــة فيم
رســالة الماجســتير أو الدكتــوراه فتــوزع مكافــأة اإلشــراف عليهــم جميعــاً، وبنــاًء 
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علــى تلــك المعطيــات فقــد أصبحــت عمليــة اإلشــراف المشــترك غيــر مجديــه 
مــن الناحيــة الماديــة أو مــن ناحيــة النصــاب التدريســي، وبالرغــم مــن أن غالبيــة 
ــة يكــون  ــوراه بالجامعــات األجنبي ــة وباألخــص رســائل الدكت الرســائل الجامعي
اإلشــراف المشــترك هــو الغالــب، نظــراً لمــا يعطــي الطالــب والموضــوع أهميــة 

ومعرفــة فــي إثــراء الدراســة.

متوسطات الرسائل الجامعية:

نســتعرض فــي هــذا الجــزء مــن النتائج بعض المتوســطات للســمات المتعلقة 
بعــدد صفحــات الرســائل الجامعية، عــدد كلمات العناويــن، والملخصات:

عدد صفحات الرسائل الجامعية:

ــات كان  ــدد الصفح ــط ع ــى متوس ــم )10( أن أعل ــدول رق ــن ج ــح م يتض
فــي رســائل قســم التربيــة اإلســالمية )409( صفحــة، وقــد يكــون هــذا طبيعيــاً 
ــراً  ــة اإلســالمية يعتمــد كثي ــه أن تخصــص التربي نظــراً لمــا ســبق اإلشــارة الي
الموضوعــات الشــرعية والتــي تحتــاج إلــى كثيــر مــن أمــور التحقــق واألدلــة، 
ــة،  ــات )232( صفح ــدد صفح ــط ع ــل متوس ــة أق ــة البدني ــم التربي ــجل قس وس

ــة. ــن )292-384( صفح ــام بمتوســطات تراوحــت بي ــة اإلقس ــاءت بقي وج

عدد كلمات عناوين الرسائل الجامعية:

جــاء متوســط عــدد كلمــات العناويــن للرســائل مــن )21-30( كلمــة، وقــد 
ــى متوســط )30( كلمــة،  ــس أعل ســجلت رســائل قســم المناهــج وطــرق التدري
ــن  ــات عناوي ــل متوســط لكلم ــط )26(، وأق ــة والتخطي ــه قســم اإلدارة تربوي يلي
الرســائل )21( كلمــة لقســمي التربيــة الفنيــة والتربيــة البدينــة، وقــد يرجــع ذلــك 
لطبيعــة إجــراءات اعتمــاد موضوعــات وعناويــن الرســائل الجامعيــة فهــي تتبــع 
مســار يبــدأ مــن المشــرف ومجلــس القســم ثــم اإلدارات المختصــة بالدراســات 

العليــا وكلهــم البــد وان يبــدوا رأيهــم فــي الموضــوع وعنــوان الرســالة.
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المستخلصات: 

مــن خــالل التحليــل تبيــن أن هنــاك رســائل مجــازة فــي أعــوام ســابقة مــن 

)2001( يتوفــر بهــا ملخــص عربــي وملخــص إنجليــزي وفــي الجانــب اآلخــر 

رســائل مجــازة فــي ســنوات قريبــة )2012( ال تتوفــر فيها ملخصــات، وبالتأكيد 

هــذا يرجــع إلــى المشــرف ومــدى الــزام الطالــب بكتابــة المســتخلصات، كمــا أن 

بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس خريجــي الجامعــات العربيــة قــد يكــون مســتوى 

اللغــة اإلنجليزيــة لديــه متواضعــاً، ومــن الطبيعــي أن تكــون نســبة وجــود 

المســتخلصات العربيــة أكثــر مــن المســتخلصات اإلنجليزيــة ولكــن يتبيــن مــن 

الجــدول رقــم )9( أن عــدد )100( رســالة ال يوجــد لهــا ملخــص عربــي، وفيمــا 

يتعلــق بالمســتخلص اإلنجليــزي فــان )1705( رســالة ال يوجــد لهــا مســتخلص 

إنجليــزي وعلــى مســتوى الكليــة فــان هــذا العــدد يمثــل قرابــة نصــف الرســائل 

ــه )%47-45(،  ــع األقســام نســب متقارب ــد ســجلت جمي وبنســبة )41.5%(، وق

فــي عــدم إدراج المســتخلصات، والجديــر بالذكــر هنــا إلــى قواعــد النشــر فــي 

الفهــارس المرجعيــة للنشــر العلمــي مثــل: )Scopus أو ISI ( والتــي تنــص 

ــت  ــاذا كان ــات، )Holland et al, 201(، ف ــتخلص للدراس ــود مس ــى وج عل

الجامعــة تطمــح فــي إتاحــة الرســائل الجامعيــة فــي تلــك الفهــارس فينبغــي لهــا 

أن تلــزم الطــالب بكتابــة المســتخلصات اإلنجليزيــة
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.جدول رقم )10( يبين المتوسطات موزعة حسب األقسام األكاديمي

تربية بدنية تربية فنية  االدارة تربوية
والتخطيط

 المناهج وطرق
تدريس علم نفس تربية إسالمية المتغيرات

% ت % ت % ت ت المتوسط ت % % ت
100 41 99.47 187 94.23 1012 99.56 1373 99.25 660 96.99 710 متوفر

عربي
0 0 0.53 1 5.77 62 0.44 6 0.75 5 3.01 22  غير

متوفر
100 41 100.0 188 100.0 1074 100.0 1379 100.0 665 100.0 732 متوفر

إنجليزي
97.6 41 38.83 73 52.70 566 68.96 951 52 346 54.92 402  غير

متوفر

 جدول رقم )11( يبين عدد كلمات عناوين الرسائل والصفحات

 االدارة التربوية تربية فنية تربية بدنية
 والتخطيط

 المناهج وطرق
تدريس علم نفس  تربية إسالمية

 المحنويات

% ت % ت % ت % ت % ت % ت

21 437 21 2023 26 7017 30 21000 28 9329 22 8238
 كلمات
 العنوان

232 4880 377 28279 190133 190133 348 266499 292 34206 409 47634  الصفحات



223 د.خالد بن سليمان بن معتوق

اإلفادة من الرسائل الجامعية موضوع الدراسة:

ــن  ــة وم ــة عام ــة بصف ــائل الجامعي ــن الرس ــادة م ــدى اإلف ــن م ــق م للتحق
الرســائل الجامعيــة المجــازة مــن أقســام كليــة التربيــة بجامعــة أم القــرى، بصفــة 
خاصــة، فقــد تــم تحليــل االستشــهادات المرجعيــة لعينــة عشــوائية منتظمــة مــن 
ــدد )4(  ــى ع ــة عل ــالة موزع ــت )389( رس ــة بلغ ــوع الدراس ــائل موض الرس
أقســام مــن كليــة التربيــة بجامعــة أم القــرى والتــي تقــدم برنامــج دكتــوراه وهــي: 
)المناهــج وطــرق التدريــس، اإلدارة تربويــة والتخطيــط، التربيــة إســالمية، علــم 
ــة تمــت مراعــاة أن تكــون مــن مختلــف األعــوام  ــار العين ــد اختي النفــس(،و عن
الدراســية، وللدرجتيــن )الماجســتير والدكتــوراه(، وللجنســين )ذكــور وإنــاث(، 
ــراءات  ــهيل إج ــج )Excel(، لتس ــع االستشــهادات علــى برنام ــم تفري ــد ت وق

التحليــل والفــرز.

ويمكن إيضاح أبرز نتائج تحليل االستشهادات في النقاط التالية:

تعتبــر االســتعانة بالرســائل العلميــة قبــل عــام )1999( محــدود جــداً، 	 
حيــث بلــغ المتوســط لفتــرة مــن عــام )1979-1991( فقــط )4( رســائل، 
وقــد يرجــع ذلــك إلــى صعوبــة الحصــول علــى نســخ مــن الرســائل فــي ذلــك 
التاريــخ حيــث أن األمــر يتطلــب أن تقــوم المكتبــة بطلــب الرســالة مــن الجامعــة 
ــد  ــن بع ــادي، وم ــد الع ــة بالبري ــا ورقي ــخة منه ــم بنس ــم تزويده ــرى، ويت األخ
ظهــور الميكروفيلــم والميكروفيــش أصبحــت ترســل بواســطتها والتــي تســتغرق 
قرابــة الشــهر، ونــادراً مــا كان يســتخدم الفاكــس إال فــي حالــة أن الطلــب 
كان محــدد بصفحــات معينــة، وقــد أرتفــع متوســط االستشــهادات فــي الســنوات 
األخيــرة فمثــالً فــي األعــوام )2013-2016( بلــغ متوســط االستشــهادات )33( 
رســالة، وقــد يرجــع ذلــك إلــى الزيــادة فــي عــدد الرســائل المجــازة ســواء مــن 

جامعــة أم القــرى أو مــن الجامعــات األخــرى. 

رسائل الدكتوراه األقل استشهاداً بالرسائل الجامعية.	 
قبــل             	  المجــازة  الرســائل  فــي  األجنبيــة  االستشــهادات  ضعــف 

 )1401-1981(
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محدوديــة االستشــهاد بالرســائل الجامعيــة باللغــة اإلنجليزيــة، هــذه 	 
النتيجــة جــاءت مطابقــة لنتائــج دراســة الشــايع )2015(.

االستشــهاد برســائل جامعــة أم القــرى كانــت بمتوســط مــا بيــن )9-7( 	 
رســالة.

االستشــهاد برســائل جامعــات أخــرى بلــغ مــن )11-17( رســالة 	 
جامعيــة.

ســجل قســم المناهــج وقســم علــم النفس أعلى متوســط اســتعانة بالرســائل 	 
العلمية )24( رســالة.

أعلــى استشــهاد بالرســائل الجامعيــة للجامعــات األخــرى كان فــي 	 
ــد ســجل متوســط )17(  ــس فق ــم النف ــم عل ــة لقس ــائل الجامعي ــهادات الرس استش

ــة. ــالة علمي رس

وجــاء قســم اإلدارة التربويــة وقســم المناهــج فــي المرتبــة الثانيــة والثالثة 	 
بمتوســط )11-14( رســالة جامعية.

ســجل قســم التربيــة اإلســالمية أقــل متوســط فــي االستشــهاد بالرســائل 	 
الجامعيــة مــن جامعــات أخــرى )5( رســائل علميــة، وهــذا يشــير إلــى اعتمــاد 
طــالب ومشــرفي قســم التربيــة اإلســالمية علــى مراجــع أوال عربيــة، كمــا بلــغ 
متوســط االستشــهادات بالمراجــع األجنبيــة فــي رســائل قســم التربيــة اإلســالمية 
ــف  ــالمية تصن ــة اإلس ــاتذة التربي ــى أن أس ــك إل ــير ذل ــن تفس ــط )4(، ويمك فق
الرســائل الجامعيــة علــى أنهــا مــن مصــادر المعلومــات الثانويــة، كــم أن طبيعــة 
موضوعــات الرســائل تتعلــق بالمجــال )التربيــة اإلســالمية( والمراجــع أغلبهــا 
مــن المصــادر اإلســالمية والعربيــة مــن الكتــب، وعلــى المؤلفــات األصليــة فــي 

الفكــر التربــوي لــدى العلمــاء المســلمين.

ــة 	  ــن المؤسســات العلمي ــا بي ــة المستشــهد به تركــزت الرســائل الجامعي
الجامعــة  األردنيــة،  الجامعــة  األمنيــة،  للدراســات  نايــف  جامعــة  التاليــة: 
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اإلســالمية بغــزة، جامعــة اليرمــوك، جامعــة النجــاح، جامعــة الشــرق األوســط 
للدراســات العليــا، عمــان، جامعــة الشــرق األوســط، جامعــة اإلمــام محمــد بــن 
ســعود اإلســالمية، جامعــة األزهــر، جامعــة الملــك ســعود، جامعــة عمــان 
ــة  ــل، جامع ــك فيص ــة المل ــيوط، جامع ــة أس ــا، جامع ــات العلي ــة للدراس العربي
األميــرة نــورة، جامعــة قاريونــس، جامعــة آل البيــت، جامعــة الموصــل، معهــد 

ــورة. ــة المن ــالمية بالمدين ــة اإلس ــة، الجامع ــا للطفول ــات العلي الدراس

ليس هناك أسلوب موحد لكتابة قوائم المراجع.	 

بعــض قوائــم المراجــع رتبــت وفــق عنــوان المصــدر )المرجع(.جــدول 	 
رقــم )12( توزيــع عــدد االستشــهادات المرجعيــة حســب األقســام األكاديميــة

القسم
رسائل جامعات أخرىرسائل جامعة أ م ا لقرىعدد الرسائل

متوسطعددمتوسطعددمتوسطعدد

 اإلدارة التربوية
101620425859211والتخطيط

 المناهج وطرق
1639236379100714التدريس

4691226372055التربية إسالمية

81124251757017علم النفس
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ملخص نتائج الدراسة

حجــم الرســائل الجامعيــة المجــازة مــن كليــة التربيــة بجامعــة أم القــرى 	 
)4052( يعتبــر األكبــر علــى مســتوى كليــات التربيــة بالجامعــات العربيــة.

تصــدر قســم المناهــج وطــرق التدريــس أقســام كليــة التربيــة مــن حيــث 	 
عــدد الرســائل المجــازة بنســبة )34 %( 

ــدد 	  ــث ع ــن حي ــز األول م ــي المرك ــوام )2011-2016( ف ــاءت أع ج
ــازة. ــائل المج الرس

كان اإلشراف الفردي هو الغالب في الرسائل الجامعية.	 

)51.40%( مــن المشــرفين علــى رســائل الماجســتير هــم علــى مرتبــة 	 
»أســتاذ«

اللغة العربية هي اللغة األكثر استخداماً 	 

أعلــى متوســط عــدد صفحــات ســجل لقســم التربيــة اإلســالمية )409(، 	 
وأقــل متوســط ســجل لقســم التربيــة البدنيــة )232(.

بلغ متوسط عدد كلمات عناوين الرسائل )21-30( كلمة	 

نصــف رســائل الكليــة )1705( رســالة ال يوجــد لهــا مســتخلص 	 
إنجليــزي.



227 د.خالد بن سليمان بن معتوق

التوصيات:

في ضوء نتائج الدراسة توصل الباحث إلى التوصيات التالية:	 

إنشــاء مركــز للنشــر العلمــي بجامعــة أم القــرى ليقــوم بعمليــات ضبــط 	 
وتنظيــم عمليــة النشــر.

إيجــاد قاعــدة معلومــات تهتــم بإتاحــة الرســائل الجامعيــة علــى مســتوى 	 
جامعــة أم القــرى تكــون ذات خصائــص بحثيــة متقدمــة، مــع ضــرورة مراجعــة 
ــة  ــى المكتب ــة عل ــة المتاح ــائل الجامعي ــة للرس ــات الببليوجرافي ــح البيان وتصحي

الرقميــة لمكتبــة جامعــة أم القــرى.

توفير السيرة الذاتية للطالب والمشرف مع كل رسالة.	 

قــد يكــون مــن المفيــد أتاحــة الرســائل العلميــة لجامعــة أم القــرى ضمــن 	 
ــا وزارة  ــرف عليه ــي تش ــة الســعودية والت ــة الرقمي ــوى الرقمــي للمكتب المحت
ــل  ــن قب ــائل م ــي للرس ــهاد المرجع ــدل االستش ــن مع ــيزيد م ــذا س ــم، وه التعلي
الباحثيــن فــي نفــس الموضــوع مــن داخــل وخــارج المملكــة، كمــا ســيكون لــه 

.Impact Factor مــردود ممتــاز عنــد قيــاس معامل التأثيــر

توحيــد العمــل عنــد إصــدار أدلــة الرســائل الجامعيــة ســواء علــى 	 
ــر  ــا المعايي ــى فيه ــث يراع ــة، بحي ــتوى الجامع ــى مس ــات أو عل ــتوى الكلي مس

الالزمــة إلصــدار الببليوجرافيــات ولكــي يمكــن االســتفادة منهــا.

إنشــاء قاعــدة معلومــات علــى المســتوى العربــي تختــص باالستشــهادات 	 
المرجعيــة بالرســائل الجامعية.

ــك فهــد 	  ــة المل ــل )مكتب ــة بالمملكــة مث ــى إحــدى الجهــات العلمي أن تتول
الوطنيــة( إصــدار دليــل شــامل لــكل الرســائل العلميــة المجــازة مــن الجامعــات 
ــاً وتســهيل وصــول الطــالب إليهــا كمــا  الســعودية، بهــدف ضبطهــا ببليوجرافي

تفيــد بعــدم تكــرار الجهــود.
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ــة 	  ــواد الالئح ــي م ــم ف ــل وزارة التعلي ــن قب ــر م ــادة النظ ــرورة إع ض
الدراســات العليــا الموحــدة للجامعــات الســعودية، وخاصــة فيمــا يتعلــق بأنصبــة 

ــة. ــى الرســائل الجامعي ــي اإلشــراف عل ــس ف ــة التدري أعضــاء هيئ

9- مقترحات لدراسات مستقبلية:

بنــاء علــى مــا توصلــت اليــه الدراســة مــن نتائــج وتوصيــات، يتقــدم الباحــث 
بالمقترحــات التالية:

ــراء 	  ــى إج ــن عل ــاعد الباحثي ــج يس ــاء برنام ــم ببن ــات تهت ــراء دراس إج
التحليــالت لالستشــهادات المرجعيــة.

دراسة تحليلية لالستشهادات بالدوريات العلمية.	 

إجــراء دراســة تهتــم بقيــاس اإلنتاجيــة العلميــة ألعضــاء هيئــة التدريــس 	 
بجامعــة أم القــرى.
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ــة  ــة اإلمام«، مجل ــة بجامع ــوراه التربوي ــائل الدكت ــي رس ــتخدمة ف ــات المس ــة لمصــادر المعلوم ــة تحليلي دراس
ــة - الســعودية، ع)38( ، صــص   ــوم اإلنســانية واالجتماعي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية - العل
تمــت   )http://search.mandumah.com/Record/689376( مــن  مســترجع   ،)134  –  73(

ــي )5/9/2016(. ــارة ف الزي
ــم  ــال تعلي ــي مج ــوراه ف ــتير والدكت ــائل الماجس ــات رس ــع توجه ــير. )1433(. واق ــن بش ــليمان ب ــمري، س الش
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ــة، مــج  ــوم التربوي ــة للعل ــة األردني ــة«، المجل ــة لالستشــهادات المرجعي ــة: دراســة تحليلي األطروحــات التربوي
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http://www.moe.gov.sa/ar/Minis-( 1435-1436هـــ، متــاح  والقســم والتخصــص للعــام الدراســي
for-Planning-and-Information-affairs/HESC/Ehsaat/  try/Deputy-Ministry

Pages/default.aspx(، تمــت الزيــارة فــي 26/8/2016(.



الرسائل الجامعية لكلية التربية بجامعة أم القرى:دراسة في االتجاهات....232

ثانيا: المصادر األجنبية: 

Alkin-Sahin, S., & Tunca, N. )2016(. ”What is the purpose of the theses 

addressing the issue of program evaluation in turkey? )the case of curriculum and 

instruction: 1997-2015(“. Journal of Education and Training Studies, 4)1(, 11-22. Re-

trieved from http://search.proquest.com/docview/1773219592?accountid=142908

Cooper, I. D. )2015(. ”Bibliometrics basics“. Journal of the Medical Library 

Association,103)4(, pp )217-218(, Retrieved from )http://search.proquest.com/

docview/1737513752?accountid=142908(, 

Delgado Lopez-Cozar, E., Torres-Salinas, D., Jimenez-Contreras, E., & Ruiz-

Perez, R. )2006(. ”Bibliometric and social network analysis applied to bibliometric 

dissertations presented in spain )1976-2002(: Subject, schools and academic net-

works“. Revisit Espanola De Documentacion Cientifica, 29)4(, 493-524. Retrieved 

from )http://search.proquest.com/docview/7692062?accountid=142908(

Tatar, E., Akkaya, A., & Kagizmanli, T. )2014(. ”Trends in dissertations 

involving technology-assisted mathematics instruction: The case of turkey“. EURASIA 

Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 10)6(, 547-558. Retrieved 

from http://search.proquest.com/docview/1697490114?accountid=142908



233 د.خالد بن سليمان بن معتوق

Zong, Q., Shen, H., Yuan, Q., Hu, X., Hou, Z., & Deng, S. )2013(. ”Doctoral 

dissertations of library and information science in china: A co-word analysis“. Scien-

tometrics, 94)2(, pp)781-799(, Retrieved from )http://dx.doi.org/10.1007/s11192-012-

0799-1(.-


