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 19/8/2010 تاريخ قبوله   6/12/2009 تاريخ تسلم البحث

الكشـــف عـــن درجـــة اســـتخدام طـــالب تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى  :ملخـــص

  .ســات العليــا لمصــادر المعلومــات اإللكترونيــة المعتمــدة علــى اإلنترنــت  الدرا

ــي      ــواردة فـ ــة الـ ــهادات المرجعيـ ــل االستشـ ــم تحليـ ــالة 277تـ ــة  رسـ وأطروحـ

-2005(جامعية أجيزت في كلية التربيـة بجامعـة اليرمـوك خـالل الفتـرة مـن               

، وفق درجة االستشهاد بالمصادر اإللكترونية، باإلضافة إلى التـوزع      )2007

أشـارت نتـائج الدراسـة إلـى          . واللغـوي لهـا     والزمني، الموضوعي، والشكلي، 

أن نســـبة الرســـائل الجامعيـــة التـــي استشـــهدت بالمصـــادر اإللكترونيـــة بلغـــت 

، فــي حــين بلغــت نســبة االستشــهاد بالمصــادر اإللكترونيــة فــي هــذه  %)74(

 تضمنت أعلـى نسـبة      2007  وأن الرسائل التي أجيزت عام     ،%)6(الرسائل  

تشهاد بالمصادر اإللكترونية، وأن معظـم المصـادر المستشـهد بهـا كانـت              اس

بحـث أو مقـال   "تنتمي إلى فئتي أن غالبية هذه المصادر    باللغة اإلنجليزية، و  

 :الكلمـــــات المفتاحيـــــة( .  " بحـــــث منشـــــور فـــــي دوريــــة " و"إلكترونــــي 

ــائل      ــة؛ الرســــ ــات اإللكترونيــــ ــادر المعلومــــ ــة؛ مصــــ ــهادات المرجعيــــ االستشــــ

 .  ) ات التربويةواألطروح

في ظل التطورات المتسارعة لتكنولوجيا المعلومات  :المقدمـــــة

واالتصاالت، والنمو المتزايد لإلنترنت وما أحدثته من ثورة في 

المجتمع العلمي كان لها تأثيرها الواضح في تغيير طريقة االتصال 

العلمي، وسلوك الباحثين في البحث عن المعلومات، تنامت مصادر 

لمعلومات اإللكترونية المتاحة على اإلنترنت بأشكالها وأنواعها ا

وقد ساعد على انتشار هذا النوع الجديد من مصادر .  المتعددة

 التي جاءت )E- Publishing(صناعة النشر اإللكتروني  المعلومات،

نتيجة لتزاوج تكنولوجيا المعلومات والحواسيب مع تكنولوجيا 

 .  )146، ص 2009، همشري(االتصاالت عن بعد 

 فهي ،واالستخدامات  متعددة األوجه شبكات شبكةاإلنترنتتعد و

 شبكة اتصاالت تربط العالم كله، وهي مكتبة بال جدران متعددة
االختصاصات ومستمرة في التوسع مع ازدياد عدد الشبكات 

  .المرتبطة بها

فقد قدمت خدمات كما تعد اإلنترنت مصدرًا هامًا للمعلومات،   

مهمة للعالم بأسره وارتبطت بجميع المجاالت، وبذلك أصبح من 

المتعذر على أي علم من العلوم تجاهل هذا المصدر الواسع 

 .للمعلومات واالتصال
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 .  االردن، عمان، الجامعة األردنية، كلية العلوم التربوية* 
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 Using Internet-based Electronic Resources in Educational 
Theses and Dissertations: An analytical Study of Citation  

 
Younis S.  Al-Shawabkeh, Faculty of Education Sciences,Jordanian 

University, Amman, Jordan.   
 

Abstract: The objective of this study is to examine the use of 
Internet-based electronic resources by postgraduate students.  
Citations in 277 approved educational theses and 
dissertations at the Faculty of Education, Yarmouk University 
between 2005 and 2007 were analyzed in terms of intensity of 
citing electronic resources in addition to subject, form, and 
linguistic distribution of citations.  The findings show that 
74% of the approved theses have used electronic resources.  
Nevertheless, the proportion of the electronic resources used 
was 6%.  The year 2007 has the highest record in terms of the 
number of electronic resources cited.  Most of the cited 
electronic resources are in English and belong mainly to two 
categories: "a paper or an electronic article" and "a research 
paper published in a journal".  (Keywords: Electronic 
Resources; Citations; Educational Theses and Dissertations).    

 

   

هذا فضًال عن توفير الوقت والجهد، حيث يتمكن المستخدم من 

الوصول إلى المعلومات، في الوقت الذي يريده، وبالشكل الذي 

 .  يحدده

ومع أن هناك اعتمادًا متزايدًا من جانب الباحثين على 

المصادر اإللكترونية المتاحة على اإلنترنت في مختلف المجاالت، إال 

ديمية لالستشهاد بمصادر المعلومات أن تقبل األوساط األكا

اإللكترونية في الرسائل واألطروحات الجامعية، ودرجة الثقة 

ذلك أن .  بالمعلومات الواردة في هذه المصادر ال يزال موضع جدال

 شبكة اإلنترنت بالذات تضع فيظاهرة تضخم المعلومات 

لجودة  أمام إشكالية االنتقاء المبنية أساسًا على عامل امستخدميها

؛ وذلك لعدة إلنترنت كمصدر للمعلوماتلالمطروح بشدة بالنسبة 

  :في) 2005(أسباب يلخصها عبد الحميد 

 
 مختلــف الصــفحات فــي ضــمان للمعلومــات الموجــودة أيغيــاب  -1

ــع ــين   ، ألن والمواقـ ــفحات وماليـ ــارات الصـ اإلنترنـــت تحـــوى مليـ

 .  المتنوعةالمواقع 

لكيــة الفكريــة للمعلومــات  المــنظم لحــق المالقــانونيغيــاب اإلطــار  -2

 .  اإلنترنت فيالمدرجة 
 وعـدم وجــود الضـوابط العلميـة لنشــر     فــي اإلنترنـت، حريـة النشـر   -3

 احتوائهــ، ممــا يــؤدي إلــى ا )لجــان القــراءة والتحكــيم (المعلومــات 
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ــى  ــيءعلـ ــدة      الشـ ــات جيـ ــد معلومـ ــن أن نجـ ــا يمكـ ــه، فكمـ  ونقيضـ

ــة وموضــوعية يمكــن أن نجــد معلومــات أخــرى      وصــحيحة وحديث

وحجـم التنـاقض يفقـد إلـى     .  ل جودة وخاطئـة وقديمـة وذاتيـة       أق

 .  حد ما اإلنترنت مصداقيتها كمصدر للمعلومات

 .  بعض المواقع مجهولة المصدر والهوية -4
وتستخدم المكتبات اإلنترنت لعرض مصادر المعلومات 

التقليدية واإللكترونية والرقمية التي تقتنيها، وإتاحتها من خالل 

، واألهم من )OPACS(ة المتاحة على الخط المباشر فهارسها اآللي

ذلك كله أن كثيرًا من المكتبات الجامعية حولت فهارسها إلى بوابات 

)Portals ( تربط المستفيدين والباحثين بما تحويه اإلنترنت من هذا

الفيض الهائل من المعلومات المتمثلة في أشكال متعددة كالبحوث 

ريات، والكتب اإللكترونية، والرسائل والمقاالت المنشورة في الدو

الجامعية اإللكترونية، والمواقع المتخصصة، والمراجع الضخمة 

هذا إلى جانب .  كالموسوعات العالمية، والمعاجم، واألدلة وغيرها

، Science Directأعداد كبيرة من قواعد البيانات، مثل 

، وبنوك المعلومات العالمية مثل ديالوج EBSCO HOSTو

DIALOGو MEDLINE  . 

ونتيجة لتعدد أشكال مصادر المعلومات اإللكترونية المتاحة 

على اإلنترنت، وجد الباحثون أنفسهم أمام واقع جديد ال بد من 

فاإلبحار في عالم اإلنترنت يتطلب منهم اكتساب .  التعامل معه

مجموعة من مهارات البحث واالسترجاع اآللية التي تمكنهم من 

هذا إلى ادر المعلومات اإللكترونية المتاحة فيها، االفادة من مص

جانب أعداد كبيرة من محركات البحث التي تمكن المستفيدين من 

) Google(اإلبحار في عالم اإلنترنت وعلى رأسها محرك جوجل 

الذي يعتمد عليه قسم كبير من الباحثين في البحث عن المعلومات 

 .  التي يريدونها

ربوية من المجاالت التي استفادت من ويعد مجال العلوم الت

فقد شهد .  إمكانيات اإلنترنت الضخمة كمصدر للمعلومات التربوية

المجال تحول العديد من مصادره المطبوعة إلى الشكل اإللكتروني، 

وخاصة قاعدة بيانات مركز معلومات المصادر التربوية المعروفة 

لخصات أطروحات ، وقاعدة بيانات الدليل العالمي لم)ERIC(باسم 

 الذي ،Dissertation Abstracts International (DAI) الدكتوراة

يضاف إلى .  يضم ملخصات لرسائل الدكتوراة في العلوم التربوية

ذلك األشكال المتعددة من مصادر المعلومات التربوية المنتجة 

إلكترونيًا أو رقميًا كالدوريات اإللكترونية، والكتب اإللكترونية، 

حوث والدراسات اإللكترونية، والمواقع اإللكترونية للمؤسسات والب

التربوية والتعليمية، وأعمال المؤتمرات التربوية، وقواعد البيانات 

) EBSCO(الشاملة في العلوم اإلنسانية واالجتماعية مثل 

 .  )Emerald Library(و

وقــد ظهــر العديــد مــن الدراســات التــي تركــزت حــول اســتخدام   

ــاحثين لم ــت،   البـ ــى اإلنترنـ ــة علـ ــة المتاحـ ــات اإللكترونيـ ــادر المعلومـ  صـ

) 1997(ويقســم غنـــيم  .  ودرجــة إفــادتهم منهــا، واعتمـــادهم عليهــا    

األول، يــدرس درجــة اســتخدام  : هــذه الدراســات إلــى نــوعين رئيســين  

الباحثين لمصادر المعلومـات اإللكترونيـة مـن خـالل البـاحثين أنفسـهم              

لمعروفـة كاالسـتبانات، والمقـابالت      اعتمادًا على أدوات جمع البيانات ا     

والثـــاني، يعتمـــد أســـلوب .  الشخصـــية، ومالحظـــة الســـلوك، وغيرهـــا

ــومتري  ــا يطلـــق )Bibliometric Analysis(التحليـــل الببليـ ، أو مـ

ــم     ــات اسـ ــات والمعلومـ ــل المكتبـ ــي حقـ ــه فـ ــية  "عليـ ــات القياسـ الدراسـ

يـــل التـــي يعـــد تحل" الوراقيـــة أو الدراســـات اإلحصـــائية الببليوغرافيـــة

وباســتخدام هــذا األســلوب، .  االستشــهادات المرجعيــة أحــد أســاليبها

يــتم تحليــل االستشــهادات المرجعيــة للبحــوث والمقــاالت، والرســائل       

الجامعيـــة، وغيرهـــا مـــن مصـــادر المعلومـــات مـــن أجـــل تعـــرف درجـــة    

ــد بعـــــض      ــة، وتحديـــ ــادر اإللكترونيـــ ــى المصـــ ــاحثين علـــ ــاد البـــ اعتمـــ

ا، وتشتتها الموضوعي، والزمني،    أنواعه: الخصائص المميزة لها مثل   

وتعد دراسات النوع الثاني أكثـر موضـوعية ألنهـا ال تتـأثر        .  واللغوي

 .  بآراء الباحثين ودرجة مصداقيتهم

مراجعات األدب المنشور في  أن )2007(وتذكر جوهري 

مجال استخدام الباحثين لمصادر المعلومات اإللكترونية تشير إلى 

رج تحت النوع األول، وقلتها في النوع كثرة الدراسات التي تند

الثاني، وخاصة تلك التي تتناول استخدام الباحثين التربويين 

وأضافت أن معظم الدراسات العربية . لمصادر المعلومات اإللكترونية

واألجنبية تركز على دراسة اتجاهات أفراد المجتمع األكاديمي نحو 

معرفة مدى إفادتهم منها اإلنترنت ومصادر المعلومات اإللكترونية، و

وعلى الرغم من أن هذه الدراسات تتفق مع الدراسة .  في أبحاثهم

 بالحالية في الهدف، إال أنها تختلف عنها في المجال، واألسلو

المتبع في التحليل، وطريقة جمع البيانات؛ لذلك سوف تتم اإلشارة 

 ,1995Adams and Bonk( فقط إلى بعضها، مثل دراسات كل من

 ,2000Weingartو، Dugadale 1999 1997ليان، والقيسي، وع

Anderson and ، وBarnett-Ellis, 2003 2003و Waldman, 

 ,Manda) 2005و 2004، السريحي، وبامحيمود، وعبد العزيزو

وبما أن هذه الدراسة تهدف إلى تعرف درجة استخدام 

يرموك الباحثين التربويين من طلبة الدراسات العليا في جامعة ال

لمصادر المعلومات اإللكترونية من خالل تحليل االستشهادات 

المرجعية في رسائلهم وأطروحاتهم الجامعية، فإنها تنتمي إلى 

 قلة الدراسات التي تهدف إلى لوحظوقد .  دراسات النوع الثاني

الكشف عن درجة استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية في العلوم 

وقد أشار غنيم .  يل االستشهادات المرجعيةالتربوية من خالل تحل

الدراسات األجنبية التي  في هذا الصدد إلى أن هناك بعض) 1997(

اهتمت بتحليل االستشهادات المرجعية الواردة في الدوريات التربوية 

فلم يكن الهدف منها .  ألهداف تختلف عن أهداف هذه الدراسة

إللكترونية، وإنما الكشف عن درجة استخدام مصادر المعلومات ا

تقديم بعض المعلومات عن خصائص االستشهادات المرجعية في 

من أبرز هذه  ,Budd) 1988(وتعد دراسة بود .  العلوم التربوية

إلى تقديم بعض المعلومات األساسية عن  هدفت الدراسات، فقد

، وأنماط العاليمجال التعليم في خصائص االستشهادات المرجعية 

ويمكن القول بوجود نوعين .   للمتخصصين فيهياالتصالالسلوك 

من دراسات تحليل االستشهادات المرجعية ذات الصلة بموضوع 

األول، الدراسات الشاملة التي تهتم بتحليل االستشهادات : الدراسة
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المرجعية في عدة مجاالت موضوعية، والثاني، الدراسات 

ي مجال المتخصصة التي تهتم بتحليل االستشهادات المرجعية ف

 .  موضوعي محدد
، فتعد دراسة كل من سيزانا أما في مجال الدراسات الشاملة

)2000 Cezanne, (و) ،من ) 2008معتوق، ( و)2007جوهري

 بالدراسة الحالية، ألنها اهتمت بمعرفة درجة أكثر الدراسات شبهًا

استخدام طالب الدراسات العليا لمصادر المعلومات اإللكترونية في 

الجامعية في عدة مجاالت موضوعية من بينها التربية، من رسائلهم 

أما دراسة .  خالل تحليل االستشهادات المرجعية الواردة فيها

 فقد هدفت إلى التعرف على درجة ,Cezanne) 2000(سيزانا 

 على ةاعتماد طالب جامعة أوكالهوما في أطروحاتهم للدكتورا

 خالل تحليل اإلنترنت وما تحويه من مصادر إلكترونية من

استشهادات الرسائل الجامعية بجامعة والية أوكالهوما في الفترة من 

 أطروحة 830وقد تكون مجتمع الدراسة من .  1998-1989عام 

الزراعة، والتربية، والعلوم، والفنون، : دكتوراة في ست كليات هي

وتبين من الدراسة أن نسبة . والهندسة، والعلوم اإلنسانية

، وأن %)18(عتمدة على مصادر إلكترونية بلغت األطروحات الم

 .  طلبة المجاالت العلمية أكثر استخدامًا لإلنترنت من غيرهم

إلــــى الكشــــف عــــن درجــــة ) 2007(وهــــدفت دراســــة جــــوهري 

استخدام طالبات الدراسات العليا في جامعة الملك عبد العزيـز بجـدة       

ــة مـــن   ــة فـــي رســـائلهن الجامعيـ  خـــالل لمصـــادر المعلومـــات اإللكترونيـ

وغطــت .  تحليــل االستشــهادات المرجعيــة الــواردة فــي هــذه الرســائل   

ــات هـــي       ــازة فـــي عـــدة كليـ ــة الرســـائل المجـ اآلداب والعلـــوم : الدراسـ

اإلنســــــانية، واالقتصــــــاد المنزلــــــي، واالقتصــــــاد واإلدارة، والتربيــــــة، 

ــوم، والطـــب  ــل     . والعلـ ــرى تحليـ ــي جـ ــائل التـ ــوع الرسـ ــغ مجمـ ــد بلـ وقـ

 منهــا فقــط أي مــا  33 رســالة، تبــين أن 246استشــهاداتها المرجعيــة 

كما تبين أن درجة    .  تعتمد على مصادر إلكترونية   %) 13.4(نسبته  

 بلغت  االستشهاد بالمصادر اإللكترونية كانت متدنية إلى حد كبير، إذ        

 مرجعـًا، أي مـا نسـبته أقـل          23276 مرجعا إلكترونيا من أصـل       166

والحظـت  . لمرجعـي من العدد الكلي لواقعـات االستشـهاد ا   %) 1 (من

الباحثــة أن الطالبــات لــم يلتــزمن بمــنهج معــين فــي توثيــق المصــادر          

 .  اإللكترونية

 درجــــة هــــدفت إلــــى تعــــرففقــــد ) 2008(معتــــوق أمــــا دراســــة 

ــتخدام مصـــادر المعلومـــات االلكترونيـــة المتاحـــة عبـــر     ل  البـــاحثيناسـ

ــراص المدمجــــة وا    ــات أو األقــ ــد البيانــ ــت إلقواعــ ــي رســــائلهم نترنــ  فــ

 مـن خـالل تحليـل    ، القـرى أملمجازة مـن جامعـة   االعلمية م  وأطروحاته

 وبمـا أن مجتمـع    . الواردة فـي قـوائم مراجعهـا      االستشهادات المرجعية   

الدراســــة مختلــــف مــــن حيــــث الدرجــــة العلميــــة، وجــــنس الباحــــث،        

) 684(والتخصص، وسنة اإلجازة، فقد تم اختيار عينة طبقيـة بلغـت      

تــي الماجســتير والــدكتوراة رســالة موزعــة علــى كليــات الجامعــة لمرحل 

وأشـــارت نتـــائج الدراســـة إلـــى أن  . )2008-2006( خـــالل الســـنوات

 عـــدد الرســـائل واألطروحـــات المعتمـــدة علـــى مصـــادر إلكترونيـــة بلـــغ 

ــع     ) 148( ــة احتلــت المركــز األول بواق ــة التربي ) 83(رســالة، وأن كلي

وقد بلغ عدد المصـادر اإللكترونيـة المستشـهد بهـا         .  وأطروحة رسالة

ــبته  ) 986( ــا نســ ــا يتعلــــق .  فقــــط) %0.08(مصــــدرًا، أي مــ وفيمــ

ــى أن    ــائج إلـ ــارت النتـ ــوعي أشـ ــاهج   بالتخصـــص الموضـ تخصـــص المنـ

ــين تخصصــــات موضــــوع        ــل المركــــز األول بــ ــرق التــــدريس احتــ وطــ

 وأن التخصصـــات العلميـــة احتلـــت مراكـــز متـــأخرة بنســـب      ،الدراســـة

ــعيفة ــة   .  ضــــ ــهادات المرجعيــــ ــوزع اللغــــــوي لالستشــــ ــبة للتــــ وبالنســــ

مصــادر ل معظــم االستشــهادات االلكترونيــة كانــت إللكترونيــة، تبــين أنا

 باللغــــة ، بينمــــا بلغــــت نســــبة االستشــــهادات)%80( العربيــــة باللغــــة

 .  )%20(اإلنجليزية 

التــــي اهتمــــت بتحليــــل  وفيمــــا يتعلــــق بالدراســــات المتخصصــــة  

موضــــوع معــــين، فهنــــاك العديــــد مــــن   االستشــــهادات المرجعيــــة فــــي

التي اهتمت بالكشـف عـن درجـة اسـتخدام البـاحثين       الدراسات العربية   

العرب لمصادر المعلومات اإللكترونية في حقل المكتبـات والمعلومـات          

غيـر أن الملفـت للنظـر أن    .  من خالل تحليل االستشهادات المرجعيـة    

غالبية هذه الدراسات اهتمت بتحليل االستشهادات المرجعيـة الـواردة          

فــي حقــل المكتبــات والمعلومــات،   فــي الــدوريات العربيــة المتخصصــة   

: ولـــذلك ســـتتم اإلشـــارة فقـــط إلـــى أبرزهـــا مثـــل دراســـات كـــل مـــن         

.  )2007عيـد،   و 2005خليفـة،    و 2004مـدهر،    و 2001الخليفي،  (

ــهادات       ــل االستشـ ــت بتحليـ ــط اهتمـ ــدة فقـ ــة واحـ ــاك دراسـ ــر أن هنـ غيـ

المرجعية الواردة في الرسائل واألطروحات العربية المجـازة فـي حقـل            

ــا ــة  المكتبـ ــات، وهـــي دراسـ ــد، (ت والمعلومـ التـــي اهتمـــت ) 2005زايـ

بالكشــف عــن االستشــهادات المرجعيــة بالمصــادر اإللكترونيــة المتاحــة   

علــى اإلنترنــت مــن خــالل تحليــل الرســائل واألطروحــات المجــازة فــي     

-1998قسم المكتبات والمعلومات بجامعة القـاهرة خـالل الفتـرة مـن             

ــائل   .  2003 ــدد الرســـ ــغ عـــ ــد بلـــ ــ78وقـــ ــين أن  رســـ .  26(الة، تبـــ

منهــا اعتمــدت  %) 3.8(منهــا اعتمــدت علــى اإلنترنــت، وأن   %) 02

 .  على قواعد مقننة في صياغة االستشهادات المرجعية باإلنترنت

لعـــل النتيجـــة الهامـــة التـــي يمكـــن استخالصـــها مـــن الدراســـات و

الســابقة تلــك التــي أشــار إليهــا العديــد مــن البــاحثين العــرب فــي هــذا      

ــال، وهـــي  ــة فـــي   المجـ ــادر المعلومـــات اإللكترونيـ ــهاد بمصـ أن االستشـ

.  البحوث والدراسات العربية ضعيف للغايـة مقارنـة بالمصـادر األخـرى           

ويمكن القول إن الوصول إلى مثل هذه النسب المتدنية في اسـتخدام            

المصــادر اإللكترونيــة مــن جانــب البــاحثين ال ينفــي اســتخدام البــاحثين 

وقــد أشــار كــل مــن زانــج   . فــادة منهــا ضــعف اإل لإلنترنــت، لكنــه يعنــي 

Zhang, 2001)إلــى مجموعــة ) 2007جــوهري،  و2005خليفــة،  و

قــدرات الباحــث  : مــن األســباب التــي تقــف وراء هــذا الضــعف أهمهــا      

طبيعــة مــا ينشــر علــى  وضــعف مهــارات البحــث عبــر اإلنترنــت، ونفســه،

وكثــرة النتــائج التــي تظهــر اإلنترنــت ودرجــة عالقتــه بموضــوع البحــث، 

مستفيد عند البحث في الشبكة، مما يشكل عائقـًا فـي االختيـار بـين        لل

مقدار الثقة فيما ينشر علـى اإلنترنـت،        ما هو مناسب وغير مناسب، و     

صــعوبة التأكــد مــن مصــداقية بعــض المصــادر اإللكترونيــة ممــا يقلــل و

االعتمـــاد عليهـــا، وعـــدم وجـــود معـــايير متفـــق عليهـــا لضـــمان جـــودة  

 حيـث التحكـيم أو التقيـيم أو الصـحة، وعـدم       المصادر اإللكترونيـة مـن    

وجـــــود مواصـــــفات معياريـــــة متفـــــق عليهـــــا لالستشـــــهاد بالمصـــــادر   
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اإللكترونيــة؛ ممــا يــؤدي إلــى تــدني نســبة االعتــراف بهــا فــي األوســاط   

 .  األكاديمية، وتنوع طرق توثيق المصادر اإللكترونية وأساليبها

ي هـذا المجـال،     أما النتيجة األخرى التي ينبغي التأكيد عليهـا فـ         

نسـبة الرسـائل واألطروحـات التربويـة المعتمـدة علـى مصـادر              فهي أن   

المعلومات اإللكترونيـة، ودرجـة االستشـهاد بالمصـادر اإللكترونيـة فـي             

ــا الدراســات        ــة بالنســب التــي أشــارت إليه ــة مقارن هــذه الدراســة مرتفع

 .  السابقة

 : مشكلة الدراسة
األردنية الحكومية االهتمام المتزايد للجامعات في ضوء 

بإدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عن بعد في كل جوانب 

العملية التعليمية التعلمية، وفي ظل توجه المكتبات الجامعية 

الحكومية األردنية إلى استخدام النظم اآللية، واالعتماد بشكل مكثف 

عليم على مصادر المعلومات اإللكترونية والرقمية في إسناد برامج الت

وبما أن الباحثين التربويين في .  والبحث في هذه الجامعات

الجامعات األردنية، وخاصة طالب الدراسات العليا أصبحوا يعملون 

اآلن في ظل بيئة إلكترونية، ويواجهون تحول العديد من مصادر 

المعلومات التربوية األساسية من الشكل الورقي إلى الشكل 

 المصادر  معلومات مركزقاعدة بيانات اإللكتروني والرقمي، وخاصة

وقاعدة بيانات الدليل العالمي ، )ERIC( المعروفة باسم التربوية

 Dissertationالمعروف باسم  لملخصات أطروحات الدكتوراة
Abstracts International (DAI)  وغيرها من المصادر التربوية

كشف عن ونظرًا ألن ال.  التي أصبحت متاحة مباشرة على اإلنترنت

درجة استخدام الباحثين لمصادر المعلومات اإللكترونية والرقمية في 

اهتمام كثير من مجاالت البحث المختلفة أصبح يمثل محور 

فإن مشكلة هذه الدراسة تتمثل .  الدراسات في مختلف أنحاء العالم

في الكشف عن درجة اعتماد الباحثين التربويين من طالب الدراسات 

ة التربية بجامعة اليرموك على مصادر المعلومات العليا في كلي

التربوية اإللكترونية في إعداد رسائلهم وأطروحاتهم الجامعية؛ وذلك 

من خالل أسلوب التحليل النوعي أو تحليل االستشهادات المرجعية 

الواردة في هذه الرسائل، واستخالص الخصائص الموضوعية، 

وهذا .  تشهاد كمًا ونوعًاوالشكلية، واللغوية المميزة لهذا االس

  :يعني أن مشكلة الدراسة تتمثل في اإلجابة عن األسئلة التالية

ما درجة استخدام طلبة الدراسات العليا في كلية التربية  .1

في الرسائل بجامعة اليرموك لمصادر المعلومات اإللكترونية 

 ؟ واألطروحات التربوية موضوع الدراسة

اإللكترونية المستشهد بها في ما التوزع الموضوعي للمصادر  .2

حسب ( الرسائل واألطروحات التربوية موضوع الدراسة

 ؟ )األقسام الدراسية، وتخصصاتها المختلفة
ما التوزع الزمني للمصادر اإللكترونية المستشهد بها في  .3

  ؟ الرسائل واألطروحات التربوية موضوع الدراسة
هد بها في ما التوزع الشكلي للمصادر اإللكترونية المستش .4

بحوث أو  (الرسائل واألطروحات التربوية موضوع الدراسة

  ؟)مقاالت إلكترونية

الرسائل ما التوزع اللغوي للمصادر اإللكترونية المستشهد بها  .5

  ؟واألطروحات التربوية موضوع الدراسة
  :أهمية الدراسة

تتمثل أهمية هذه الدراسة في كونها محاولة الستخدام أسلوب 

نوعي أو الببليومتري في الكشف عن درجة الوعي بأهمية التحليل ال

مصادر المعلومات اإللكترونية في البحث التربوي لدى الباحثين في 

وفي ضوء األهمية التي توليها إدارات الجامعات .  الجامعات األردنية

األردنية لتعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلنترنت في 

وف تبين هذه الدراسة للمسؤولين في مجاالت البحث والتعليم، س

درجة  جامعة اليرموك خصوصا والجامعات األردنية األخرى عمومًا،

إفادة باحثيها من مصادر المعلومات اإللكترونية في مجاالت البحث 

وبما أن اقتناء مصادر المعلومات اإللكترونية يشكل .  التربوي

اهل ميزانياتها بالنسبة للمكتبات الجامعية عبئًا ماديًا يثقل ك

المخصصة لتوفير مصادر المعلومات الالزمة لمساندة برامج البحث، 

فإن من شأن هذه الدراسة أن توفر لمكتبة جامعة اليرموك تغذية 

راجعة حول جدوى ما تنفقه من أموال على اقتناء هذه المصادر، 

وواقع استخدام طلبة الدراسات العليا في كلية التربية لها، وخاصة 

في توجيه عمليات االشتراك د البيانات؛ األمر الذي يساعدها قواع

 يضاف إلى ذلك أن من شأن هذه الدراسة أن تبين في هذه القواعد،

للجهات المسؤولة عن البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعات 

األردنية الدور الهام الذي باتت تؤديه مصادر المعلومات اإللكترونية 

وإلى أي حد يمتلك الباحثون في هذه ، لعلميفي مجال البحث ا

الجامعات مهارات البحث عن مصادر المعلومات اإللكترونية واإلفادة 

 .  منها

 :منهج الدراسة والخصائص العامة للرسائل موضوع الدراسة

  :منهج الدراسة.  1
تم االعتماد في جمع البيانات الالزمة لنتائج هـذه الدراسـة علـى             

تشــهادات المرجعيــة الــذي يعــد أحــد األســـاليب      تحليــل االس أســلوب  

ــة ل ــة   الكميـــــ ــات الوراقيـــــ ــومتري أو القياســـــ ــل الببليـــــ ــنهج التحليـــــ مـــــ

"Bibliometrics "      المعتمد في حقل المكتبـات والمعلومـات لدراسـة

اإلنتـاج الفكــري وتحديــد خصائصــه الموضــوعية، والزمنيــة، واللغويــة،  

هج التحليـل النـوعي     والجغرافية، والنوعية، وغيرها، وهو ما يقابـل مـن        

ويـــــذكر غنـــــيم .  للوثـــــائق فـــــي الدراســـــات االجتماعيـــــة واإلنســـــانية

ــائل    ) 1997( ــي الرسـ ــة فـ ــهادات المرجعيـ ــلوب تحليـــل االستشـ أن أسـ

الجامعية أكثر دقة ومصداقية من االستبيانات والمقابالت وغيرها مـن     

ــويين      ــاحثين التربـ ــتخدام البـ ــة اسـ ــة درجـ ــات لمعرفـ ــع البيانـ أدوات جمـ

ن أ) (Smith, 1981ويـرى سـميث   .  لمعلومات اإللكترونيـة لمصادر ا

ــة تعــــد     ــهادات المرجعيــ المؤشــــرات المعتمــــدة علــــى تحليــــل االستشــ

وقــــد جــــرى تحليــــل .  مقــــاييس موضــــوعية عــــن اإلنتاجيــــة العلميــــة 

االستشـــهادات الـــواردة فـــي قـــوائم المراجـــع فـــي الرســـائل باســـتخدام   

ابــة عــن أســئلة  أنمــوذج خــاص يضــم العناصــر األساســية الالزمــة لإلج   

.  )1الملحــق رقــم (الدراســة، ويقــدم البيانــات الالزمــة لتحليــل النتــائج 

تـــاريخ الرســـالة، والقســـم الـــذي : وقـــد اشـــتملت هـــذه العناصـــر علـــى
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، )دكتـوراة /ماجسـتير (نوقشت فيه، والتخصص، والمسـتوى الدراسـي       

ــة      ــادر اإللكترونيـ ــدد المصـ ــالة، وعـ ــي الرسـ ــع فـ ــي للمراجـ ــدد الكلـ والعـ

ــهد ب ــة    المستشـــــ ــادر اإللكترونيـــــ ــة المصـــــ ــالة، ولغـــــ ــي الرســـــ ــا فـــــ هـــــ

ــة( ــة/عربيــ ــي  )إنجليزيــ ــدر اإللكترونــ ــكل المصــ ــال  (، وشــ بحــــث أو مقــ

إلكتروني منشور في اإلنترنـت، بحـث منشـور أصـًال فـي دوريـة، تقريـر                 

أو مقابلــة، موقــع تربــوي متخصــص، كتــاب إلكترونــي، أعمــال مــؤتمر،   

 .  )رسالة جامعية

األطروحـات التربويـة موضـوع     الخصائص العامة للرسـائل و    .  2

  :الدراسة

ــات التربويــــة       ــة للرســــائل واألطروحــ ــمل الخصــــائص العامــ تشــ

التــــــوزع الكمــــــي للرســــــائل  : موضــــــوع الدراســــــة العناصــــــر التاليــــــة 

األقســـــام الدراســـــية، والمســـــتوى الدراســـــي : واألطروحـــــات حســـــب

، والتوزع الزمنـي للرسـائل واألطروحـات التربويـة          )دكتوراة/ماجستير(

ــي     )2005-2007( ــا فــ ــهد بهــ ــع المستشــ ــي للمراجــ ــوزع الكمــ ، والتــ

 .  الرسائل واألطروحات حسب األقسام الدراسية

 حســــب  التــــوزع الكمــــي للرســــائل واألطروحــــات التربويــــة2-1

ــية ــام الدراســـ ــع   :األقســـ ــيًال للمراجـــ ــة تحلـــ تضـــــمنت الدراســـ

المستشهد بها في الرسائل واألطروحات الجامعيـة المجـازة فـي           

.  2007-2005ة اليرمــوك خــالل الســنوات  كليــة التربيــة بجامعــ 

وقــد بلــغ مجمــوع الرســائل واألطروحــات فــي األقســام الثالثــة        

ــة  ــة     277للكليــ ــول التربيــ ــم اإلدارة وأصــ ــل قســ ــالة، واحتــ  رســ

ــى فــي عــدد الرســائل بواقــع     ــة األول  رســالة وبنســبة  128المرتب

، فـــي حـــين احتـــل قســـم المنـــاهج والتـــدريس المرتبـــة   )46%(

 وجــاء قســم علــم ،%)37(رســالة وبنســبة  102الثانيــة بواقــع 

 47الـــنفس اإلرشـــادي والتربـــوي فـــي المرتبـــة األخيـــرة، بواقـــع  

 .  )1(، كما هو موضح في الجدول %)17(رسالة وبنسبة 

 الجامعية حسب األقسام  واألطروحاتالرسائلتوزع : )1(جدول 

  ةالدراسي

 % عدد الرسائل القسم 
 %46 128 اإلدارة وأصول التربية

 النفس اإلرشادي علم

 %17 47 والتربوي

 %37 102 المناهج والتدريس
 %100 277 المجموع 

 التـــوزع الكمـــي للرســـائل واألطروحـــات الجامعيـــة حســـب      2-2

بلغ مجموع رسائل   ): دكتوراه/ماجستير(المستوى الدراسي   

الماجســــتير المجــــازة فــــي الكليــــة خــــالل الفتــــرة التــــي تغطيهــــا  

بلـغ عـدد أطروحـات الـدكتوراة         رسـالة، فـي حـين        186الدراسة  

 .)2( رسالة، كما يبين الجدول 91في الفترة نفسها 
   

 

 

 

 المستوى الجامعية حسب  واألطروحاتالرسائلتوزع  :)2(جدول 

 ) دكتوراه/ماجستير(  

 النسبةدكتوراه النسبةماجستير القسم 
اإلدارة وأصول 

 %63 57 %38 71 التربية

علم النفس اإلرشادي 

 %21 19 %15 28 يوالتربو

 %16 15 %47 87 المناهج والتدريس
 %100 91%100 186 المجموع 

أن قسم المنـاهج والتـدريس احتـل    ) 2(كما يتضح من الجدول  

المرتبة األولى في عدد الرسائل علـى مسـتوى الماجسـتير، حيـث بلـغ               

، في حين جـاء قسـم اإلدارة       %)47( رسالة بنسبة    87عدد الرسائل   

 رسـالة   71ة في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد الرسائل         وأصول التربي 

ــنفس اإلرشــادي والتربــوي فــي       %)38(بنســبة  ، وجــاء قســم علــم ال

 .  %)15( رسالة بنسبة 28المرتبة األخيرة، حيث بلغ عدد الرسائل 

 - )2( وكما يتضـح مـن الجـدول         –أما على مستوى الدكتوراة     
ــا إذ احتـــل ق    ــة تمامـ ــائج مختلفـ ــاءت النتـ ــد جـ ــول  فقـ ــم اإلدارة وأصـ سـ

 أطروحـة بنسـبة   57التربية المرتبة األولى، حيث بلـغ عـدد أطروحاتـه          

 فــي حــين جــاء قســم علــم الــنفس اإلرشــادي والتربــوي فــي    ،%)63(

أطروحــــة بنســــبة  19المرتبــــة الثانيــــة، حيــــث بلــــغ عــــدد أطروحاتــــه  

 أما قسم المناهج والتدريس فقد جاء في المرتبة األخيـرة،           ،%)21(

 .  )%16(بنسبة   أطروحة15 أطروحاته حيث بلغ عدد

-2005(للرســـائل واألطروحـــات التربويـــة  التـــوزع الزمنـــي 2-3

 المرتبــة األولــى فــي عــدد الرســائل  2007 عــام احتــل ):2007

واألطروحات المجازة فـي األقسـام الثالثـة، حيـث بلـغ مجموعهـا              

ــبة  119 ــالة وبنسـ ــام   %)43( رسـ ــل عـ ــين احتـ ــي حـ  2006، فـ

، وجـاء  %)8 .36( رسـالة، وبنسـبة   102اقـع  المرتبة الثانيـة بو 

ــام  ــع   2005عـ ــرة بواقـ ــة األخيـ ــي المرتبـ ــبة 56 فـ ــالة، وبنسـ   رسـ

أمــا علــى مســتوى كــل  .  )3(كمــا يبــين الجــدول  .  %)20.2(

ــائل      ــداد الرســـ ــيالحظ أن أعـــ ــة، فـــ ــام الثالثـــ ــن األقســـ ــم مـــ قســـ

واألطروحات تتزايد من سـنة إلـى أخـرى؛ فقـد قفـز عـددها فـي                 

ــة مــن  قســم اإلدارة وأصــول ا   إلــى 2005 رســالة عــام  21لتربي

، وفـــي قســـم المنـــاهج والتـــدريس قفـــز  2007 رســـالة عـــام 56

.  2007 رسـالة عـام   45 إلـى  2005 رسـالة عـام    20العدد مـن    

أما في قسم علـم الـنفس اإلرشـادي والتربـوي فنجـد أن الوضـع             

يختلف عما هـو فـي القسـمين المـذكورين، فالزيـادة هنـا طفيفـة                

ن العــدد الكلــي للرســائل المجــازة فـــي     مــن ســنة ألخــرى كمــا أ    

كمـا   رسـالة خـالل السـنوات الـثالث،          47القسم قليل ال يتجاوز     

 .  )3(يبين الجدول رقم 
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 توزع الرسائل واألطروحات التربوية حسب السنوات واألقسام الدراسية:)3(جدول 

 القسم 

 السنة

 المجموع تدريسالناهج ومال علم النفس اإلرشادي والتربوي اإلدارة وأصول التربية
 

% 

2005 21 15 20 56 20.  2 
2006 51 14 37 102 36.  8 
2007 56 18 45 119 43 

 %100 277 102 47 128  عالمجمو

 

ــا فــــي الرســــائل   2-4  التــــوزع الكمــــي للمراجــــع المستشــــهد بهــ

ــوع   : واألطروحات حسب األقسام الدراسية ــغ مجمـــــــ بلـــــــ

واألطروحــات الجامعيــة  المراجــع المستشــهد بهــا فــي الرســائل     

ــا20744 ــة    .   مرجعـ ــول التربيـ ــم اإلدارة وأصـ ــل قسـ ــد احتـ وقـ

 10701المرتبة األولى في عدد المراجع المستشهد بها بواقـع         

ــًا، وبنســبة   ــة الثانيــة      %)52(مرجع ؛ فــي حــين جــاء فــي المرتب

ــع   ــبة 6658قســـــم المنـــــاهج والتـــــدريس بواقـــ ــًا، وبنســـ  مرجعـــ

ــاد  ،%)32( ي والتربـــوي فـــي وجـــاء قســـم علـــم الـــنفس اإلرشـ

، كمــا %)16( مرجعــًا، وبنســبة 3415المرتبــة األخيــرة بواقــع  

 .  )4(يبين الجدول 

توزع المراجع المستشهد بها في الرسائل واألطروحات :)4(جدول 

 حسب األقسام الثالثةالجامعية 

عدد المراجع  القسم 

 المستشهد بها
% 

 %5  .51 10701 اإلدارة وأصول التربية

 %5  .16 3415 رشادي والتربويعلم النفس اإل

 %32 6658 المناهج والتدريس

 %100 20774 المجموع 

تمثلت الخطوة األولـى فـي جمـع البيانـات الالزمـة         :إجراءات الدراسة 

لهذه الدراسة بإعداد قائمة بالرسـائل واألطروحـات المجـازة فـي كليـة            

مـت  وقـد ت  .  2007-2005التربية بجامعة اليرموك خالل الفتـرة مـن         

ــة جامعــة اليرمــوك و     الحاســب والمعلومــات فــي   مركــزاالســتعانة بمكتب

رســالة مرتبــة ) 290(الجامعــة فــي إعــداد هــذه القائمــة التــي تضــمنت   

حسب أرقام تصنيف مكتبة الكونجرس، لتسهيل عملية حصر الرسـائل          

الجامعية ومقارنتها بما هو متـوافر فعليـا فـي قسـم الرسـائل الجامعيـة         

أما الخطـوة الثانيـة فقـد تمثلـت فـي مراجعـة             .  موكبمكتبة جامعة الير  

الرسائل الواردة في القائمة على الرسائل الموجودة فعليا على رفـوف        

المكتبـــة، وتبـــين أن هـــذه العمليـــة بالغـــة الصـــعوبة نظـــرًا للعديـــد مـــن  

عدم الدقة في ترتيب الرسائل على الرفـوف حسـب          : المشكالت أهمها 

 الرسائل في أيدي الباحثين أثنـاء       أرقام التصنيف، ووجود العديد من    

لـــذلك تـــم إجــراء عمليـــة التحليـــل مـــن خـــالل  .  البحــث عـــن الرســـائل 

الرسائل الموجودة علـى الرفـوف مباشـرة مـع وضـع عالمـة مميـزة إلـى                  

وهـذا يعنـي أن التحليـل تـم     .  جانب كل رسالة تم تحليلها في القائمة    

 الـواردة فــي  بـاالطالع علـى الرســائل مباشـرة، وتحليـل قــوائم المراجـع     

الملحــق (كــل رســالة وفــق النمــوذج الخــاص الــذي أعــد لهــذا الغــرض  

وقــد تبــين بعــد االنتهــاء مــن تحليــل قــوائم المراجــع بكــل      .  )1رقــم 

الرسائل الجامعية المجازة في أقسام كلية التربية خالل الفتـرة الزمنيـة           

التــي تغطيهــا الدراســة، أن القائمــة اشــتملت علــى رســائل مجــازة فــي       

 أخــرى غيــر اليرمــوك مثــل الجامعــة األردنيــة، وجامعــة مؤتــة،   جامعــات

وجامعة عمان العربية للدراسات العليا وغيرهـا؛ لـذلك جـرى اسـتبعاد             

هــذه الرســائل، كمــا تبــين أن هنــاك العديــد مــن الرســائل التــي وجــدت  

وباستبعاد الرسـائل المجـازة   .  على الرفوف ولكنها لم ترد في القائمة   

فة الرسـائل التـي لـم تشـتمل عليهـا القائمـة،         في جامعات أخرى، وإضـا    

 .   رسالة277بلغ العدد الكلي للرسائل التي جرى تحليلها 

  :حدود الدراسة

تناولت هذه الدراسـة رسـائل الماجسـتير وأطروحـات الـدكتوراة            

 فــي األقســام الدراســية التابعــة  2007-2005المجــازة خــالل األعــوام 

 :لكلية التربية بجامعة اليرموك وهي

 .  قسم اإلدارة وأصول التربية .1

 .  قسم المناهج والتدريس .2
 .  قسم علم النفس اإلرشادي والتربوي .3

بلغ عدد هذه الرسائل واألطروحات خالل الفترة الزمنية التي 

رسالة، جرى حصر االستشهادات المرجعية ) 277(تغطيها الدراسة 

ليات ويعود السبب في اختيار كلية التربية دون ك.  بها وتحليلها

الجامعة األخرى إلى كونها من أوائل الكليات التي طرحت برامج 

للدراسات العليا في جامعة اليرموك، وإلى النشاط المتميز لهذه 

وقد بدأت الكلية برامجها .  الكلية في مجال البحث التربوي

 .  1988/1989للدراسات العليا منذ إنشائها في العام الجامعي 

ــار    ــبة القتصـ ــا بالنسـ ــة     أمـ ــرة الزمنيـ ــة الفتـ ــى تغطيـ ــة علـ الدراسـ

، فقد جاء نتيجة لدراسة استطالعية      )2007-2005(الواقعة ما بين    

لقوائم المراجع في عينة عشوائية مـن الرسـائل واألطروحـات التربويـة             

 وحتـى   1995التي أجيزت في كلية التربية بجامعة اليرمـوك منـذ عـام             

ــة فــي قــوائم  ؛ لمعرفــة بــدايات ظهــور المصــادر اإللك  2007عــام  تروني

وقــــد اتضــــح أن االعتمــــاد علــــى مصــــادر  . المراجــــع بتلــــك الرســــائل

المعلومــات اإللكترونيــة بــدأ بشــكل متواضــع فــي الســنوات األولــى مــن    

وهـذه نتيجـة    . 2005القرن الحالي، لكَنه ظهر بشكل واضح منذ عـام          

ــات        ــدأ فــي الجامع ــم يب ــة، ألن اســتخدام الحاســوب واإلنترنــت ل منطقي

 فــي نهايـــات القــرن الماضــي، وازداد بشـــكل واضــح منـــذ     األردنيــة إال 

مطلع األلفية الثالثة ألغـراض البحـث والدراسـة، كمـا أن اهتمـام مكتبـة              

جامعة اليرموك بتوفير مصـادر المعلومـات اإللكترونيـة المعتمـدة علـى             

اإلنترنـــت تـــزامن مـــع تلـــك التطـــورات، وازداد بشـــكل واضـــح خـــالل        

ة بعـد إنشـاء مركـز التميـز لخـدمات      السنوات القليلة الماضـية، وخاصـ   
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 فــي مكتبــة جامعــة اليرمــوك،  2006المكتبــات الجامعيــة الرســمية عــام  

.   في حوسبة مصادرها وخدماتها    HORIZONواعتمادها على نظام    

 فـي كليـة   2009 و2008وألن الرسائل التربوية المجازة خالل عامي    

مـوك عنـد    التربية لـم تكـن متـوافرة بشـكل كامـل فـي مكتبـة جامعـة الير                 

ــة، أو       ــى المكتبــ ــولها إلــ ــأخر وصــ ــق بتــ ــباب تتعلــ ــث ألســ ــراء البحــ إجــ

بـــإجراءات المعالجـــة الفنيـــة لهـــذه الرســـائل فـــي المكتبـــة، فقـــد اكتفـــى   

الباحــث بالرســائل واألطروحــات التربويــة التــي أجيــزت خــالل األعــوام    

 .  ، والتي كانت متوافرة على الرفوف بشكل كامل2005-2007

 :مصطلحات الدراسة

هـــي اإلشـــارات الببليوجرافيـــة التـــي  :ستشـــهادات المرجعيـــةاال •

اإلشـارة إلـى المـواد     يـذكرها المؤلفـون فـي مؤلفـاتهم لإلحالـة أو     

 التي رجعوا إليها أو اسـتندوا إليهـا، أو ذات صـلة مـن نـوع مـا      
ــاتهم ــادي،   (بمؤلفــــــ ــد الهــــــ ــد .  )158، ص 2002عبــــــ وتعــــــ

ــن اإل    ــادة مـ ــاط اإلفـ ــرا ألنمـ ــة مؤشـ ــهادات المرجعيـ ــاج االستشـ نتـ

الفكـري، وربمـا كانـت مـن أكثـر المؤشـرات موضـوعية وطواعيــة        

للقيــاس الكمــي، ويؤهلهــا ذلــك ألن تســتخدم فــي إلقــاء الضــوء      

ــا      ــا ومؤلفيهـ ــهد بهـ ــائق المستشـ ــائص الوثـ ــن خصـ ــر مـ علـــى كثيـ

ــا     ــر بهـــ ــي تنشـــ ــدوريات التـــ ــم، (والـــ .  )144، ص 1984قاســـ

ة وتعرف االستشهادات المرجعية إجرائيـًا ألغـراض هـذه الدراسـ          

ــا اإلشـــــــارات الببليوجرافيـــــــة التـــــــي تتضـــــــمن البيانـــــــات    بأنهـــــ

كـــالمؤلف، والعنـــوان، وبيانـــات النشـــر، والـــرابط (الببليوجرافيـــة 

ــي ــا    ) اإللكترونــ ــد عليهــ ــي اعتمــ ــة التــ ــادر اإللكترونيــ ــن المصــ عــ

 .  الباحثون، والتي تضمنتها قوائم المراجع في رسائلهم
راسـات  هـو نهـج علمـي فـي د         :تحليل االستشهادات المرجعية   •

يقـــــوم علـــــى دراســـــة االستشـــــهادات     المكتبـــــات والمعلومـــــات 

مـــن أجـــل معرفـــة    المرجعيـــة، وتحليلهـــا بـــالطرق اإلحصـــائية   

ــد االتجاهـــــات       ــذلك اإلنتـــــاج، وتحديـــ ــائص البنيانيـــــة لـــ الخصـــ

فبينمــــا تركــــز الدراســــات .  المعلومــــات المســــتقبلية لتــــداول

ــاج الفكــري لمجــال     ــى دراســة اإلنت ــة عل ــإن   الببليومتري ــين، ف مع

ــم      ــا تـ ــى مـ ــز علـ ــة تركـ ــهادات المرجعيـ ــل االستشـ ــات تحليـ دراسـ

، ص 1999زايـد،  (منه مـن ذلـك اإلنتـاج     استخدامه واالستفادة

ــة   .  )69 ويقابـــل هـــذا الـــنهج فـــي مجـــال الدراســـات االجتماعيـ

.  واإلنسانية منهج التحليل النوعي للوثائق
 

 يطلـــق مصـــطلح مصـــادر   :مصـــادر المعلومـــات اإللكترونيـــة   •

كترونية على الوثائق التي تنشأ وتعالج وتبث من        المعلومات اإلل 

ــوبي  ــام حاسـ ــامي، (وقـــد عـــرف .  خـــالل نظـ ــذا ) 2001الشـ هـ

ــات أو بـــرامج أو        ــى بيانـ ــادة تحتـــوي علـ ــه أي مـ ــطلح بأنـ المصـ

كليهما معا، وتـتم قراءتهـا والتعامـل معهـا مـن خـالل الحاسـوب                

متصــلة بالحاســوب مباشــرة، مثــل   باســتخدام وحــدات خارجيــة 

اص المرنة أو الصلبة، أو باسـتخدام الشـبكات مثـل           مشغل األقر 

أمــا .  (E-Resources)اإلنترنــت، ويشــار إليهــا عــادة بالمصــطلح   

التعريــف اإلجرائــي لمصــادر المعلومــات اإللكترونيــة مــن منظــور   

هـــذه الدراســـة فهـــو التعريـــف الـــذي قدمتـــه قواعـــد الفهرســـة        

درة  في طبعتها الثانية المراجعـة الصـا       AACR2األنجلوأميركية  

، والذي جاء فيه أن المصدر اإللكترونـي هـو عبـارة            2005عام  

مشــفرة لالســتخدام بوســاطة ) أو برنــامج/بيانــات و(مــادة "عــن 

وقــد يتطلــب اســتخدام هــذه المــادة وجــود طرفيــة   .  الحاســوب

مثـــــل مشـــــغل األقـــــراص (مرتبطـــــة مباشـــــرة بجهـــــاز حاســـــوب 

 .  )Weitz, 2006(أو بشبكة حاسوبية مثل اإلنترنت ) المدمجة
 يقصـد   :الخصائص العامـة للرسـائل واألطروحـات التربويـة         •

األعـداد والنسـب المئويـة      : بالخصائص العامة في هـذه الدراسـة      

ــة حســـــب   ــة موزعـــ ــات التربويـــ ــائل واألطروحـــ ــام : للرســـ األقســـ

، وكــذلك )دكتــوراة/ماجســتير(الدراســية، والمســتوى الدراســي  

لرسـائل  األعداد والنسب المئويـة للمراجـع المستشـهد بهـا فـي ا            

 .  واألطروحات التربوية موزعة حسب األقسام الدراسية

ــة  • ــادر اإللكترونيــ ــة اســــتخدام المصــ ــة : درجــ يقصــــد بدرجــ

استخدام المصادر اإللكترونية في هذه الدراسة، النسبة المئوية        

مصادر إلكترونيـة   للرسائل واألطروحات التربوية المعتمدة على      

مــــن المجمــــوع الكلــــي للرســــائل، والنســــبة المئويــــة للمصــــادر   

اإللكترونيـــة المستشـــهد بهـــا فـــي هـــذه الرســـائل مـــن المجمـــوع  

 .  الكلي للمراجع على مستوى األقسام وتخصصاتها المختلفة
ــة  • ــادر اإللكترونيـ ــكال المصـ ــات  : أشـ ــادر المعلومـ ــنف مصـ تصـ

ل تبعــا ألســس متعــددة اإللكترونيــة إلــى فئــات أو أنــواع أو أشــكا 

أهمها التصنيف الوظيفي، والسـلوكي، والموضـوعي، والوسـيط،      

ــة    ــلوب اإلتاحـــ ــات، وأســـ ــوع المعلومـــ ــؤولة، ونـــ ــة المســـ  والجهـــ

)Barker, 1997(  .    ــوظيفي وقــد تبنــت الدراســة التصــنيف ال

الــذي تتوافــق فيــه أشــكال مصــادر المعلومــات اإللكترونيــة مــع        

نيـة، والـدوريات اإللكترونيـة،      المصادر التقليدية كالكتب اإللكترو   

ــا   ــة، وغيرهـ ــة اإللكترونيـ ــائل الجامعيـ ــذا  .  والرسـ ــى هـ ــاء علـ وبنـ

ــة         ــه مــن استشــهادات مرجعي ــم جمع ــا ت ــع م التصــنيف، ومــن واق

للمصــــادر اإللكترونيــــة فــــي الرســــائل واألطروحــــات موضــــوع      

بحــث : الدراســة، تــم تحديــد ســبعة أشــكال لهــذه المصــادر هــي   

إلنترنت، وبحث إلكتروني منشـور    إلكتروني أو مقال منشور في ا     

أصًال فـي دوريـة، وتقريـر أو مقابلـة، وموقـع متخصـص، وكتـاب                

 .  إلكتروني، وأعمال مؤتمر، ورسالة جامعية
التــوزع الزمنــي للمصــادر اإللكترونيــة المستشــهد بهــا فــي      •

 يقصــد بــه تــوزع المصــادر  :الرســائل واألطروحــات التربويــة 

ئل واألطروحــات التربويــة اإللكترونيــة المستشــهد بهــا فــي الرســا

 2005حسب السنوات التي أجيـزت بهـا، والتـي تمتـد مـن عـام                

 .  2007حتى عام 
أي موقع تربوي متخصص لمؤسسة     : موقع تربوي متخصص   •

تربوية متاح على اإلنترنت استشهد بـه البـاحثون وحصـلوا منـه             

 . على معلومات تربوية
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 :نتائج الدراسة ومناقشتها

ما درجة استخدام طلبة : "تعلقة بالسؤال األولالنتائج الم.  1

الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة اليرموك لمصادر 

في الرسائل واألطروحات التربوية  المعلومات اإللكترونية

 ؟موضوع الدراسة
ــائل        ــبة الرســ ــتخراج نســ ــم اســ ــؤال، تــ ــذا الســ ــن هــ ــة عــ لإلجابــ

ونيـة مـن المجمـوع    واألطروحات الجامعية المعتمدة على مصادر إلكتر   

الكلـــي للرســـائل واألطروحـــات، ثـــم اســـتخراج النســـبة المئويـــة الكليـــة 

 .  للمصادر اإللكترونية المستشهد بها في هذه الرسائل

عـــــدد الرســـــائل واألطروحـــــات المعتمـــــدة علـــــى مصـــــادر   1-1

 :إلكترونية في األقسام الدراسية الثالثة

مصــادر بلـغ مجمـوع الرسـائل واألطروحــات التـي اعتمـدت علـى       

 رسالة؛ أي ما نسـبته      277  رسالة واطروحة من أصل    205إلكترونية  

 .  )5(، كما يبين الجدول %)74(

حسب األقسام الثالثةتوزع الرسائل واألطروحات الجامعية المعتمدة على مصادر إلكترونية :)5(جدول 

العدد الكلي للرسائل  القسم

 واألطروحات

  واألطروحاتعدد الرسائل

  االلكترونيةصادرى معلالمعتمدة
% 

 %3  .70 90 128 اإلدارة وأصول التربية
قسم علم النفس اإلرشادي 

 %6  .76 36 47 والتربوي

 %4  .77 79 102 المناهج والتدريس
 %74 205 277 المجموع

كـــل مـــن ســـيزان  وهـــذه نســـبة عاليـــة إذا مـــا قورنـــت بدراســـة 

)2000 Cezanneشـــارت التــي أ ) 2007 وجــوهري، 2005 ،زايــد  و

جميعها إلى انخفاض نسبة الرسائل المعتمـدة علـى مصـادر إلكترونيـة             

ففـي دراسـة سـيزان      .  من المجموع الكلي للرسـائل موضـوع الدراسـة        

، %)26.2( ، وفــي دراســة زايــد بلغــت النســبة %)18(بلغــت النســبة 

ويشـير ارتفـاع نسـبة    . %)13.4(وفي دراسـة جـوهري بلغـت النسـبة       

ــائل واألطروحـــات المعت ــذه   الرسـ ــة فـــي هـ ــادر إلكترونيـ ــدة علـــى مصـ مـ

الدراســة إلــى وجــود وعــي لــدى البــاحثين فــي جامعــة اليرمــوك بأهميــة 

المصــادر اإللكترونيــة، وإلــى تطــور اتجاهــات إيجابيــة نحــو هــذا النــوع  

ــا، واألســـاتذة        ــة الدراســـات العليـ ــدى طلبـ ــادر المعلومـــات لـ ــن مصـ مـ

مصـــادر المشـــرفين، ولجـــان مناقشـــة الرســـائل لعمليـــة االستشـــهاد بال 

 .  اإللكترونية وتوثيقها في قوائم المراجع

ــدريس    ) 5(ويتضــح مــن الجــدول    ــاهج والت أيضــًا أن قســم المن

احتل المرتبة األولـى فـي نسـبة الرسـائل واألطروحـات المعتمـدة علـى                

ــة   ــادر اإللكترونيــ ــنفس     )77.4%(المصــ ــم الــ ــم علــ ــاء قســ ــا جــ ، بينمــ

، فــي حــين %)76.6(اإلرشــادي والتربــوي فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 

ــبة        ــرة بنســ ــة األخيــ ــي المرتبــ ــة فــ ــول التربيــ ــم اإلدارة وأصــ ــاء قســ جــ

ومـــع أن الفـــوارق بـــين األقســـام الثالثـــة قليلـــة، إال أنهـــا  .  %)70.3(

تشــير إلــى أن الــوعي بأهميــة المصــادر اإللكترونيــة لــدى البــاحثين فــي 

قســمي المنــاهج والتــدريس، وعلــم الــنفس اإلرشــادي والتربــوي أعلــى  

لباحثين في قسم اإلدارة وأصول التربية على الـرغم مـن أن            منه لدى ا  

هــذا القســم احتــل المرتبــة األولــى فــي عــدد الرســائل المعتمــدة علــى     

 .  مصادر إلكترونية

الدرجة الكلية الستخدام المصادر اإللكترونية في الرسـائل         1-2

 : موضوع الدراسةواألطروحات التربوية

بهــــا فــــي الرســــائل   بلــــغ العــــدد الكلــــي للمراجــــع المستشــــهد     

واألطروحـــات التربويـــة خـــالل الفتـــرة الزمنيـــة التـــي تغطيهـــا الدراســـة   

ــا  20774 ــًا، منهــ ــبته   1276 مرجعــ ــا نســ ــًا، أي مــ ــدراًً إلكترونيــ  مصــ

، وهذا يعني أن درجة االستشهاد بالمصادر اإللكترونيـة فـي            %)6.1(

الرسائل واألطروحات المعتمدة على مصادر إلكترونية قليلة جـدًا إذا           

 قورنــت بكــل مــن العــدد الكلــي والنســبة المئويــة للرســائل الجامعيــة  مــا

ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة فــي   .  المعتمــدة علــى مصــادر إلكترونيــة 

ــي      ــع فـ ــوائم المراجـ ــي قـ ــة فـ ــادر اإللكترونيـ ــر المصـ ــة حصـ ــوء عمليـ ضـ

ــبة ال       ــين أن نسـ ــث تبـ ــة، حيـ ــوع الدراسـ ــات موضـ ــائل واألطروحـ الرسـ

ــم تكــن تشــ     تمل علــى أكثــر مــن مصــدر أو   يســتهان بهــا مــن القــوائم ل

مصدرين إلكترونيين؛ وهذا يعنـي أن ارتفـاع نسـبة الرسـائل المعتمـدة        

علــى مصــادر إلكترونيــة ال يعنــي بالضــرورة ارتفــاع درجــة االستشــهاد     

ــادر ــة االستشــــهاد   .  بهــــذه المصــ وعلــــى الــــرغم مــــن انخفــــاض درجــ

ا بالمصــادر اإللكترونيــة فــي هــذه الدراســة، إال أنهــا تعــد كبيــرة إذا مــ    

قورنــت بنســبة المصــادر اإللكترونيــة المستشــهد بهــا فــي دراســات كــل 

 .  %)1( التي بلغت أقل من) 2008معتوق،  و2007 جوهري،(من 
ــاني   .  2 ــة بالســؤال الث ــائج المتعلق ــوزع الموضــوعي   : النت ــا الت م

للمصادر اإللكترونيـة المستشـهد بهـا فـي الرسـائل واألطروحـات             

ألقســـــام الدراســـــية، حســـــب ا( التربويـــــة موضـــــوع الدراســـــة 

 ؟ )وتخصصاتها المختلفة
درجــــة االستشــــهاد بالمصــــادر اإللكترونيــــة فــــي الرســــائل  2-1

احتـل قسـم المنـاهج      :حسـب األقسـام الدراسـية     واألطروحات  

والتـــــدريس المرتبـــــة األولـــــى فـــــي النســـــبة المئويـــــة للمصـــــادر  

، في حين جـاء قسـم علـم    %)3 .8(اإللكترونية المستشهد بها 

.  %)7.4( والتربوي في المرتبة الثانية بنسـبة      النفس اإلرشادي 

أما قسم اإلدارة وأصـول التربيـة فقـد جـاء فـي المرتبـة األخيـرة                 

 .  )6(، كما يبين الجدول %)4.4(بنسبة 
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توزع االستشهاد بالمصادر اإللكترونية في الرسائل  :)6(جدول 

 حسب األقسام الثالثةواألطروحات التربوية 

  الكليعددال القسم 

 لمراجعل
 صادرعدد الم

 اإللكترونية
% 

 %4  .4 466 10701 اإلدارة وأصول التربية
قسم علم النفس 

 %5  .7 256 3415 اإلرشادي والتربوي

 %3  .8 554 6658 المناهج والتدريس
وهذه نتيجة منطقية تتفق مع النسب المئوية للرسائل 

لك الجدول واألطروحات المعتمدة على مصادر إلكترونية كما بين ذ

كما أنها تشير إلى ارتفاع نسبة الوعي بالمصادر اإللكترونية .  )5(

لدى الباحثين في قسمي المناهج والتدريس وعلم النفس اإلرشادي 

والتربوي، وانخفاضها لدى الباحثين في قسم اإلدارة واصول 

وربما يكون للغة اإلنجليزية التي تنشر بها معظم المصادر .  التربية

فطلبة بعض .  ونية المتاحة على اإلنترنت دور بارز في ذلكاإللكتر

كتقنيات التعليم وأساليب (تخصصات قسم المناهج والتدريس، 

يجيدون اللغة اإلنجليزية أكثر من طلبة ) تدريس اللغة اإلنجليزية

األقسام األخرى، وبالتالي فربما يكونون أكثر اعتمادًا على المصادر 

يضاف إلى ذلك أن قسم .  المعلوماتاإللكترونية وتكنولوجيا 

المناهج والتدريس يضم خمسة تخصصات بينما يقتصر عددها في 

 .  قسم اإلدارة وأصول التربية على تخصصين فقط

ــة حســـــــب   2-2 ــادر اإللكترونيـــــ ــهاد بالمصـــــ ــة االستشـــــ  درجـــــ

 : التخصصات المختلفة

من واقع تحليل قـوائم المراجـع فـي الرسـائل الجامعيـة موضـوع               

  بلــغ عــدد التخصصــات التــي تنتمــي إليهــا تلــك الرســائل فــي   الدراســة،

 تخصصــًا، بواقــع تخصصــين لقســم  11األقســام الثالثــة لكليــة التربيــة  

اإلدارة وأصـــــول التربيـــــة، وأربعـــــة تخصصـــــات لقســـــم علـــــم الـــــنفس  

  .  اإلرشادي والتربوي، وخمسة تخصصات لقسم المناهج والتدريس

ادر اإللكترونيـــة درجـــة االستشـــهاد بالمصـــ) 7(ويبـــين الجـــدول 

حسب التخصصات التابعة لقسم اإلدارة وأصول التربيـة، حيـث يتضـح           

أن درجـــة االستشـــهاد بهـــذه المصـــادر فـــي تخصـــص اإلدارة التربويـــة  

 وهـــــي أعلـــــى مـــــن درجـــــة االستشـــــهاد بالمصـــــادر  ،%)4.5(بلغـــــت 

وهـــذه نتيجـــة قـــد تبـــدو  .  اإللكترونيـــة فـــي تخصـــص أصـــول التربيـــة 

كبيـــر فـــي عـــدد المصـــادر اإللكترونيـــة     منطقيـــة فـــي ضـــوء الفـــارق ال   

المستشهد بها، وعدد الرسـائل واألطروحـات المعتمـدة علـى مصـادر             

ــين      ــًا بــ ــا ملحوظــ ــاك تقاربــ ــة أن هنــ ــي حقيقــ ــا ال تنفــ ــة، لكنهــ إلكترونيــ

 .  التخصصين في نسبة االستشهاد بالمصادر اإللكترونية

تخصصات قسم اإلدارة وأصول التربيةحسب توزع االستشهاد بالمصادر اإللكترونية  :)7(جدول        

 المعتمدةعدد الرسائل  لرسائلل  الكليعددال التخصص

  الكترونيةمصادرعلى 

  الكليعددال

 لمراجعل
 صادرعدد الم

 اإللكترونية
% 

 %)9  .3( 81 2094 16 19 أصول التربية

 %)5  .4( 385 8607 74 109 تربويةالدارة اإل

 %)4  .4( 466 10701 90 128 المجموع

 تخصصات قسم علم النفس اإلرشادي والتربويحسب توزع االستشهاد بالمصادر اإللكترونية  :)8(جدول        

 العدد الكلي للرسائل التخصص

   واألطروحات
  واألطروحاتعدد الرسائل

  على مراجع الكترونيةالمعتمدة

 العدد الكلي

  للمراجع
 المصادرعدد 

  اإللكترونية

% 

 %)16( 66 413 6 7 نفسيالرشاد اإل
 %)4  .1( 2 141 1 2 خاصةالتربية ال

 %)8  .6 ( 151 2233 19 26 تربويالنفس العلم 

 %)9  .5( 37 628 10 12 تقويمالقياس وال

 %)5  .7( 256 3415 36 47 المجموع

أما فيما يتعلق بدرجة االستشهاد بالمصادر اإللكترونيـة حسـب          

 الـــنفس اإلرشـــادي والتربـــوي، فقـــد  التخصصـــات التابعـــة لقســـم علـــم 

اتضــح أن أعلــى درجــة استشــهاد بهــذه المصــادر كانــت فــي تخصــص     

، وجاء في المرتبـة الثانيـة قسـم علـم           )%16(اإلرشاد النفسي بنسبة    

، وجاء فـي المرتبـة األخيـرة تخصـص          %)6.8( النفس التربوي بنسبة  

 .)8(، كما يبين الجدول %)1.4(التربية الخاصة بنسبة 
و هــذه النتيجــة منطقيــة لتخصصــي اإلرشــاد النفســي      وقــد تبــد 

والتربيـــة الخاصــــة، حيـــث إن تخصــــص اإلرشـــاد النفســــي أقـــدم مــــن     

تخصــص التربيــة الخاصــة، ويحظــى بإقبــال أكثــر مــن الدارســين الــذين  

يضـاف إلـى ذلـك أن هنـاك        .  يعمل قسم كبير مـنهم فـى قطـاع التعلـيم          

 المستشـهد بهـا،     فارقًا بين التخصصين في عدد المصادر اإللكترونيـة       

غيـر  .  وعدد الرسائل واألطروحات المعتمـدة علـى مصـادر إلكترونيـة         

أن الملفــت للنظــر ذلــك الفــارق الكبيــر بــين تخصصــي اإلرشــاد النفســي 

وعلــم الــنفس التربــوي فــي درجــة االستشــهاد بالمصــادر اإللكترونيــة        

لصــالح تخصــص اإلرشــاد النفســي، علــى الــرغم مــن أن تخصــص علــم   

 يتفوق في العـدد الكلـي للرسـائل، وفـي عـدد الرسـائل               النفس التربوي 

واألطروحـــات المعتمـــدة علـــى مصـــادر إلكترونيـــة، وفـــي العـــدد الكلـــي 

وهذا يـدل  .  للمراجع، وفي عدد المصادر اإللكترونية المستشهد بها  

ــتخدامًا       ــر اسـ ــي أكثـ ــاد النفسـ ــي تخصـــص اإلرشـ ــاحثين فـ ــى أن البـ علـ
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يــة اإلفــادة مــن هــذه المصــادر للمصــادر اإللكترونيــة، وأكثــر وعيــًا بأهم

 .  من نظرائهم في تخصص علم النفس التربوي

أما على مستوى التخصصات التابعة لقسم المناهج والتـدريس،         

فقـــد اتضـــح أن أعلـــى درجـــة استشـــهاد بهـــذه المصـــادر كانـــت فـــي         

، وجـاء   %)16.2(تخصص مناهج اللغة اإلنجليزية وتدريسـها بنسـبة         

، وجـاء   %)10.4( وجيـا التعلـيم بنسـبة     في المرتبة الثانيـة قسـم تكنول      

فـي المرتبــة األخيــرة تخصــص منـاهج الدراســات االجتماعيــة وأســاليب   

 .  )9(، كما يبين الجدول %)3 .4(تدريسها بنسبة 

تخصصات قسم المناهج والتدريسحسب درجة االستشهاد بالمصادر اإللكترونية : )9(جدول           

  إلكترونية على مراجعالمعتمدة الرسائل عدد لرسائلل  الكليعددال التخصص
 العدد الكلي

 للمراجع
 صادرعدد الم

 اإللكترونية
% 

 نجليزيةاإللغة مناهج ال

 92 569 10 11 وأساليب تدريسها
16.  

2% 

 العربيةلغة مناهج ال

 %8 93 1158 9 13 وأساليب تدريسها

 مناهج العلوم

 %6  .7 34 449 9 11 وأساليب تدريسها

 244 2353 33 45 تعليمال اتكنولوجي
10.  

4% 

 جتماعيةمناهج الدراسات اال

 %3  .4 91 2129 18 22 وأساليب تدريسها

 %3  .8 554 6658 79 102 المجموع

وهنا يمكن القول أيضا إن هذه النتيجة قد تبدو منطقية 

بالنسبة لتخصصي مناهج اللغة اإلنجليزية ومناهج الدراسات 

فتمكن طلبة تخصص اللغة .  دريسهااالجتماعية وأساليب ت

اإلنجليزية وأساليب تدريسها من اللغة اإلنجليزية التي تنشر بها 

معظم مصادر المعلومات اإللكترونية التربوية يساعدهم أكثر في 

أما بالنسبة لطلبة الدراسات . االعتماد على هذه المصادر

إلنجليزية، االجتماعية، فباإلضافة إلى مشكلة عدم التمكن من اللغة ا

فهناك االتجاه السائد لدى الباحثين في مجال العلوم االجتماعية 

عمومًا بعدم االعتماد كثيرًا على المصادر اإللكترونية والثقة بما 

وعلى الرغم من هذا الفارق في .  تحتويه من معلومات في دراساتهم

درجة االستخدام بين التخصصين، فإن هناك تفوقا من جانب 

سات االجتماعية وأساليب تدريسها على تخصص تخصص الدرا

مناهج اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها في عدد الرسائل 

واألطروحات المعتمدة على مصادر إلكترونية، وفي عدد المصادر 

اإللكترونية المستشهد بها، غير أن الملفت للنظر ذلك الفارق الكبير 

تدريسها وتخصص بين تخصصي مناهج اللغة اإلنجليزية وأساليب 

تكنولوجيا التعليم في درجة االستشهاد بالمصادر اإللكترونية لصالح 

وهذه نتيجة غير منطقية، ألن الواقع الفعلي .  التخصص األول

يفترض أن الباحثين في تكنولوجيا التعليم أكثر وعيًا بأهمية 

استخدام المصادر اإللكترونية في التعليم من نظرائهم في تخصص 

وعلى الرغم من هذا .  لغة اإلنجليزية وأساليب تدريسهامناهج ال

الفارق في درجة االستخدام بين التخصصين، فإن تخصص 

تكنولوجيا التعليم يتفوق على تخصص مناهج اللغة اإلنجليزية 

وأساليب تدريسها في العدد الكلي للرسائل، وفي عدد الرسائل 

العدد الكلي واألطروحات المعتمدة على مصادر إلكترونية، وفي 

وهذا .  للمراجع، وفي عدد المصادر اإللكترونية المستشهد بها

يعني مرة أخرى أن التفوق في عدد المصادر اإللكترونية المستشهد 

بها ال يعني تفوقًا في درجة االستشهاد، حيث إن كثيرًا من قوائم 

المراجع في الرسائل واألطروحات ال تشتمل على أكثر من مصدر أو 

 .  إلكترونيينمصدرين 

-7(لعل النتيجة الهامة التي يمكن استخالصها من الجداول 
، تتمثل في أن تخصص مناهج اللغة اإلنجليزية وأساليب )9

لمصادر تدريسها احتل المرتبة األولى في درجة االستشهاد با

، وجاء في المرتبة الثانية تخصص %)16.2(اإللكترونية بنسبة 

، على الرغم من أن الفارق بين %)16(اإلرشاد النفسي بنسبة 

التخصصين طفيف جدًا؛ في حين جاء في المرتبة الثالثة تخصص 

أما التخصص الذي احتل . %)10.4(تكنولوجيا التعليم بنسبة

 اإللكترونية فقد كانلمصادر المرتبة األخيرة في درجة االستشهاد با

ة ، وقد احتل أيضًا المرتب%)1.4(تخصص التربية الخاصة وبنسبة 

األخيرة في العدد الكلي للرسائل واألطروحات، وفي العدد الكلي 

للمراجع، وفي عدد الرسائل واألطروحات المعتمدة على مصادر 

ولعل .  إلكترونية، وفي عدد المصادر اإللكترونية المستشهد بها

السبب في ذلك يعود إلى حداثة هذا التخصص وقلة عدد الرسائل 

 .  المجازة فيه

ما التوزع الزمني : " المتعلقة بالسؤال الثالثالنتائج. 3

للمصادر اإللكترونية المستشهد بها في الرسائل 

سجل عام ؟ "واألطروحات التربوية موضوع الدراسة

بالمصادر اإللكترونية في الرسائل نسبة استشهاد  أعلى 2007

، في حين %)48(واألطروحات التربوية موضوع الدراسة 

، أما عام %)39.7(بة الثانية بنسبة  في المرت2006جاء عام 

، كما %)12.3 (بنسبة فقد جاء في المرتبة األخيرة 2005
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وهذا يعني بوضوح أن درجة .  )10(يبين الجدول 

االستشهاد بالمصادر اإللكترونية سجلت ارتفاعا كبيرا خالل 

، مما يدل على تزايد االهتمام 2007 و2006عامي 

واإلفادة منها في إعداد باستخدام المصادر اإللكترونية 

الرسائل واألطروحات الجامعية في كلية التربية بجامعة 

األمر الذي يعني .   وليس قبل ذلك2005 بعد عام اليرموك

 في تحليل الرسائل 2005أن الرجوع إلى ما قبل عام 

واألطروحات التربوية لن يفيد كثيرَا، وأن القيام بتحليل 

ربما يكشف عن نسب أعلى  2007الرسائل المجازة بعد عام 

  .  في استخدام المصادر اإللكترونية

حسب  االستشهاد بالمصادر اإللكترونية توزع :)10(جدول 

 السنوات في األقسام الدراسية الثالثة

 القسم

 السنة

اإلدارة 

وأصول 

 التربية

 علم النفس

اإلرشادي 

 والتربوي

مناهج ال

تدريسالو
 %المجموع

2005 25 73 58 156 12.  3 
2006 199 68 240 507 39.  7 
2007 242 115 256 613 48 

%100 1276 عالمجمو

ــا التـــوزع الشـــكلي  : "النتـــائج المتعلقـــة بالســـؤال الرابـــع  .4 مـ

للمصـــــادر اإللكترونيـــــة المستشـــــهد بهـــــا فـــــي الرســـــائل  

ــوع الدراســــة؟    ــات التربويــــة موضــ ــغ عــــدد  "واألطروحــ بلــ

ل المعتمدة علـى  المصادر اإللكترونية المستشهد بها في الرسائ     

وبتحليل هـذه المصـادر تبـين     .   مرجعاً 1276مراجع إلكترونية   

 .  )11(أنها تنتمي إلى سبعة أشكال رئيسة كما يبين الجدول 

 لكترونية المستشهد بهاتوزع المصادر اإل: )11(جدول 

 النسبة المئوية  العدد الكلي الشكل
 %9  .48 624 بحث إلكتروني أو مقال

 %3  .29 374  دوريةبحث منشور في
 %2  .0 3 تقرير أو مقابلة

 %8  .12 163  متخصص تربويموقع
 %7  .0 9 كتاب إلكتروني
 %6  .6 84 أعمال مؤتمر

 %5  .1 19 رسالة جامعية 
 %100 1276 المجموع 

وعلى الرغم من أن عملية تصنيف المصادر اإللكترونية 

بطرق االستشهاد المستشهد بها لم تكن سهلة، ألسباب تتعلق 

المرجعي المختلفة التي يتبعها الباحثون في توثيق المصادر 

اإللكترونية، ولعدم اتضاح الرؤية لدى بعضهم في تحديد شكل 

المصدر اإللكتروني الذي يستخدمونه، وبسبب قلة البيانات 

الببليوجرافية التي يسجلونها عن بعض المصادر التي تجعل من 

بين مقالة متاحة إلكترونيًا وبين بحث منشور الصعب أحيانًا التمييز 

في دورية إلكترونية، فقد أمكن باالعتماد على التصنيف الوظيفي 

الذي وضعه ) Functional Taxonomy(للمصادر اإللكترونية 

 التمييز بين سبعة أشكال من المصادر ،)Barker, 1997(باركر 

) 2007(ري وقد واجهت جوه. )11(اإللكترونية كما يبين الجدول 

الصعوبة نفسها وأشارت إليها، وأضافت نقطة أخرى تتمثل في عدم 

االلتزام بمعيار واحد على مستوى الباحث الواحد في عرض 

شخص طبيعي أو (مراجعه، فبعضهم يدون عنها المسؤولية الفكرية 

، ثم عنوان العمل الفكري، ثم بيانات الموقع، وبعضهم اآلخر )معنوي

اك باحثون آخرون يدونون بيانات المرجع كاملة وهن. يضيف التاريخ

، في بحث مماثل لها أن )2005(وقد أشارت زايد . دون أي اتساق

الباحثين من طلبة الدراسات العليا في قسم المكتبات والوثائق 

والمعلومات بجامعة القاهرة لم يلتزموا بترتيب معين للبيانات 

 تفاوتًا في مستويات المدونة عن المصادر اإللكترونية، وأن هناك

وقد لوحظ وجود مثل هذه األمور في .  الوصف واكتمال عناصره

تحليل قوائم المراجع في الرسائل موضوع الدراسة؛ وهذا يعني أن 

كلية التربية بجامعة اليرموك مطالبة باعتماد منهج معين لوصف 

  .  المصادر اإللكترونية وتوثيقها

وث اإللكترونية المتاحة إلى تفوق البح) 11(ويشير الجدول 

وهي األعمال المنشورة على اإلنترنت دون ربطها (على اإلنترنت 

 624على بقية المصادر اإللكترونية بواقع ) بمصدر معلومات معين

وجاءت في المرتبة الثانية .  %)48.9(بحثًا وبنسبة تصل إلى 

.  %)29.3 (بنسبة بحثًا 374بواقع البحوث المنشورة في دوريات 

عود ذلك إلى توافر العديد من قواعد البيانات المتخصصة في وي

 ERICالعلوم التربوية وعلى رأسها قاعدة بيانات المصادر التربوية 

في مكتبة جامعة اليرموك، والتي تعد من أكثر المصادر اإللكترونية 

.  استخدامًا من جانب الرسائل واألطروحات موضوع الدراسة

الحظة هامة ذكرها المسؤولون في المكتبة، وينبغي اإلشارة هنا إلى م

وهي أن بعض الباحثين وطلبة الدراسات العليا يرجعون فعًال إلى 

هذه القواعد، ولكنهم ال يوثقون األبحاث التي يحصلون عليها 

وقد تأكد الباحث من صحة هذه المالحظة من .  كأبحاث إلكترونية

بحاث ورقية في خالل البحث عن بعض عناوين المقاالت الموثقة كأ

 كما الحظ أن بعض الباحثين ،EBSCO HOST وERIC قاعدتي

يكتفون بذكر عبارات تدل على أن األبحاث إلكترونية مثل 

(Online) أو يشيرون فقط إلى اسم قاعدة البيانات دون ذكر أية ،

أما الشكل الذي جاء في .  بيانات عن الدورية التي نشر فيها البحث

 المواقع المتخصصة في المجال التربوي كمواقع المرتبة الثالثة فهو

 163الوزارات، والجامعات، والمؤسسات التربوية المختلفة بواقع 

، وقد اكتفى الباحثون باإلشارة إلى هذه %)13 (وبنسبةموقعًا 

 .  المواقع دون تحديد أي بيانات تصف المواد التي رجعوا إليها فيها

ــائج المتعلقــة بالســؤال الخــ  .  5  ــا التــوزع اللغــوي  : "امسالنت م

للمصـــــادر اإللكترونيـــــة المستشـــــهد بهـــــا فـــــي الرســـــائل  

ــة؟  ــوع الدراســـ ــة موضـــ ــتخدم "واألطروحـــــات التربويـــ يســـ

البــاحثون المصــادر اإللكترونيــة المتاحــة علــى اإلنترنــت بــاللغتين 

العربية واإلنجليزية فقط، ولكنهم يركزون أكثـر علـى االستشـهاد     

 اللغــــة اإلنجليزيــــة وبنســــبة  بالمصــــادر اإللكترونيــــة الصــــادرة ب  
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ــة     ؛%)64.9( ــادرة باللغـ ــة الصـ ــادر اإللكترونيـ ــعف المصـ  أي ضـ

، كمـا يبـين   %)35.1( مرجعـا بنسـبة   448العربية والتـي بلغـت      

 .  )12(الجدول 

 التوزع اللغوي للمصادر اإللكترونية المستشهد بها:)12(جدول 

وهذه نتيجة منطقية، ألن نسبة اإلنتاج الفكري العربي المنشور 

في البيئة اإللكترونية أقل بكثير من نسبة اإلنتاج الفكري المنشور 

ولكنها على أية حال تشير إلى أن هناك نسبة ال .  باللغة اإلنجليزية

لغة العربية على بأس بها من المصادر اإللكترونية التربوية المتاحة بال

.  اإلنترنت، وأن الباحثين العرب يستخدمون هذه المصادر فعليًا

، التي )2007(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة جوهري 

أشارت إلى تفوق االستشهاد بالمصادر اإللكترونية اإلنجليزية على 

 مصدرًا 18 مصدرًا مقابل 146المصادر اإللكترونية العربية بواقع 

التي وجدت أن ) 2005زايد، (كما تتفق مع نتائج دراسة .  قطف

 نسبة االستشهاد بمصادر المعلومات اإللكترونية باللغة العربية

 .  للغة اإلنجليزية%) 96(مقابل %) 2(

 :خالصة النتائج

توصـــلت الدراســـة مـــن خـــالل تحليـــل االستشـــهادات المرجعيـــة   

وع الدراســـة إلـــى الـــواردة فـــي الرســـائل واألطروحـــات التربويـــة موضـــ 

 :العديد من النتائج التي يمكن إيجازها في النقاط التالية

أن نسبة الرسائل واألطروحات التربوية المعتمدة على مصادر : ًأوال

، وأن الدرجة الكلية %)74(إلكترونية للرسائل بلغت 

لالستشهاد بالمصادر اإللكترونية في هذه الرسائل بلغت 

 ما قورنت بنسب توصلت إليها ، وهي نسبة جيدة إذا%)6.1(

دراسات عربية أخرى مماثلة مثل دراسة جوهري التي بلغت 

 .  %)1(فيها نسبة االستشهاد بالمصادر اإللكترونية أقل من 

على مستوى األقسام الدراسية، احتل قسم المناهج : ثانيًا

والتدريس المرتبة األولى في استخدام مصادر المعلومات 

لغت نسبة الرسائل واألطروحات التربوية اإللكترونية، حيث ب

، ونسبة االستشهاد %)77.4(المعتمدة على مصادر إلكترونية 

، فيما احتل قسم علم النفس %)8.3(بالمصادر اإللكترونية 

 حيث بلغت نسبة الرسائل اإلرشادي والتربوي المرتبة الثانية،

واألطروحات التربوية المعتمدة على مصادر إلكترونية 

ونسبة االستشهاد بالمصادر اإللكترونية ، )76.6%(

أما قسم اإلدارة وأصول التربية فقد جاء في .  %)7.4(

المرتبة األخيرة، حيث بلغت نسبة الرسائل واألطروحات 

ونسبة ، %)70.3(التربوية المعتمدة على مصادر إلكترونية 

 .  %)4.4(االستشهاد بالمصادر اإللكترونية 

تخصص مناهج خصصات الدراسية، جاء وعلى مستوى الت: ًثالثا

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها في المرتبة األولى في 

استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية، حيث بلغت نسبة 

، تاله تخصص %)16.2(االستشهاد بالمصادر اإللكترونية 

اإلرشاد النفسي بفارق طفيف في المرتبة الثانية بنسبة 

جيا التعليم في المرتبة الثالثة ، وتخصص تكنولو%)16(

أما التخصص الذي جاء في المرتبة . %)10.4(بنسبة 

مع العلم أن . %)1.4(األخيرة فهو تخصص التربية الخاصة 

في العدد الكلي للرسائل،  هذا التخصص احتل المرتبة األخيرة

والعدد الكلي للمراجع، وفي عدد الرسائل المعتمدة على 

 .  مصادر إلكترونية

 األعلى في نسبة المصادر اإللكترونية 2007 كان عام: ًابعار

 في المرتبة 2005، في حين جاء عام %)48(المستشهد بها 

 احتل 2007مع مالحظة أن عام .  %)12.3(األخيرة بنسبة 

أيضا المرتبة األولى في العدد الكلي للرسائل، وفي عدد 

 2005ام الرسائل المعتمدة على مصادر إلكترونية، كما جاء ع

في المرتبة األخيرة من حيث العدد الكلي للرسائل، ومن حيث 

 .  عدد الرسائل المعتمدة على مصادر إلكترونية

من واقع حصر االستشهادات المرجعية اإللكترونية : خامسًا

 واقعة استشهاد، تبين أنها 1276وتحليلها، والتي بلغ عددها 

رونية، كان في تمثل سبع فئات أو أشكال من المصادر اإللكت

، وهي األعمال "بحث إلكتروني أو مقال"مقدمتها فئة 

 .  المنشورة بعنوان وموقع فقط دون أي بيانات أخرى

اتضح من تحليل االستشهادات المرجعية اإللكترونية أن : سادسًا

الباحثين لم يلتزموا بمستوى معين وال بترتيب محدد لعناصر 

مح هذه المصادر الوصف الببليوجرافية التي تحدد مال

وهويتها، وأن هناك تفاوتا حتى على مستوى الباحث الواحد؛ 

يضاف إلى ذلك عدم اعتماد الباحثين على منهج معين في 

توثيق المصادر اإللكترونية، خاصة وأنهم ينتمون إلى خلفيات 

 .  موضوعية متباينة

 توزعت المصادر اإللكترونية التي استشهد بها الباحثون على: ًسابعا

اإلنجليزية والعربية، مع تفوق اللغة : لغتين رئيستين هما

  .  اإلنجليزية على اللغة العربية بما يعادل الضعف تقريبا

  :التوصيات

 :في ضوء النتائج المشار إليها آنفا، توصي الدراسة بما يأتي

أن تقوم جامعة اليرموك والجامعات األردنية األخرى بتشجيع : أوًال

ن طلبة الدراسات العليا على اإلفادة من الباحثين فيها م

مصادر المعلومات اإللكترونية المتاحة على اإلنترنت، وخاصة 

قواعد البيانات المباشرة التي تشترك فيها مكتباتها الجامعية، 

والتي تستهلك نسبة عالية من المخصصات المالية في 

 .  ميزانيات هذه المكتبات

ت األردنية دورًا أكبر في مجال أن تمارس مكتبات الجامعا: ثانيًا

تدريب الباحثين على مهارات البحث عن المعلومات واستخدام 

 .  اإلنترنت ومحركات البحث وقواعد البيانات المتوافرة فيها

 % العدد اللغة
 1  .35 448 العربية

 9  .64 828 االنجليزية
100 1276 المجموع
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أن تعتمد الجامعات األردنية منهجًا موحدًا ذا مواصفات : ًثالثًا

 في توثيق مصادر المعلومات )APA(عالمية وخاصة منهج 

ترونية، وأن يلتزم الباحثون من أعضاء هيئة التدريس اإللك

وطلبة الدراسات العليا بهذا المنهج بغض النظر عن 

 .  تخصصاتهم وخلفياتهم العلمية

 القيام بدراسات أخرى مماثلة الستخدام المصادر اإللكترونية :رابعًا

في الرسائل واألطروحات التربوية المجازة في الجامعات 

، وذلك لتقديم صورة متكاملة حول درجة وعي األردنية األخرى

الباحثين التربويين في األردن بأهمية المصادر اإللكترونية في 

 .  البحث التربوي
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