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جماالت وخصائص رسائل املاجستري والدكتوراه 
بقسم املناهج وطرق التدريس مسار املناهج العامة 

هـ 1433بكلية الرتبية جبامعة امللك سعود )من عام 
 هـ(1439إىل عام 

 
 ***نورة إبراهيم السماري  **      العتيبي سارة حمدان        *  العرفجعبير محمد 

 

  

الدراسة إلى التعرف على مجاالت البحث لجميع رسائل املاجستير والدكتوراه املجازة من قسم املناهج وطرق التدريس مسار  _ هدفت امللخص

املرحلة  -هـ، من خالل العناصر التالية )املجاالت التي تم بحثها 1439 -هـ 1433املناهج العامة بكلية التربية بجامعة امللك سعود خالل الفترة من عام 

منهج   –فئة مجتمع البحث(, والتعرف على خصائص هذه الرسائل من خالل العناصر التالية )نوع البحث  –سية التي أجري فيها البحث الدرا

استخدمت الدراسة   التوزيع السنوي لألبحاث(. –جنس الباحث  -عدد الفئات في مجتمع البحث  –عدد أدوات البحث  –أداة البحث  –البحث 

( رسالة دكتوراه، وخلصت  18( رسالة ماجستير و)47( رسالة منها )65تحليل محتوى جميع رسائل عينة الدراسة وعددها )املنهج الوصفي وتم 

رسائل   الدراسة إلى أن مجال "تحديد العوائق واملشكالت" كان األبرز في رسائل املاجستير، بينما كان مجال "تنمية التحصيل الدراس ي" األبرز في

مت الدراسات في املرحلتين في مجاالت "تقويم التحصيل الدراس ي" و"تنمية املفاهيم" و"تحديد األسباب" و"نظريات املنهج", كما الدكتوراه. كما انعد

لفئات املبحوثة أوضحت الدراسة أن أكثر املراحل الدراسية املبحوثة كانت املرحلة الثانوية ثم االبتدائية. كما حازت فئة املعلمين النسبة األكبر في ا

ويرية أو تليها فئة الطلبة. وكشفت الدراسة عن انعدام الرسائل التي بحثت فئة أولياء األمور في املرحلتين. خلصت الدراسة إلى قلة الرسائل التط

ر األدوات  التقويمية، وغلبة املنهج الوصفي واملنهج شبه التجريبي وقلة املنهج النوعي. أما بالنسبة لألدوات فقد كانت بطاقة املالحظة هي أكث

. وبالنسبة لعدد األدوات وعدد فئات مجتمع البحث فقد تمثلت في أداة واحدة وفئة واحدة في معظم رسائل املاجستير، وثالث أدوا 
ً
ت  استخداما

 الباحثين الذكور.وفئات هي النسبة األكبر من رسائل الدكتوراه. كما خلصت الدراسة إلى زيادة عدد رسائل الباحثات اإلناث في املرحلتين على رسائل 

 . جامعة امللك سعود ،مجاالت رسائل املاجستير والدكتوراه  ،خصائص رسائل املاجستير والدكتوراه  ،مسار املناهج العامة :فتاحيةاملكلمات ال

 

 

 

 
 

 

 جامعة امللك سعود.  _ التربيةكلية  _  أستاذ املناهج وطرق التدريس العامة املساعد*

 بن فيصل  جامعة اإلمام عبد الرحمن_  التربيةكلية _ التدريسمحاضر بقسم املناهج وطرق **

 وزارة التعليم_  املعلوماتأستاذة الحاسب وتقنية ***



                            

101 

 مسار  التدريس وطرق  املناهج بقسم والدكتوراه املاجستير  رسائل وخصائص مجاالت

 (هـ1439 عام إلى هـ1433 عام من) سعود امللك بجامعة التربية بكلية العامة املناهج
 املقدمة . 1

ملواجهة املطالب املتجددة ملنظومة ُيعد البحث التربوي أحد األدوات الهامة      

التعليم، سواء من حيث تقديم معالجة علمية موضوعية للمشكالت 

والقضايا، أو من حيث صوغ الحلول والقرارات التي يقود تبنيها نحو تطوير 

، وضمان القوة والفاعلية للمؤسسة التعليمية في ظل 
ً
األداء التربوي عموما

صنيع املعرفة باعتبارها وقود النهضة الحديثة عالم ينحو بقوة نحو اإلبداع وت

ووسيلة أساسية لالنضمام إلى مجتمعات املعرفة. وتحتاج املنظومة التعليمية 

إلى تمكين البحث التربوي من  -كركيزة أساسية في البناء الحضاري والتنمية-

التأثير في القرار وتوجيه السياسة التعليمية، ورصد العوائق واملشكالت التي 

 [. 1حد من فاعلية املخططات واملشاريع التربوية ]ت

وفي هذا الصدد أوضح الكثير من علماء التربية أهمية البحث التربوي في     

حقل املناهج وطرق التدريس منهم على سبيل املثال، فان دالين الذي تحدث 

عن دور البحث في تطوير املنهج املدرس ي، وأشار إلى أن البحث العلمي قد 

ارس، وفي الوقت لفت االنتباه إلى بعض املمارسات الخاطئة التي تحدث في املد

نفسه أكد على أهمية بعض املمارسات، كما شجع على تبني أشياء جديدة. 

 من التسليم باملناهج التقليدية بدأ الباحثون يوجهون أسئلة جوهرية: 
ً
فبدال

ما املعلومات واملهارات التي تشتد حاجة املجتمع إليها؟ ما املواد الدراسية التي 

 في التعليم
ً
؟ كيف يمكن تحقيق التكامل بين املواد يجب أن تصبح أساسا

الدراسية مع بعضها من جهة ومع املهارات الحياتية من جهة أخرى؟ كيف 

تستطيع املدرسة أن تحقق استمرارية الخبرة؟ وقد أجاب بوبيت وتشارترز 

وتايلور وكازويل والبرتي وكثير غيرهم عن بعض هذه األسئلة، وقاموا 

 [.2التربوي في تطوير املناهج ]بإسهامات قيمة من خالل البحث 

ويعتبر إكساب الطالب والطالبات مهارات البحث العلمي أحد أهم       

األهداف التي تسعى برامج الدراسات العليا في الجامعات لتحقيقها، كما يعتبر 

االرتقاء بمستوى البحث العلمي من أهم الوظائف املنوطة بها. وهذا بدوره 

برامج الدراسات العليا مسؤولية كبيرة في تحقيق كما أوضح الشايع يحّمل 

هذه األهداف وجعلها مؤسسة معنية بتجويد البحث العلمي من خالل طلبتها 

وأعضاءها لإلسهام بأبحاثهم ورسائلهم العلمية في حل قضايا املجتمع 

 [.4املرتبطة بتخصصاتهم ]

 وبناًء على تلك املعطيات، تشكل رسائل املاجستير والدكتو      
ً
 مهما

ً
راه رافدا

من روافد تقويم وتطوير املعرفة، حيث تمثل مساهمة فاعلة في البناء املعرفي 

والثقافي يبني عليه القادمون من الباحثين، ومن هذا املنطلق يرى الهندي 

[ أن رسائل املاجستير والدكتوراه تعكس مستوى واتجاهات 5والسناني ]

ر الرسالة واألطروحة في الباحث البحوث في حقل من الحقول، هذا عدا تأثي

 نفسه وبحوثه املستقبلية وفي األفراد املنتمين إلى الحقل ككل. 

 ومن هنا كان البد من إخضاع هذه الحصيلة البحثية التربوية املتمثلة      

في رسائل املاجستير والدكتوراه للبحث واملراجعة باستخدام مناهج وأدوات 

دم في هذه الدراسة وهو أسلوب تحليل خاصة لهذا الغرض، منها ما استخ

. وهو ما عرفه العساف ]
ً
 وكيفا

ً
[ بأنه منهج 6املحتوى في مجال بحثي معين كما

يستخدم في تجميع وتنظيم وتحليل البيانات باستخدام الرصد التكراري 

املنظم لوحدة التحليل املختارة، األمر الذي يساعد في التوصل إلى تعميمات 

 واستنتاجات.

 كلة الدراسة مش. 2

أوضحت توصيات العديد من الدراسات أهمية وجود دراسات مسحية      

ملدى مالئمة منهج البحث املستخدم وأدواته في رسائل املاجستير والدكتوراه 

[ ودراسة البشري 4في تخصص املناهج وطرق التدريس كما في دراسة الشايع ]

لتربوي ملقومات مهمة [. كما أشارت نتائج البحوث إلى افتقار البحث ا7]

وأساسية لعل من أهمها وجود خريطة بحثية توجه الباحثين عند اختيار 

موضوعات الرسائل التربوية، بما يمكنهم من التغلب على بعض املشكالت 

القائمة واملتمثلة في تكرار كثير من موضوعات هذه البحوث حتى في املجال 

 [.8الواحد وفي القسم الواحد ]

لالئحة املوحدة للدراسات العليا بالجامعات السعودية في املادة وأكدت ا     

األولى واملادة الثالثة واألربعين على ضرورة تمّيز موضوعات رسائل املاجستير 

بالجدة واألصالة، واالبتكار في اختيار موضوعات رسائل الدكتوراه وربط 

 [. 3املوضوعات بحاجات املجتمع ومساهمتها في تطور املعرفة ]

والحظت الباحثات عدم وجود دراسة مسحية تناولت خصائص ومجاالت     

الرسائل املجازة في قسم املناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة امللك 

 مسار املناهج العامة، على الرغم من أن اإلنتاج العلمي الذي 
ً
سعود وتحديدا

 
ً
 يسمح قدمه طلبة الدراسات العليا في هذا املجال يمثل إنتاجا

ً
 كبيرا

ً
فكريا

بإجراء العديد من الدراسات ملسحه وتوثيقه وتحليله، ويتطلب وجود قاعدة 

بيانات أولية أمام الطلبة وسائر املهتمين بالبحث في مجال املناهج وطرق 

التدريس ملساعدتهم في التعرف على أبرز الخصائص املتعلقة باملنهجيات 

رف على املجاالت التي تمت دراستها البحثية التي تم استخدامها، وكذلك للتع

 بما يتيح لهم اختيار مواضيع ومجاالت لتغطية جوانب القصور. 

 على ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤالين       
ً
وتأسيسا

 الرئيسين التاليين:

ما مجاالت البحث التي تناولتها رسائل املاجستير والدكتوراه بكلية التربية  -1

بجامعة امللك سعود بقسم املناهج وطرق التدريس مسار املناهج العامة من 

هـ من ناحية العناصر التالية )املجاالت التي تم 1439هـ إلى عام 1433عام 

 ئة مجتمع البحث(؟ ف –املرحلة الدراسية التي أجري فيها البحث  -بحثها 

 ة امللك ــــربية بجامعــما خصائص رسائل املاجستير والدكتوراه بكلية الت -2

هـ إلى  1433سعود بقسم املناهج وطرق التدريس مسار املناهج العامة من عام 

أداة  –منهج البحث  –هـ من ناحية العناصر التالية )نوع البحث 1439عام 

جنس  -عدد الفئات في مجتمع البحث  –عدد أدوات البحث  –البحث 

 التوزيع السنوي لألبحاث(؟  –الباحث 

 تتمثل أهمية الدراسة في النقاط التالية: أهمية الدراسة:

تزويد طلبة الدراسات العليا بقسم املناهج وطرق التدريس بخصائص  •

 الرسائل الحالية من ناحية نوع ومنهجية األبحاث واألدوات املستخدمة.
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لبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بقسم املناهج وطرق تزويد ط •

التدريس بخارطة بحثية بأهم املجاالت التي تم التطرق لها في رسائل 

املاجستير والدكتوراه بمسار املناهج العامة بكلية التربية بجامعة امللك 

لم  سعود، لتفادي تكرار بحث املجاالت والتركيز على املشكالت البحثية التي 

 بالدراسة والبحث وتحديد الفجوات البحثية 
ً
 كافيا

ً
تعالج أو تأخذ نصيبا

 الحالية.

 حدود الدراسة:

تقتصر الحدود الزمانية واملكانية للدراسة الحالية على جميع رسائل  

املاجستير والدكتوراه املجازة من قسم املناهج وطرق التدريس )مسار املناهج 

هـ  1433امللك سعود بالرياض خالل الفترة من  العامة( بكلية التربية بجامعة

 هـ. 1439إلى 

 وتقتصر الحدود املوضوعية للدراسة الحالية على املحورين التاليين:

مجاالت البحث التي تناولتها رسائل املاجستير والدكتوراه من ناحية  •

املرحلة الدراسية التي أجري فيها  -العناصر التالية )املجاالت التي تم بحثها 

 فئة مجتمع البحث(. –البحث 

منهج  –خصائص رسائل املاجستير والدكتوراه من حيث )نوع البحث  •

عدد الفئات في مجتمع البحث  –عدد أدوات البحث  –أداة البحث  –البحث 

 التوزيع السنوي لألبحاث(. –جنس الباحث   -

 مصطلحات الدراسة:

ل بأنه حقل أو ميدان أو املجاالت: يعّرف معجم اللغة العربية املعاصر املجا

 [. 9نطاق ]

ويقصد بمجاالت الرسائل في هذه الدراسة: الحقول البحثية التي استحوذت 

املرحلة الدراسية  -على اهتمامات الباحثين من حيث )املجاالت التي تم بحثها 

 فئة مجتمع البحث(. –التي أجري فيها البحث 

ة، املواصفات، الخصائص: تذكر املعاجم أن الخصائص تعني الطبيع

الخصوصية، النوعية، املؤهالت، الخبرة، الكفاءة، ولعل القاسم املشترك هو 

 
ً
الخصوصية التي يتمتع بها ش يء ما. والخصائص هي التي تجعل الش يء فريدا

 [. 10في محيطه ]

ويقصد بخصائص الرسائل في هذه الدراسة: الخصوصية التي تتمتع بها 

ساليب واإلجراءات التي اتخذها الباحث من الرسالة العلمية من حيث نوع األ 

 –أداة البحث  –منهج البحث  –أجل تنفيذ رسالته، واملتعلقة بـ )نوع البحث 

 –جنس الباحث  -عدد الفئات في مجتمع البحث  –عدد أدوات البحث 

 التوزيع السنوي لألبحاث(.

 الدراسات السابقة . 3

 ي تناولت املراجعة املنهجية للرسائل ـــالسابقة التات ــدراســـت الــــتنوع      

والبحوث في مجال التعلم والتعليم، ومن هذه الدراسات دراسة الرميض ي 

[ التي هدفت إلى الكشف عن اتجاهات البحث التربوي في رسائل 11]

املاجستير في تخصص ي أصول التربية واإلدارة التربوية بكلية التربية بجامعة 

من خالل فحص مجموعة من املحاور: البيانات العامة  الكويت، وذلك

للباحث، املجال األكاديمي، املنهجية البحثية، العينة، األداة املستخدمة، 

املراجع. وقد اتبعت الدراسة املنهج الوصفي واعتمدت على الطريقة النوعية 

في جمع وتحليل البيانات باستخدام أسلوب تحليل املحتوى، واشتملت 

رسالة ماجستير تمت مناقشتها وإجازتها خالل الفترة من  153لى العينة ع

. وأسفرت نتائج الدراسة بالنسبة لجنس الباحث عن وجود 2017إلى  2007

%، وتزايد كبير في عدد رسائل  94,8سيطرة شبه تامة للعنصر النسوي بنسبة 

بوي املاجستير في السنوات األخيرة. كما بينت النتائج أن مجالي النظام التر 

ا، وأن االتجاه الكمي كان هو 
ً
واإلدارة املدرسية حصال على أعلى املجاالت بحث

االتجاه السائد، كما اتبعت معظم الرسائل املنهج الوصفي. كما كانت 

 االستبانة أكثر األدوات استخداًما. 

[ على واقع الرسائل الجامعية في التربية البيئية في 12وركزت دراسة عويس ]    

والدول العربية من حيث خصائصها وأغراضها ومحاور اهتماماتها األردن 

رسالة  25، وهدفت إلى التعرف على واقع 2012-1990البحثية في الفترة 

جامعية في التربية البيئية في األردن والدول العربية وتحليلها. وأظهرت النتائج 

لرسائل  أن منهجية البحث الكمي غير التجريبي كانت األكثر اتباًعا في ا

الجامعية، وأن املناهج والكتب والوثائق هي أكثر الفئات املستهدفة بنسبة 

%. وكانت البحوث التحليلية كتحليل املحتوى 28% ويليها الطالب بنسبة 31

.
ً
 والوثائق ذات الصلة وتقييمها أكثر األغراض تكرارا

ة في تعليم [ التوجهات البحثية العاملي13وتناولت دراسة املحيسن والبلوى ]     

العلوم في ضوء املستحدثات العلمية والتقنية والتربوية. وكانت األداة 

املستخدمة في هذا البحث عبارة عن بطاقة )استمارة( تحليل املحتوى، وتم 

تحليل عينة مقصودة من املجالت العاملية املتخصصة في تعلم وتعليم 

بحث أن املنهج العلوم، وكان عددها خمس مجالت. كان من أبرز نتائج ال

الوصفي هو أكثر مناهج البحث تكراًرا في بحوث تعليم العلوم عينة البحث، 

يليه املنهج التجريبي، ثم املنهج شبه التجريبي. وأوضحت النتائج أن أكثر 

التخصصات تكراًرا في عناوين البحوث هو تخصص العلوم العامة. وأكثر 

 لوم هي املرحلة االبتدائية. املراحل الدراسية تكراًرا في بحوث تعليم الع

[ بعنوان واقع بحوث التعليم وتعلم اللغة 14وفي دراسة أجرتها املالكي ]

العربية بكلية التربية بجامعة أم القرى للمرحلتين املتوسطة والثانوية، هدفت 

إلى الكشف عن املجاالت واملنهجيات واملجتمعات البحثية من خالل تحليل 

ا من بحوث تعلي 114
ً
م وتعلم اللغة العربية بكلية التربية بجامعة أم بحث

-1420القرى للمرحلتين املتوسطة والثانوية، والتي أنجزت في الفترة من 

 في املرحلة 1432
ً
ه. أظهرت النتائج أن أكثر املجاالت البحثية اهتماما

% أما املرحلة الثانوية فقد كان 14.29املتوسطة كان تعليم القراءة بنسبة 

%. أما منهج 13.75للغوي هو أكثر املجاالت البحثية اهتماًما بنسبة املحتوى ا

البحث األكثر استخداًما في املرحلة املتوسطة هو املنهج الوصفي املسحي 

% للمرحلة الثانوية. بينما كانت 45%، واملنهج شبه التجريبي بنسبة 49بنسبة 

 في  أكثر املجتمعات البحثية التي ركزت عليها البحوث هم الطالب

 املرحلتين.

[ بدراسة هدفت إلى الكشف عن توجهات البحث التربوي 15وقام الغريب ]     

في أطروحات املاجستير والدكتوراه في مجال أصول التربية بكلية التربية 

رسالة  77، وتم تحليل 2013إلى  1965بجامعة اإلسكندرية، خالل الفترة من 

النتائج غلبة االتجاه الكمي على البحوث ماجستير ودكتوراه. وبينت 

%، وأن أغلب املوضوعات التي 95وانحصارها في املنهج الوصفي بنسبة 

ناقشتها الرسائل تم حصرها في قضايا فنية وجزئية في النظام التعليمي ولم 

 تناقش قضايا الواقع التربوي امللحة.
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األكاديمي في كلية  [ بعنوان اتجاهات البحث16وفي دراسة أجراها كداي ]     

علوم التربية بالرباط، هدفت إلى رصد واقع التكوين والبحث العلمي في رسائل 

املاجستير والدكتوراه وتحليلها من ناحية نوعية املواضيع املطروقة، حجمها، 

اللغات املستخدمة، التوجهات األساسية وبعض املتغيرات كنوع الشهادة، 

رسالة، وأظهرت النتائج أن الباحثين  1360ل الجنس وتاريخ املناقشة. تم تحلي

%. كما 56.4الذكور كانوا أكثر من الباحثات اإلناث، حيث بلغت نسبتهم 

بينت النتائج هيمنة مواضيع وسائل وطرق التدريس والتقويم التربوي، 

وتوافر نسبة من البحوث في مجال علم النفس التربوي، وشح كبير في 

البعد االجتماعي للتربية التي تهدف إلى دراسة البحوث التي تناولت مواضيع 

املؤسسات والنظم التربوية وترابطها مع املجتمع. كما بينت النتائج اهتمام 

 متزايد بمواضيع اقتصاديات التربية.

[ دراسة بعنوان واقع البحث في التربية 17وأجرى كل من العمري ونوافلة ]

قع البحث في التربية العملية في العملية في األردن، هدفت إلى التعرف على وا

، من حيث مجاالت البحث 2009إلى  2000األردن في الفترة الواقعة بين 

رسالة  188وأنواع البحوث املستخدمة والفئات املستهدفة. وتم تحليل 

ا منشوًرا في الدوريات التربوية الصادرة عن  40جامعية في مجال العلوم و
ً
بحث

% تقريًبا من البحوث 73فسها. وأظهرت النتائج أن الجامعات األردنية للفترة ن

تناولت مجال التعليم والتعلم، وركزت أكثرها على مناهج وطرق 

واستراتيجيات التدريس. وتبين أن أكثر أنواع املناهج استخداًما هو املنهج 

% ويليه الوصفي. أما أبرز الفئات املستهدفة بالبحث 61.4التجريبي بنسبة 

 .11-7 فهي طلبة الصفوف

[ التي هدفت إلى الكشف عن اتجاهات البحث 18وفي دراسة قنديل ]    

التربوي األكاديمي في مجال اإلدارة املدرسية بالجامعات الفلسطينية الثالث في 

رسالة ماجستير ودكتوراه. وكشفت النتائج عن تنوع  71قطاع غزة، تم تحليل 

هي املنهج السائد املجاالت األكاديمية للرسائل وعدم تكرارها، وأن االستبانة 

في جمع بيانات تلك الرسائل، وأن عدد االباحثين الذكور في مجال اإلدارة 

 املدرسية كان أكبر من عدد الباحثات.

[ التي هدفت إلى الكشف عن توجهات بحوث 19أما دراسة العصيمي ]     

 تعليم العلوم في رسائل الدراسات العليا بجامعتي أم القرى واليرموك في الفترة

رسالة ماجستير ودكتوراه.  235، تم فيها تحليل 2008إلى  1990ما بين 

وكشفت النتائج أن مجال تقويم مناهج العلوم كان أكثر املجاالت العلمية 

%، وأقل املجاالت كان استشراف املستقبل 46املبحوثة في الجامعتين بنسبة 

ضوعات والتربية الجنسية. كما بينت النتائج وجود تكرار واضح في مو 

الرسائل الجامعية وكثرة استخدام أدوات االستبانة واالختبارات مقابل 

 االبتعاد عن أدوات مثل املالحظة واملقابلة.

[ إلى التعرف على اتجاهات البحث 20وهدفت دراسة العياصرة ومصطفى ]    

التربوي في برنامج ماجستير مناهج التربية اإلسالمية وطرائق تدريسها في 

رسالة ماجستير. وكشفت النتائج  62لطان قابوس، وبلغت العينة جامعة الس

 أن أكثر الباحثين كانوا من الذكور، وأن املنهج الوصفي هو أكثر 

 املناهج استخداًما، وأن االستبانات واالختبارات كانت أكثر األدوات شيوًعا.

 [ ملعرفة توجهات وخصائص رسائل املاجستير4كما سعت دراسة الشايع ]     

في التربية العلمية املجازة في كلية التربية بجامعة امللك سعود خالل الفترة من 

 94ه، وبلغ مجموعها 1427/ 1426ه وحتى نهاية العام الدراس ي 1404عام 

رسالة. وتوصل البحث إلى أن رسائل املاجستير اقتصرت على استخدام ثالثة 

هج التجريبي، ثم منهج مناهج بحثية فقط هي: املنهج الوصفي املسحي، ثم املن

تحليل املحتوى. كما أن االختبارات التحصيلية واالستفتاءات كانت أكثر 

، فبطاقة تحليل املحتوى، ثم املقاييس املقننة، بينما لم 
ً
األدوات استخداما

تحظ أداتا املالحظة واملقابلة بالنصيب الكافي من االستخدام. وكان الطالب 

 في الرسائل العلمية بنسبة )والطالبات أكثر العينات استهد
ً
%( يليهم 45.7افا

%(، ثم املشرفين واملشرفات بنسبة 40,4املعلمون واملعلمات بنسبة )

%(. وكان نصيب مديري املدارس وأعضاء هيئة التدريس وأولياء األمور 20.2)

 بنسبة 
ً
. وكانت املرحلة الثانوية أكثر مراحل التعليم استهدافا

ً
ضعيفا

%(، أما ما فوق املرحلة الثانوية 29.8ملرحلة املتوسطة )%(، تلتها ا45.7)

%( 11.7%( من الرسائل، وكان نصيب املرحلة االبتدائية )16فنالت اهتمام )

فقط، ولم تتناول أي رسالة علمية ما قبل املرحلة االبتدائية على الرغم من 

 أهميتها. 

مية في مجال [ بتوجهات الرسائل العل21واهتمت دراسة سالم والبشر ]     

ه إلى  1406طرق تدريس العلوم الشرعية والتي أجيزت خالل الفترة من 

رسالة ماجستير. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن  45ه، حيث تم تحليل 1424

 في هذه الرسائل كانت على الترتيب التالي: 
ً
أكثر املجاالت البحثية تناوال

شرف التربوي، املعلم، املقررات والكتب الدراسية، التدريس، الطالب، امل

%( 83التقويم التربوي، ثم األنشطة التربوية، ثم املنهج. وأظهرت الدراسة أن )

من رسائل املاجستير في مجال تعليم العلوم الشرعية استخدمت املنهج 

، أما املنهج 18الوصفي املسحي، وكان نصيب تحليل املحتوى )
ً
%( تقريبا

%( فقط. كما أوضحت 9نتهجته )التجريبي فكانت نسبة الرسائل التي ا

 بنسبة )
ً
%(، 57.8الدراسة أن أداة االستفتاء أكثر أدوات البحث استخداما

%(، 17.7%(، ثم بطاقة تحليل املحتوى بنسبة )24.4تلتها االختبارات بنسبة )

ولم تستخدم أي دراسة أداتي املقابلة واملالحظة. وكان نصيب املرحلة 

في مجال تعليم العلوم الشرعية، تلتها  %( من الرسائل37.5املتوسطة )

%(، 15%(، ثم ما فوق املرحلة الثانوية بنسبة )35املرحلة الثانوية بنسبة )

 املرحلة االبتدائية بنسبة )
ً
 %(.12.5وأخيرا

[ معرفة خصائص رسائل املاجستير املجازة 25واستهدفت دراسة الكثيري ]     

ه إلى 1403تربية خالل الفترة بين في قسم املناهج وطرق التدريس في كلية ال

رسالة ماجستير في ستة مجاالت رئيسة، هي:  240ه، حيث تم تحليل 1422

طرق تدريس العلوم الشرعية، وطرق تدريس اللغة العربية، وطرق تدريس 

العلوم، وطرق تدريس العلوم االجتماعية، وطرق تدريس الرياضيات، 

ر أبعاد املنهج معالجة هو بعد واملناهج العامة. وتوصلت الدراسة أن أكث

تقويم املنهج، فتطبيقات املنهج، ثم تطوير املنهج، في حين لم تتناول تصميم 

املنهج سوى خمس رسائل فقط. كما توصلت الدراسة إلى أن أكثر 

 املوضوعات املتعلقة باملحتوى، ثم تلتها املوضوعات 
ً
املوضوعات تناوال

راس ي. وأظهرت الدراسة أن املنهج املتعلقة بطرق التدريس والتحصيل الد

 بنسبة )
ً
%(، تاله تحليل املحتوى 63الوصفي املسحي هو األكثر استخداما

%(، أما بقية 15%(، أما املنهج شبه التجريبي فكان نصيبه )18بنسبة )

%( مجتمعة. كما أوضحت الدراسة أن 5املناهج األخرى فلم تتجاوز نسبتها )

ة االستفتاء، وكان نصيب االختبارات %( من الرسائل استخدمت أدا52)

%( فقط من الرسائل أداة 5%(، واستخدمت )22%(، فتحليل الوثائق )32)
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. وكانت املرحلة املتوسطة هي 
ً
املالحظة، ولم يتم استخدام أداة املقابلة إطالقا

 في الرسائل العلمية في قسم املناهج وطرق 
ً
أكثر املراحل الدراسية تناوال

%(، ثم املرحلة االبتدائية 37%(، تلتها املرحلة الثانوية )39التدريس بنسبة )

%(، ولم تحظ مرحلة ما قبل 12%(، وكان نصيب املراحل فوق الثانوية )19)

( 
ً
%(، 46االبتدائية إال برسالتين فقط. وكان الطالب أكثر العينات استهدافا

 %(.25%(، فاملشرفين )41ثم املعلمين )

[ إلى تحليل املحتوى الكمي لرسائل 26وآخرون ]وهدفت دراسة راندولف      

الدراسات العليا املنشورة من جامعة ميرسر بالواليات املتحدة األمريكية، 

رسالة ماجستير ودكتوراه منشورة على موقع مكتبة  980حيث تم تحليل 

الجامعة على االنترنت. كشفت النتائج أن أغلب البحوث كانت في مجال 

%( من البحوث استخدمت 90.3ة االبتدائية، وأن )الرياضيات في املرحل

األساليب الكمية ولكن األطروحات النوعية في ازدياد في السنوات األخيرة، وأن 

 %(. 88الغالبية العظمى من الباحثين هم اإلناث بنسبة )

[ دراسة بعنوان تحليل 27كما أجرى تشاياسوك وجارونقكونقداش ]     

جال تدريس اللغة اإلنجليزية في تايالند. وهدفت محتوى رسائل املاجستير في م

لدراسة االهتمامات الحالية ملوضوعات البحث وطرق البحث في رسائل 

رسالة ماجستير  194املاجستير من سبع جامعات تايالندية. وحللت الدراسة 

باستخدام أسلوب تحليل املحتوى. وكشفت النتائج بأن تركيز البحوث كان 

اصة في املستوى الجامعي، وأن معظم الرسائل  حول أداء الطالب وخ

تستخدم املنهج الكمي، وأكثر العينات املستهدفة كانت الطلبة، وأن االستبانة 

.
ً
 هي أكثر األدوات استخداما

[ فكانت بعنوان تحليل محتوى بحوث التربية 28أما دراسة بيلداج ]     

بحثت في موضوع أطروحة دراسات عليا  126القيمية في تركيا، وتم تحليل 

جامعة مختلفة  44من  2015إلى  1999تعلم القيم والتي تم نشرها من عام 

باستخدام أسلوب تحليل الوثائق. وكشفت النتائج أن هناك ضعف في نسبة 

رسائل الدكتوراه املنشوره مقابل رسائل املاجستير، وأنه تم استخدام 

التوجه إلى األساليب ، ثم تم 2011األساليب الكمية في الغالب حتى العام 

.
ً
 النوعية، وأن االستبيان هو أكثر األدوات استخداما

[ بدراسة هدفت إلى تحليل اتجاهات البحوث في 29وقام اردوغان ]     

األطروحات املختصة بدراسة التعلم القائم على حل املشكالت، واملنشورة في 

  101وتم تحليل قاعدة البيانات الوطنية ملجلس التعليم العالي في تركيا. 

رسالة ماجستير ودكتوراه، وتم التوصل إلى أن مجال تعليم العلوم كان األعلى 

 بنسبة )
ً
%(، يليه مجال الدراسات االجتماعية. كما كشفت الدراسة 86بحثا

 بنسبة )
ً
%( يليه املنهج املختلط، 51أن املنهج الكمي هو األكثر استخداما

ن على األطروحات. وكان طالب والتصميم التجريبي هو التصميم املهيم

 االبتدائي هم أكثر العينات.

 رسالة   285[ على تحليل محتوى 30وركزت دراسة دوراك وآخرون ]     

ماجستير منجزة في التعليم عن بعد على مستوى التعليم العالي في تركيا من 

، وتوصلت النتائج إلى أن معظم األطروحات جاءت 2015إلى عام  1986عام 

%( من األطروحات استخدمت منهج 71ل التعليم والتدريب، وأن )في مجا

البحث الكمي يليه املنهج النوعي ثم املنهج املختلط، وكان النموذج املسحي هو 

. كما كشفت النتائج أن )
ً
%( من البحوث استخدمت 41أكثر النماذج شيوعا

أكثر الشرائح %(، وأن 16االستبانة كأداة لجمع البيانات تلتها املقابلة بنسبة )

 املستهدفة كانت طالب الجامعة. 

 منهج الدراسة وأدواتها:

تستخدم الدراسة الحالية املنهج الوصفي بأسلوب تحليل املحتوى والذي     

يعرفه كابالن بأنه تحليل املحتوى الذي يهدف إلى التصنيف الكمي ملضمون 

حددة معين في ضوء نظام للفئات صمم ليعطي بيانات مناسبة لفروض م

 [. 23خاصة بهذا املضمون ]

وقد قامت الباحثات في ضوء هذا املنهج بمسح شامل لرسائل املاجستير     

والدكتوراه في مجال املناهج وطرق التدريس )مسار املناهج العامة( التي 

هـ باستخدام استمارة لجمع معلومات 1439هـ الى 1433أجيزت في الفترة من 

[في 7تصميمها أ.د محمد بن شديد البشري ] وتحليل املحتوى والتي قام ب

 دراسة مماثلة بعد أن تحقق من صدق األداة وثباتها. 

وقامت الباحثات باستخراج البيانات الكمية املضمنة في االستمارة      

 عن طريق جمع التكرارات ووضعها في صورة نسب مئوية 
ً
ومعالجتها إحصائيا

وفق أهداف  Microsoft Excelفي برنامج  Pivot Tableباستخدام خاصية 

الدراسة، وفي ضوءها تم استعراض النتائج وتفسيرها والتعليق عليها وعرض 

 االستنتاجات املستخلصة منها ومن ثم صياغة توصيات الدراسة ومقترحاتها.

 مجتمع الدراسة:

يتمثل مجتمع الدراسة الحالية في جميع رسائل املاجستير والدكتوراه املجازة 

ناهج وطرق التدريس )مسار املناهج العامة( بكلية التربية بجامعة من قسم امل

 هـ. 1439هـ إلى 1433امللك سعود بالرياض خالل الفترة من  

 حيث تم االعتماد على أسلوب 
ً
وقد طبقت الدراسة على مجتمعها كامال

  47رسالة منها  65الحصر الشامل للرسائل وقد بلغ مجموع عينة الدراسة 

رسالة دكتوراه، تم حصرها من خالل البحث اليدوي في  18رسالة ماجستير و

سعود في  مكتبة امللك فهد الوطنية واملكتبة املركزية للطالبات بجامعة امللك

 مدينة الرياض. 

 ومناقشتهانتائج ال. 4

السؤال األول: ما مجاالت البحث التي تناولتها رسائل املاجستير والدكتوراه 

بكلية التربية بجامعة امللك سعود بقسم املناهج وطرق التدريس مسار املناهج 

ت هـ من ناحية العناصر التالية )املجاال 1439هـ الى عام 1433العامة من عام 

 فئة مجتمع البحث(؟  –املرحلة الدراسية التي أجري فيها البحث-التي تم بحثها 

 ي ــسيتم استعراض النتائج وفق تسلسل متغيرات الدراسة املذكورة ف      

 السؤال األول:

/ املجاالت التي تم بحثها:
ً
 أوال
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  1جدول 
ً
 للمجاالت التي تم بحثها توزيع الرسائل وفقا

 املجاالت التي تم بحثها
 املجموع  دكتوراه ماجستير 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %1.20 1 %3.20 1 %0 0 تحديد املواصفات 

 %0 0 %0 0 %0 0 تحديد األسباب

 %3.40 3 %3.20 1 %3.70 2 تحديد األدوار

 %14 12 %0 0 %22 12 تحديد الواقع 

 %15 13 %0 0 %24 13 تحديد العوائق واملشكالت 

 %2.30 2 %3.20 1 %1.80 1 التصور املقترح 

 %3.40 3 %6.50 2 %1.80 1 تنمية مهارات املعلمين 

 %4.80 4 %13 4 %0 0 التنمية املهنية

 %4.80 4 %0 0 %7 4 االحتياجات التدريبية للمعلمين 

 %2.30 2 %3.20 1 %1.80 1 تقويم املعلمين 

 %1.20 1 %3.20 1 %0 0 تطوير املناهج

 %3.40 3 %6.50 2 %1.80 1 تقويم املناهج

 %2.30 2 %3.20 1 %1.80 1 تقويم البرامج 

 %9.30 8 %0 0 %14.50 8 تقويم الكتب 

 %0 0 %0 0 %0 0 تقويم التحصيل الدراس ي

 %8.10 7 %19 6 %1.80 1 تنمية التحصيل الدراس ي 

 %0 0 %0 0 %0 0 املفاهيمتنمية 

 %1.20 1 %3.20 1 %0 0 تنمية الدافعية

 %2.30 2 %0 0 %3.70 2 تنمية القيم

 %10.50 9 %16.10 5 %7 4 تنمية مهارات الطالب

 %4.80 4 %10 3 %1.80 1 قياس االتجاه 

 %2.30 2 %0 0 %3.70 2 قياس الكفايات 

 %0 0 %0 0 %0 0 نظريات املنهج 

 %3.40 3 %6.50 2 %1.80 1 أخرى 

 %100 86 %100 31 %100 55 املجموع

  الرسائل توزيع( 1) رقم جدول  يوضح     
ً
 بحثها، تم التي  للمجاالت وفقا

 واملشكالت العوائق تحديد مجال تصدر فقد املاجستير لرسائل بالنسبة

 الكتب  تقويم مجال ثم%( 22) بنسبة الواقع تحديد مجال تاله%( 24) بنسبة

 مهارات وتنمية للمعلمين  التدريبية االحتياجات مجالي ثم%( 14.5) بنسبة

 األدوار  وتحديد القيم تنمية مجاالت ثم منهما، لكل  %( 7) بنسبة الطالب

 وتنمية املعلمين  تقويم مجاالت ثم منها، لكل  %( 3.7) بنسبة الكفايات وقياس

 وتنمية املناهج وتقويم البرامج وتقويم املقترح والتصور  املعلمين  مهارات

 تحقق  لم فيما. منها لكل  %( 1.8) بنسبة االتجاه وقياس الدراس ي  التحصيل

 األسباب  وتحديد الدافعية وتنمية املواصفات تحديد وهي التالية املجاالت

 املهنية والتنمية املفاهيم وتنمية الدراس ي  التحصيل وتقويم املناهج وتطوير

 .اإلطالق على تكرارات أي املنهج ونظريات

 الدراس ي التحصيل تنمية مجال تصدر فقد الدكتوراه لرسائل وبالنسبة     

 مجال ثم%( 16.1) بنسبة الطالب مهارات تنمية مجال ثم%( 19) بنسبة

 مجالي  ثم %( 10) بنسبة االتجاه قياس مجال ثم%( 13) بنسبة املهنية التنمية

 مجاالت  ثم منهما، لكل  %( 6.5) بنسبة املناهج وتقويم املعلمين مهارات تنمية

 والتصور  األدوار وتحديد الدافعية وتنمية املعلمين  وتقويم املواصفات تحديد

 تحقق لم فيما. منها لكل  %( 3.2) بنسبة البرامج وتقويم املناهج وتطوير املقترح

 وتحديد  للمعلمين  التدريبية واالحتياجات القيم نميةت وهي التالية املجاالت 

 التحصيل  وتقويم الواقع وتحديد واملشكالت العوائق وتحديد األسباب

 أي املنهج ونظريات الكفايات وقياس املفاهيم وتنمية الكتب وتقويم الدراس ي 

 .اإلطالق على تكرارات

 عن  املاجستير رسائل تناولتها التي  املجاالت بين  الكبير االختالف ى وُيعز      

 رسائل  في املستخدمة البحث مناهج ونوع طبيعة إلى الدكتوراه رسائل

 من قليلة ونسبة واملختلط التجريبي  شبه املنهج عليها غلب والتي  الدكتوراه

  النوعي املنهج
ً
 . الوصفي املنهج عليها غلب التي  املاجستير برسائل مقارنة

 واملشكالت  العوائق تحديد مجال تصدر فقد الرسائل ملجموع بالنسبة أما     

 الطالب مهارات تنمية ثم%( 14) بنسبة الواقع تحديد ثم%( 15) بنسبة

 الدراس ي  التحصيل تنمية ثم%( 9.3) بنسبة الكتب تقويم ثم%( 10) بنسبة

 التدريبية واالحتياجات االتجاه وقياس املهنية التنمية مجاالت ثم ،%(8.1)

 وتقويم املعلمين  مهارات تنمية مجاالت ثم منها، لكل  %( 4.8) بنسبة مين للمعل

 املعلمين  تقويم مجاالت ثم منها، لكل  %( 3.4) بنسبة األدوار وتحديد املناهج

 بنسبة الكفايات وقياس القيم وتنمية البرامج وتقويم املقترح والتصور 

 وتطوير  الدافعية وتنمية املواصفات تحديد مجاالت ثم منها، لكل  %( 2.3)

 التحصيل  تقويم مجاالت تحقق لم بينما. منها لكل  %( 1.2) بنسبة املناهج
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. تكرارات أي املنهج ونظريات األسباب وتحديد املفاهيم وتنمية الدراس ي 

 قياس مثل التحليل استمارة تحتويها لم التي  املجاالت" أخرى " بفئة ويقصد

 .التعلم أثر بقاء وقياس التصورات

  تحديد  مجال حصول  حيث من[ 7] البشري  دراسة مع الدراسة هذه وتتفق     

 حصول  في دراسته مع تختلف بينما األكبر، النسبة على واملشكالت العوائق

  وتتوافق. ضعيفة نسبة على املعلمين  تقويم مجال
ً
 الكثيري  دراسة مع ما نوعا

 عن  وتختلف. الدراس ي  التحصيل بتنمية الباحثين  اهتمام حيث من[ 25]

 األكبر النسبة املفاهيم تنمية مجال نال حيث[ 13] والبلوى  املحيسن دراسة

  وتختلف. الحالية الدراسة في انعدمت حين  في
ً
[  19] العصيمي  دراسة مع أيضا

 الدراسة في ضعيفة نسبة على نال بينما املناهج تقويم مجال فيها برز  التي 

 .الحالية

 الدراس ي  التحصيل تقويم مجال تناولت دراسات وجود عدم وُيفسر     

 التخصصية املسارات تناسب املواضيع هذه بأن  املفاهيم تنمية ومجال

 دراسات وجود عدم إلى بالنسبة أما. العامة املناهج مسار في وتقل أكبر بشكل

 إلى تحتاج املواضيع هذه أن  إلى ذلك وُيعزى  األسباب تحديد مجال تناولت

 وجود عدم أن  الباحثات وترى . نوعية دراسات بواسطة وتحليلها بياناتها جمع

 وحاجته املجال هذا صعوبة إلى يرجع املنهج نظريات مجال تناولت دراسات

 في  البحوث على التطبيقي الطابع غلبة بسبب وكذلك طويلة، زمنية مدة إلى

  العامة املناهج مسار
ً
 الباحثين اهتمامات معظم ألن  النظري  بالجانب  مقارنة

 .التربوي  امليدان  تطوير حول  تدور 

 
ً
 :البحث فيها أجري  التي  الدراسية املرحلة /ثانيا

  الرسائل توزيع 2 جدول 
ً
 البحث  فيها أجري  التي الدراسية للمرحلة وفقا

 املرحلة الدراسية
 املجموع  دكتوراه ماجستير 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %11 7 %17 3 %8.40 4 رياض األطفال 

 %24 16 %11 2 %29.20 14 االبتدائية

 %20 13 %17 3 %20.80 10 املتوسطة

 %26 17 %17 3 %29.20 14 الثانوية

 %17 11 %33 6 %10.40 5 الجامعية

 %1 1 %5 1 %0 0 الدراسات العليا 

 %1 1 %0 0 %2 1 أخرى 

 %100 66 %100 18 %100 48 املجموع

  الرسائل  توزيع( 2) رقم جدول  يظهر     
ً
 فيها أجري  التي  الدراسية للمرحلة وفقا

  كل   على املجراة الرسائل عدد تساوت فقد املاجستير لرسائل بالنسبة البحث،

 املرحلة تلتها ،%(29.2) بنسبة الثانوية واملرحلة االبتدائية املرحلة من

 فمرحلة ،%(10.4) بنسبة الجامعية املرحلة ثم ،%(20.8) بنسبة املتوسطة

 الدراسات مرحلة املاجستير رسائل تشمل ولم ،%(8.4) بنسبة االطفال رياض

 املرتبة الجامعية املرحلة احتلت فقد الدكتوراه لرسائل بالنسبة أما. العليا

 واملرحلة  املتوسطة واملرحلة األطفال رياض مرحلة تلتها ،%(33) بنسبة األولى

  منهم، لكل  %( 17) بنسبة الثانوية
ً
أما  %(.11) بنسبة االبتدائية املرحلة وأخيرا

 تليها%( 26) بنسبة الثانوية املرحلة تصدرتفقد  الرسائل ملجموع بالنسبة

 ثم%( 20) بنسبة املتوسطة املرحلة ثم ،%(24) بنسبة االبتدائية املرحلة

 ثم %( 11) بنسبة األطفال رياض مرحلة ثم%( 17) بنسبة الجامعية املرحلة

 %(. 1) بنسبة العليا الدراسات

 أعلى الثانوية املرحلة تحقيق في[ 4]  الشايع دراسة مع النتيجة هذه وتتفق      

 الرسائل  تناول  ضعف ذكرت التي  نتيجته مع تختلف آخر جانب ومن نسبة،

 أنها كما. الباحثين  اهتمام من نسبة أقل على وحصولها االبتدائية للمرحلة

  تتفق
ً
[  26] وآخرون  راندولف ودراسة[ 13] والبلوي  املحيسن دراسة مع جزئيا

  األكثر االبتدائية املرحلة كون [ 29] اردوغان  ودراسة
ً
 ثانيال ترتيبها أن  مع تناوال

 دراسة عن وتختلف. األول  للمركز مقاربة النسبة لكن الدراسة هذه في

 املرحلة أن  في[ 7] البشري  ودراسة[ 21]  والبشر سالم ودراسة[ 25] الكثيري 

 .األكبر النصيب نالت قد املتوسطة

 العام التعليم منسوبي من العليا الدراسات طلبة معظم بأن ذلك وٌيفسر     

 اإلجراءات تطبيق سهولة وكذلك والثانوية، واملتوسطة االبتدائية مراحله في

 .العام التعليم مراحل في

  
ً
 :البحث مجتمع فئة /ثالثا

  الرسائل توزيع 3 جدول 
ً
 البحث  مجتمع لفئة وفقا

 املجموع  دكتوراه ماجستير  فئة مجتمع البحث 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %24 23 %34.5 10 %19 13 الطلبة

 %40 38 %28 8 %45 30 املعلمون 

 %6 6 %7 2 %6 4 املديرون 

 %15 14 %10 3 %16.5 11 املشرفون التربويون 

 %0 0 %0 0 %0 0 أولياء األمور 

 %1 1 %3.5 1 %0 0 املناهج واملقررات 

 %9 9 %3.5 1 %12 8 الكتب
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 %4 4 %10 3 %1.5 1 أعضاء هيئة التدريس

 %1 1 %3.5 1 %0 0 أخرى 

 %100 96 %100 29 %100 67 املجموع

  الرسائل توزيع( 3) رقم جدول  يظهر     
ً
 مجتمع في املشمولة للفئة وفقا

 املعلمين  على الرسائل معظم ركزت فقد املاجستير لرسائل بالنسبة البحث،

 التربويين  املشرفين فئة ثم ،%(19) بنسبة الطلبة فئة تالها%( 45) بنسبة

  ،%(6) بنسبة املديرين ثم ،%(12) بنسبة الكتب ثم ،%(16.5) بنسبة
ً
 وأخيرا

  أن  باملالحظة والجدير ،%(1.5) بنسبة التدريس هيئة أعضاء فئة
ً
 من من أيا

 املناهج فئة وال االمور  أولياء فئة يشمل لم الدراسة محل املاجستير رسائل

 مثيالتها مع الدكتوراه رسائل في املشمولة الفئات نسبة تقاربت وقد. واملقررات

 تلتها  ،%(34.5) بنسبة األولى املرتبة الطلبة فئة واحتلت املاجستير، رسائل في

 هيئة وأعضاء التربويين  املشرفين فئتي  ثم ،%(28) بنسبة املعلمين  فئة

  ،%(7) بنسبة املديرين فئة ثم منهما، لكل  %( 10) بنسبة التدريس
ً
 وأخيرا

 . منهم لكل  %( 3.5) بنسبة واملقررات واملناهج الكتب فئات

 الطلبة ثم%( 40) بنسبة املعلمون  تصدر فقد الرسائل ملجموع بالنسبة      

%( 9) بنسبة الكتب ثم%( 15) بنسبة التربويون  املشرفون  ثم%( 24) بنسبة

 واملقررات املناهج ثم%( 4) التدريس هيئة أعضاء ثم%( 6) بنسبة املديرون  ثم

 من سواء أهميتها من الرغم على تناولها يتم فلم األمور  أولياء فئة أما%(. 1)

 مسؤولياتهم  خالل أومن املناهج وضع في املشاركة في الفاعل األسرة دور  خالل

 البشري  دراسة مع  يتفق وهذا[. 24] األهداف لتحقيق املدرسة مع املشتركة

 بينما. الباحثين اهتمام من األكبر النصيب على املعلمون  حاز حيث[ 7]

 الكتب كانت حيث[ 21] والبشر سالم ودراسة[ 12] عويس دراسة مع يختلف

 ودراسة[ 4]  الشايع دراسة مع يختلف وكذلك. األكثر هي واملقررات واملناهج

 تشاياسوك ودراسة[ 14] املالكي ودراسة[ 17] ونوافلة العمري 

 .الباحثين  اهتمام على الطلبة فيها حاز التي [ 27]  وجارونقكونقداش

 مسار مواضيع لتركيز للمعلمين  الباحثين  استهداف الباحثات وتفسر     

 املعلم واعتبار للمعلمين، املهنية والتنمية املعلم إعداد على العامة املناهج

 وتعزو . التعليمية بالعملية الخاصة البيانات لجمع رئيس مصدر نفسه

  األمور  ألولياء بحث أي تناول  عدم الباحثات
ً
 معهم  التواصل لصعوبة نظرا

 .لذلك رسمية إجراءات وجود وعدم

 التربية بكلية والدكتوراه املاجستير رسائل خصائص ما: الثاني السؤال

 من العامة املناهج مسار التدريس وطرق  املناهج بقسم سعود امللك بجامعة

 منهج – البحث نوع) التالية العناصر ناحية من هـ1439 عام الى هـ1433 عام

 البحث  مجتمع في الفئات عدد – البحث أدوات عدد – البحث أداة – البحث

 ؟(لألبحاث  السنوي  التوزيع –  الباحث جنس -

 السؤال في املذكورة الدراسة متغيرات تسلسل وفق النتائج استعراض سيتم

 :الثاني

 
ً
 :البحث نوع /أوال

  الرسائل توزيع 4 جدول 
ً
 البحث  لنوع وفقا

 املجموع  دكتوراه ماجستير  نوع البحث 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %23 15 %61 11 %8.5 4 التطويري 

 %17 11 %39 7 %8.5 4 التقويمي

 %60 39 %0 0 %83 39 أخرى 

 %100 65 %100 18 %100 47 املجموع

  الرسائل توزيع( 4)  رقم جدول  يوضح      
ً
 لرسائل  بالنسبة البحث، لنوع وفقا

 القائمة( التطويري  وغير التقويمي  غير) أخرى  فئة تصدرت فقد املاجستير

 أما. منهما لكل  %( 8.5) بنسبة والتقويمي  التطويري  تالها ،%(83) بنسبة

 التقويمي  ثم ،%(61) بنسبة التطويري  تصدر فقد الدكتوراه لرسائل بالنسبة

 %(. 39) بنسبة

 وغير التقويمي  غير) أخرى  فئة تصدرت فقد الرسائل ملجموع وبالنسبة

  ثم ،%(23) بنسبة التطويري  تالها%( 60) بنسبة القائمة( التطويري 

 %(. 17) بنسبة التقويمي 

  السابقة، الدراسات بعض له توصلت عما تختلف النتيجة وهذه     
ً
 فمثال

 يتصدر  حين  في%( 26.7) نسبة يمثل التطويري  أن  وجدت[ 7] البشري  دراسة

 على الدراسة هذه اقتصار إلى ذلك يعود وقد ،%(73.3) بنسبة التقويمي 

 املناهج مسارات جميع تناولت البشري  دراسة أن  حين  في العامة املناهج مسار

 .التعليم تقنيات إلى باإلضافة التدريس وطرق 

 
ً
 :البحث منهج /ثانيا

 البحث  ملنهج وفقا البحوث توزيع 5 جدول 

 املجموع  دكتوراه ماجستير  منهج البحث 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %14 9 %33 6 %6.4 3 شبه التجريبي 

 %11 7 %22 4 %6.4 3 أكثر من منهج كمي

 %7.5 5 %28 5 %0 0 املختلط

 %1.5 1 %6 1 %0 0 النوعي

 %66 43 %11 2 %87.2 41 الوصفي 

 %100 65 %100 18 %100 47 املجموع
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 رسائل  في الوصفي املنهج الستخدام امليل( 5) رقم جدول  من يتضح     

 بنسبة التجريبي  شبه املنهج استخدام مع ،%(87.2) بنسبة املاجستير

 %( 6.4) بنسبة كمي  منهج من أكثر واستخدام%( 6.4)
ً
 .أيضا

 التجريبية، البحوث إلجراء والتسهيالت الظروف توفر عدم إلى ذلك وٌيعزى      

 إملام عدم وكذلك املتغيرات، بعض ضبط على الطلبة بعض قدرة وعدم

  النوعي باملنهج الطلبة بعض
ً
 مرحلة في الطلبة يميل لذلك لحداثته نظرا

  أقل ألنه الوصفي املنهج إلى املاجستير
ً
 كثير مع تتفق النتيجة وهذه. تعقيدا

 ودراسة[ 13] والبلوي  املحيسن ودراسة[ 14] املالكي دراسة منها الدراسات من

 حين  في [.30] وآخرون  دوراك ودراسة[ 11] الرميض ي  ودراسة[ 7]  البشري 

 املنهج ويحتل منهج، من أكثر على الدكتوراه رسائل في البحث مناهج تتوزع

 ،%(33) بنسبة االستخدام مرات عدد حيث من األول  املركز التجريبي  شبه

 كمي  منهج من أكثر استخدام ثم%( 28) بنسبة املختلط املنهج استخدام يليه

%(. 6) نسبة يتجاوز  لم حيث النوعي املنهج استخدام وضعف ،%(22) بنسبة

[  14] املالكي ودراسة[ 17] ونوافله العمري  دراسة مع تتفق النتيجة وهذه

 [. 26] وآخرون  راندولف ودراسة[ 7] البشري  ودراسة

 استخدام عن والدكتوراه املاجستير مرحلتي  في الطلبة عزوف أن  وٌيرجح      

[  23] العبدالكريم يذكر وكما السعودية، الجامعات في لحداثته النوعي املنهج

 كما الكمي، املنهج من أعلى بحثية مهارات إلى يحتاج البحث من النوع هذا أن 

  تستغرق  النوعية البحوث  في البيانات معالجة أن 
ً
 البحوث  من أكبر وقتا

 . الكمية

 
ً
 :البحث أداة /ثالثا

 6 جدول 

  الرسائل توزيع
ً
 البحث  ألداة وفقا

 املجموع  دكتوراه ماجستير  أداة البحث 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %9 10 %6 5 %15,1 5 االستبانة

 %6 7 %1 1 %18.2 6 االختبار

 %34 38 %41 32 %18,2 6 بطاقة املالحظة

 %7 8 %8 6 %6 2 استمارة التحليل

 %12 13 %9 7 %18,2 6 املقابلة 

 %32 36 %35 28 %24.3 8 أخرى 

 %100 112 %100 79 %100 33 املجموع

  الرسائل توزيع( 6) رقم  جدول  يمثل     
ً
 البحث،  في املستخدمة لألداة طبقا

 غير أداة أي بها يقصد أخرى " )أخرى " فئة تحتل املاجستير لرسائل بالنسبة

 التفكير مهارات كمقاييس الجاهزة املقاييس مثل أعاله الجدول  في املذكورة

 واملقابلة املالحظة بطاقة تليها ،%(24.3) بنسبة الصدارة( والذكاءات

  ،%(15.1) بنسبة االستبانة ثم منهم،  لكل  %( 18.2) بنسبة واالختبار
ً
 وأخيرا

 %(.6) بنسبة التحليل استمارة

 ،%(35) بنسبة الصدارة املالحظة بطاقة تحتل الدكتوراه لرسائل بالنسبة     

 استمارة ثم ،%(9) بنسبة املقابلة تليها ،%(35) بنسبة" أخرى " فئة تليها

  ،%(6) بنسبة االستبانة ثم ،%(8) بنسبة التحليل
ً
 بنسبة االختبار وأخيرا

(1.)% 

 االدوات  أكثر هي املالحظة بطاقة كانت فقد الرسائل ملجموع بالنسبة    

 
ً
 بنسبة املقابلة ثم ،%(32) بنسبة" أخرى " فئة ثم%( 34) بنسبة استخداما

 ثم ،%(7) بنسبة التحليل استمارة ثم ،%(9) بنسبة االستبانة ثم  ،%(12)

 %(.6) بنسبة االختبار

  السابقة، الدراسات بعض له توصلت عما تختلف النتيجة وهذه     
ً
 في فمثال

  األكثر هي التحصيلية االختبارات كانت[ 4] الشايع دراسة
ً
 في  أما. استخداما

 تشاياسوك  ودراسة[ 11] الرميض ي  ودراسة[ 7] البشري  دراسة

[  30] وآخرون دوراك ودراسة[ 28] بيلداج ودراسة[ 27] وجارونقكونقداش

 استمارة  كانت[ 12] عويس لدراسة وبالنسبة. األول  املركز االستبانة احتلت

  األدوات أكثر هي التحليل
ً
 . استخداما

 طبيعة إلى يعود األخرى  البحوث مع البحث أدوات اختالف نتيجة أن  وُيرجح

 .وتخصص مسار كل في املستخدمة البحث ومناهج املجاالت

 
ً
 :البحث أدوات عدد /رابعا

 7 جدول 

  الرسائل توزيع
ً
 البحث  أدوات  لعدد وفقا

 املجموع  دكتوراه ماجستير  عدد األدوات

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %29 32 %0 0 %52 32 واحدة أداه 

 %41 46 %32 16 %48 30 أداتان 

 %16 18 %36 18 %0 0 ثالث أدوات 

 %14 16 %32 16 %0 0 أربع أدوات 

 %100 112 %100 50 %100 62 املجموع
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 أداة استخدام تم املاجستير رسائل أكثر في أنه( 7) رقم جدول  يوضح     

 رسائل باقي في فقط أداتين  استخدام تم حين  في ،%(52) بنسبة فقط واحدة

 رسالة أي توجد فال الدكتوراه لرسائل بالنسبة أما%(. 48) بنسبة املاجستير

 استخدام تم حين في ،%(0) بنسبة أي فيها فقط واحدة أداة استخدام تم

 بنسبة أدوات وأربع ،%(36) بنسبة أدوات ثالث ،%(32) بنسبة أداتين

(32 .)% 

  األكثر هو أداتين  استخدام كان  فقد الرسائل ملجموع بالنسبة    
ً
  شيوعا

 ثالث استخدام ثم ،%(29) بنسبة واحدة أداة استخدام ثم ،%(41) بنسبة

 %(. 14) بنسبة أدوات أربع استخدام ثم ،%(16) بنسبة أدوات

  الدكتوراه في البحث أدوات تعدد وُيفسر     
ً
 طول  بسبب باملاجستير مقارنة

 لدى وتطورها البحث مهارات زيادة وكذلك الدكتوراه، لطلبة املتاحة املدة

  الباحث من تتطلب الدكتوراه رسائل طبيعة إن حيث الدكتوراه طلبة
ً
 غالبا

 .أعمق بصورة املوضوع ودراسة بنفسه األدوات بناء

  
ً
 :البحث مجتمع في الفئات عدد /خامسا

  الرسائل توزيع 8 جدول 
ً
 البحث  مجتمع في الفئات لعدد وفقا

 املجموع  دكتوراه ماجستير  عدد الفئات 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %29 32 %0 0 %52 32 واحدة  فئة

 %41 46 %32 16 %48 30 فئتان

 %16 18 %36 18 %0 0 ثالث فئات 

 %14 16 %32 16 %0 0 أربع فئات 

 %100 112 %100 50 %100 62 املجموع

  الرسائل توزيع( 8) رقم جدول  يظهر     
ً
 البحث، مجتمع في الفئات لعدد وفقا

 بنسبة فقط واحدة فئة معظمها شملت فقد املاجستير لرسائل بالنسبة

 رسالة أي تشمل  لم  فيما ،%(48) بنسبة فئتان  منها الباقي وشمل ،%(52)

 .أكثر أو فئات ثالث

 ،%(36) بنسبة فئات ثالث معظمها شمل فقد الدكتوراه لرسائل بالنسبة

 فئات أربع اآلخر والبعض ،%(32) بنسبة فئتان الرسائل بعض شملت فيما

 %( 32) بنسبة
ً
 .فقط واحدة فئة دكتوراه رسالة أي تشمل ولم. أيضا

 األكـثر هو فئتين  على البحوث إجراء كان  فقد الرسائل ملجموع بالنسبة

 
ً
 بنسبة فئات ثالث ثم ،%(29) بنسبة واحدة فئة ثم ،%(41) بنسبة شيوعا

 %(.14) بنسبة فئات أربع ثم ،%(16)

  الدكتوراه في البحث مجتمع في  الفئات تعدد الباحثات وتفسر
ً
 مقارنة

  باملاجستير
ً
 يتطلب مما أعمق بشكل للمواضيع الدكتوراه رسائل لتناول  نظرا

 رسائل  في املتغيرات عدد زيادة وكذلك, فئة من أكثر من البيانات جمع

 . املاجستير رسائل في عنها الدكتوراه

 
ً
 :الباحث جنس /سادسا

 الباحث  جنس   حسب الرسائل توزيع  9 جدول 

 املجموع  دكتوراه ماجستير  جنس الباحث 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %43 28 %39 7 %45 21 ذكر 

 %57 37 %61 11 %55 26 أنثى

 %100 65 %100 18 %100 47 املجموع

 عدد      في الذكور  الباحثين على اإلناث الباحثين  تفوق ( 9) رقم جدول  يوضح

 بنسبة           الدكتوراه رسائل عدد وكذلك%( 55) بنسبة املاجستير رسائل

(61 .)% 

  فيما%( 57) نسبة على اإلناث الباحثين  حظي الرسائل ملجموع بالنسبة     

 الرميض ي  دراسة مع الدراسة هذه وتتفق ،%(43) نسبة على الذكور  حصل

 الدراسات  بعض مع تختلف بينما[ 26] وآخرون راندولف ودراسة[ 11]

 ودراسة[ 20] ومصطفى العياصرة ودراسة[ 16] كداي كدراسة األخرى 

 [. 7] البشري 

 
ً
 :لألبحاث السنوي  التوزيع /سابعا

  الرسائل توزيع 10 جدول 
ً
 البحث  فيها أجري  التي للسنة وفقا

 املجموع  دكتوراه ماجستير  السنة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %31 20 %33 6 %29.8 14 هـ1433-1434

 %9.2 6 %11 2 %8.5 4 هـ1434-1435

 %12 8 %11 2 %12.7 6 هـ1435-1436

 %15.4 10 %17 3 %15 7 هـ1436-1437

 %15.4 10 %17 3 %15 7 هـ1437-1438

 %17 11 %11 2 %19 9 هـ1438-1439

 %100 65 %100 18 %100 47 املجموع
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( ارتفاع أعداد رسائل املاجستير والدكتوراه في 10يتضح في جدول رقم )     

هـ عن غيرها من السنوات، إذ بلغت نسبة البحوث املجراة 1434-1433سنة 

%( للماجستير، ونسبة 29.8في تلك السنة من إجمالي البحوث املجراة نسبة )

 %( للدكتوراه.33)

هـ هي 1435-1434سنة وهي سنة الجدير باملالحظة أن السنة التالية لتلك ال

%( و كذلك من حيث 8.5أقل سنة من حيث عدد رسائل املاجستير بنسبة )

 %(.11عدد رسائل الدكتوراه بنسبة )

هـ تقارب عدد رسائل املاجستير والدكتوراه، 1436-1435وشهدت سنة      

%( من 12.7حيث مثلت رسائل املاجستير املقدمة في تلك السنة نسبة )

%( من إجمالي 11رسائل املاجستير، وشكلت رسائل الدكتوراه نسبة )إجمالي 

 من سنة 
ً
-1437هـ وسنة 1437-1436رسائل الدكتوراه. فيما شهدت كال

هـ نفس العدد من رسائل املاجستير وكذلك نفس العدد من رسائل  1438

%( فيما مثلت 15الدكتوراه، حيث مثلت رسائل املاجستير في كل سنة نسبة )

هـ فقد 1439-1438%(. أما في سنة 17لدكتوراه في كل سنة نسبة )رسائل ا

%(، فيما مثلت رسائل الدكتوراه نسبة 19مثلت رسائل املاجستير نسبة )

(11 .)% 

هـ أكثر السنوات 1434-1433بالنسبة ملجموع الرسائل فقد كانت سنة     

 بنسبة )
ً
-1436%( ثم سنة 17هـ بنسبة )1439-1438%( ثم سنة 31نشاطا

-1435%( لكل  منهما، ثم سنة 15.4هـ بنسبة )1438-1437هـ وسنة 1437

 سنة 12هـ بنسبة )1436
ً
 %(.9.2هـ بنسبة )1435-1434%( وأخيرا

 توصياتال. 4

 في ضوء نتائج الدراسة يمكن تقديم التوصيات التالية:     

الدراسات االسترشاد بالتوجهات البحثية وتوجيه املواضيع البحثية لطلبة  •

 العليا نحو الفجوات البحثية التي تحتاج الدراسة.

حث طلبة الدراسات العليا على األسلوب النوعي في البحث لكثرة املجاالت  •

 البحثية التي تحتاج هذا النوع من األساليب البحثية.

 من قبل لجنة الدراسات العليا، تعين طلبة  •
ً
توفير خرائط بحثية تراجع دوريا

العليا على التعرف على الحقول املختلفة في تخصصهم واختيار الدراسات 

.
ً
 املوضوعات املناسبة وتجنب املوضوعات التي تم إشباعها بحثا

بعض القضايا التي تناولتها بعض الرسائل بأسلوب وصفي يمكن تناولها مرة  •

أخرى بأسلوب نوعي للوقوف أكثر على األسباب واكتشاف أمور لم تكن تظهر 

 بحث الكيفي.إال بال

التأكيد على ضرورة عناية الرسائل العلمية عند اختبار عينتها باستهداف  •

جميع فئات املجتمع املرتبطة بموضوع الدراسة مثل أولياء األمور، وعدم 

 التركيز فقط على فئات معينة دون غيرها.

العناية أكثر باستخدام األدوات املتنوعة كاملالحظة واملقابلة، وعدم  •

 تصار على االستبيان واالختبار.االق

 مقترحات الدراسة:

 إجراء مراجعة منهجية على رسائل الدكتوراه واملاجستير بأسلوب نوعي  •

من خالل التحليل الكيفي للمحتوى، وذلك لغرض التعرف على مفاهيم 

ومعتقدات الباحثين حول مواضيع أبحاثهم، وتحديد نقاط الخلل في تصميم 

 البحث.منهجيات 

 دراسة التوجهات البحثية في املجالت العلمية املحلية واإلقليمية والعاملية. •

مقارنة التوجهات البحثية لتخصص املناهج العامة بكلية التربية في جامعة  •

 امللك سعود مع التوجهات البحثية لهذا التخصص في الجامعات العاملية.

ت القادمة ومقارنة نتائجها بنتائج دراسة متابعة للدراسة الحالية في السنوا •

 هذه الدراسة.
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ABSTRACT _ This study aimed to identify the fields examined in all Master's and Ph.D.'s theses approved by the 

Department of Curriculum and Teaching Methods, the path of the general curriculums at the College of 

Education in King Saud University, during the period from 1433AH to 1439AH, by the following elements (the 

areas examined - the educational level in which the research was conducted - the research community category). 

and identify the characteristics of research by the following elements (type of research, research methodology, 

research tools, The number of research tools, The number of categories in the research community - gender of 

the researcher - the annual distribution of research), Descriptive method and content analysis were applied to 

all the sample of the study which was (65) researches consisting of (47) master's and (18) Ph.D.'s theses, The 

study concluded that the field of "identifying obstacles and problems" was the most prominent in the master's 

theses, while the field of "developing academic achievement" was the most prominent in doctoral researches. In 

addition, the fields of "assessment of achievement", "developing concepts", "identification of causes" and 

"curriculum's theories." were non-existent, the study also revealed that the most studied levels were secondary 

and primary. The teachers were the most studied categories followed by the students. The study revealed the lack 

of researches that examined the parents' category. The study found that there was a lack of development or 

evaluation theses, also showed the predominance of the descriptive approach, the semi-experimental approach 

and the Lack of the qualitative approach. As for tools, the note card was the most widely used tool. As for the 

number of tools and the number of categories of the research community, they were in one tool and one category 

in most master's theses, and three tools and categories are the largest proportion of doctoral dissertations. The 

study also found that female researchers have a higher number of researches in both stages. 

KEYWORDS: The general curriculums path, Master's and Doctoral Degrees, Fields of Master's and PhD's 

theses, King Saud University. 

 

 


