
  

 
      

  -    
 

دور الرسائل الجامعية لقسم علوم 
 القران في 

الجامعة العراقية  –كلية اآلداب 
  م٢٠١٨إلى نهاية  ١٩٩٥من 

 و أثرها العلمي دراسة تحليلية 
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   :تساؤالت الدراسة :أوالً

   :يضع الباحث عدداً من التساؤالت وهي 
الجامعة  ـما عدد الرسائل الجامعية التي أجازها قسم علوم القرآن في كلية اآلداب  - ١

  ؟وما أنواعها ونسبتها في الدراسة ،العراقية

وأي الموضوعات األكثر دراسة واألقل  ،ما طبيعة الموضوعات التي تناولها الباحثون - ٢
 ؟دراسة

 ؟وأقلها ،ما الفئات الزمانية األكثر دراسة - ٣

  ؟ما طبيعة الرسائل الجامعية من حيث التأليف والتحقيق - ٤

  ؟ما الكتب األكثر دراسة من قبل الباحثين - ٥

   :أهداف الدراسة :ثانياً
   :إلى معرفة األهداف اآلتية ،يسعى الباحث في دراسته

الجامعة  ـدد الرسائل الجامعية المجازة من قبل قسم علوم القرآن في كلية اآلداب معرفة ع - ١
  .م ٢٠١٨إلى نهاية  ١٩٩٥العراقية من 

 ).دكتوراه ،معرفة أنواع الرسائل الجامعية (ماجستير - ٢

 طبيعة الموضوعات التي درسها الباحثون، ومعرفة أي الموضوعات األكثر دراسة وأقلها - ٣

 معرفة أسباب أكثر الفئات الزمانية دراسة وأقلها.  - ٤

 .طبيعة أعمال الباحثين من حيث التأليف والتحقيق - ٥

 .معرفة الكتب األكثر دراسة - ٦

   :حدود الدراسة :ثالثاً
  .الجامعة العراقية ـقسم علوم القرآن في كلية اآلداب   :مكاناًأ /  

  .م٢٠١٨م إلى نهاية ١٩٩٥من   :زماناًب / 
   :الرسائل الجامعية بأنواعها  :الشكليةجـ / 

 .اطاريح الدكتوراه -٣رسائل الماجستير  -٢بحوث الماجستير  - ١
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   :المنهجية :رابعاً
   :على منهجين هما ،أعتمد الباحث في دراسته

 .المنهج المسحي - ١

 .المنهج الوثائقي - ٢

   :أداة البحث :خامساً
   :اعتمد الباحث على   

والجامعة  ،والعلوم اإلسالمية ،لكليتي اإلمام األعظم ،الرسائل الجامعية ةببيليوغرافي((
   .أداة للبحث )١( ))م٢٠٠٨لغاية  ،بغداد ـالعراقية 

جرد الرسائل الجامعية في سجالت المكتبة المركزية للجامعة العراقية وفهارسها  ـ
  .ومكتبة كلية اآلداب واالطالع على الرسائل الجامعية

  الرسائل الجامعية 
تعد الرسائل الجامعية مصدراً من مصادر المعلومات التي يرجع اليها العديد من 

ال بد لنا من إعطاء بعض  ،وقبل أن نبين أهمية الرسائل الجامعية ،لما لها من ميزات ،الباحثين
  .التعريفات للرسائل الجامعية

  .)٢( ))الدراسات العليا للحصول على درجة معينةجهد علمي قام به أحد طلبة (( :التعريف األول
التي يقوم بإعدادها طلبة الدراسات العليا للحصول على  ،الدراسات واألبحاث(( :التعريف الثاني
  .)٣( ))كالماجستير والدكتوراه ،درجات علمية

 للحصول على الماجستير أو ،بحث علمي يقوم به طالب الدراسات العليا(( :وعرفها الباحث
أو من خالل البحث فقط  ،وقد يكون بحثه جزءاً من متطلبات الحصول على الشهادة ،الدكتوراه

  .)٤( ))ويحصل على الشهادة
ويحصل على الشهادة  ،فالبحث قد يكون جزءاً من متطلبات الدراسة في بعض الدول

وفي العراق يعد البحث جزءاً من متطلبات الدراسة باستثناء ما قامت به وزارة التعليم العالي 
بأن يقدم أطروحة دكتوراه  ،بأن سمحت لمن بدرجة أستاذ من حملة الماجستير ،والبحث العلمي
  )٥( .من دون دراسة لسنة تحضيرية ،ويمنح الدكتوراه
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  معيةميزات الرسائل الجا
   :بميزات عدة منها ،تتسم الرسائل الجامعية

 .خالل إعدادها وكتابتها بأسلوب علمي رصين ،اتباعها طرائق البحث العلمي - ١

  .تكون معالجتها بشكل موضوعي - ٢

 .وتعد تحت اشراف أحد المتخصصين ،جدة معلوماتها وحداثتها - ٣

  )٦( .التي تضيف شيئاً جديداً للمعرفة البشرية ،تعد من المصادر - ٤

   
  الدراسة التحليلية

  .) رسالة أو أطروحة٣٠٧بلغ العدد الكلي للدراسات (
  .رسائل الماجستير والدكتوراه )١(جدول رقم 

  النسبة  العدد  النوع

  %٧٢،٩٦  ٢٢٤  ماجستير

  % ٢٧،٠٤  ٨٣  دكتوراه

  %١٠٠  ٣٠٧  وعـالمجم

 ٢٤٤عددها ) يتضح لنا أن رسائل الماجستير هي األعلى وبلغ ١من خالل جدول رقم (
وبدأ القسم  .% وهذا أمر عادي لفتح رسالة الماجستير قبل الدكتوراه٧٢،٩٦رسالة وبنسبة 

أطروحة وذلك ٨٣، وبلغ عدد اطاريح الدكتوراه )٧(م ١٩٩٥بإجازة رسائل الماجستير في عام 
من لفتح دراسة الدكتوراه بعد الماجستير ودائماً يكون عدد المقبولين في الدكتوراه أقل عددا 

  )٨( م.٢٠٠٠علماً أن بداية إجازة اطاريح الدكتوراة بدأ في عام  ،المقبولين في دراسة الماجستير
  .) تفصيلي لرسائل الماجستير بنظاميه وأطاريح الدكتوراه٢جدول رقم (

  النسبة  العدد  النوع
  % ٢٢,١٥  ٦٨  بحث ماجستير

  % ٥٠،٨١  ١٥٦  رسالة ماجستير
  % ٢٧،٠٤  ٨٣  إطروحة دكتوراه
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  % ١٠٠  ٣٠٧  وعـالمجم
) يتضح لنا أن دراسة الماجستير كانت بنظامين األول نظام ٢من خالل جدول رقم (

م من قبل وزارة التعليم ٢٠٠٠ ـ١٩٩٩البحوث والذي طبق لمدة محدودة منذ العام الدراسي 
بالدراسة مدة ، ثم ألغي هذا النظام وكانت الدراسة في هذا النظام يقوم الطالب )٩(والبحث العلمي

سنتين دراسيتين أربعة فصول وفي كل سنة دراسية يقدم الطالب في الفصل الثاني بحثاً للتخرج 
وهو أقل حجماً من رسائل الماجستير ويتناسب مع الوقت المتاح للباحث ألنه يدرس خالل كل 

الماجستير  فالبحث أقل حجماً وأكثر تحديداً من رسالة ،فصل دراسي عدداً من المواد العلمية
وبعدها تم الرجوع إلى النظام المعتاد في العراق في دراسة الماجستير ويقوم الطالب بالدراسة 
التحضيرية في السنة التحضيرية األولى وبعدها يقدم رسالة الماجستير للكتابة في أحد 

% ٢٧،٠٤وبنسبة  ٨٣الموضوعات ويتفرغ للكتابة عاماً واحداً وبلغ عدد أطاريح الدكتوراه 
  .)١وسبق التعليق في تحليل الجدول رقم (

  ) ٣ (جدول رقم 

  النسبة   العدد   نوع العمل 

  %٨٦،٩٧  ٢٦٧  تأليف 
  %١٣،٠٣  ٤٠  تحقيق 

  % ١٠٠  ٣٠٧  المجموع 
) يتضح لنا بأن طبيعة التأليف هي األكثر في دراسة الباحثين ٣من خالل الجدول رقم (

) وبنسبة ٤٠وبلغ عدد الدراسة المحققة (% ٨٦،٩٧) دراسة وبنسبة ٢٦٧وبلغ عددها (
م كانت ال تميل إلى العمل التحقيقي إال بشكل ٢٠٠٣% وذلك يعود إلى أن الجامعة قبل ١٣،٠٣

محدود و بسبب النظرة لدى الكثير من التدريسيين من قيمة العمل التحقيقي واعتباره موضوعاً 
سات التحقيقية التي أجازها القسم في مرحلة علما أن بداية الدرا ،تقليدياً وال يقدم شيئاً جديداً

وأن أول أطروحة دكتوراه في التحقيق أجازها القسم كانت  ،)١٠(م١٩٩٩الماجستير كانت في عام 
  .)١١(م٢٠٠٠في 
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) يكون إخراجها  ،إعداد مخطوطة قديمة من تراثنا الفكري للطبع(ويعرف التحقيق بأنه
وقد تكون أحسن مما تركه  ،أو أن تكون أقرب إلى ما تركه عليه مؤلفها ،على ما تركه مؤلفها

  .)١٢( ))صاحبها
  يبين طبيعة الكتب المحققة من قبل باحث أو أكثر ) ٤ (جدول رقم 

  النسبة   عدد الدراسات   النسبة   عدد الكتب المحققة   نوع التحقيق 
  %١٧،٥  ٧  % ٣٥  ٧  منفرد 

  %٨٢،٥  ٣٣  %٦٥  ١٣  مشترك 
  %١٠٠  ٤٠  % ١٠٠  ٢٠  وع ـالمجم

أي أن كل  ،باحثين ٧) كتب حققت من قبل ٧) يتضح أن بأن (٤من خالل الجدول رقم (
باحث قام لوحده بالتحقيق بالكتاب أو بقسم منه ولم يأت باحث آخر لتكملة العمل وبلغت النسبة 

تحقيقها إما % شارك في ٦٥كتاباً وبنسبة  ١٣% ونلحظ بأن ١٧،٠٥% ونسبة الدراسات ٣٥
باحث واحد أو مجموعة من الباحثين لكبر الكتب المحققة ولتتناسب مع الوقت المسموح به 

وبالرغم من أشتراك العديد من  ٨٢،٠٥دراسة وبنسبة  ٣٣وبلغ عدد الدراسات  ،للباحثين
و الباحثين في بعض األعمال المحققة إال أن منها لم يتم تحقيقه بالرغم من مرور سنين عديدة أ
أن البعض منها كان حقق في جهات أخرى ومع هذا وتعدد الجهات إال أن منها لم يكتمل تحقيقه.   

  يبين طبيعة موضوعات الكتب المحققة  ) ٥ (جدول رقم 

  النسبة   عدد الدراسات   النسبة   عدد الكتب المحققة   الموضوع 

  %٨٢،٥  ٣٣  %٦٥  ١٣  تفسير القرآن الكريم 

  %١٢،٥  ٥  %٢٥  ٥  القراءات القرآنية 

  %٢،٥  ١  %٥  ١  علوم القرآن 

  %٢،٥  ١  %٥  ١  رسم المصحف 

  %١٠٠  ٤٠  %١٠٠  ٢٠  وع ـالمجم
) يعد تفسير القرآن الكريم أكثر الموضوعات القرآنية تحقيقاُ من ٥من خالل جدول رقم (

% من الكتب المحققة وبلغ عدد الدراسات ٦٥وبنسبة  ١٣قبل الباحثين وبلغ عدد التفاسير 
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وشارك في أكثر التفاسير المحققة أكثر من باحث واختص كل  ٨٢،٥دراسة وبنسبة  ٣٣المحققة 
   :باحث بتحقيق قسم من التفسير ولعل من أسباب كثرة الدراسات المحققة في التفسير هي

  .كثرة التفاسير القرآنية قديماً وحديثاً - ١

 .إمكانية الباحثين من التحقيق في التفسير - ٢

كتب وبنسبة  ٥ية موضوع القراءات القرآنية وبلغ عدد الكتب المحققة وبالمرتبة الثان
% ولعلل من أسباب قلة الدراسات ١٢،٥دراسات محققة وبنسبة ٥% من الكتب المحققة وبـ ٢٥

  .في القراءات القرآنية المحققة
 .القرآنية أصعب من الموضوعات القرآنية األخرى يعد موضوع القراءات - ١

 .عدم حصول الكثير من الباحثين على اإلجازات القرآنية  - ٢

  .قلة توفر الخبرة لدى الكثير من الباحثين في القراءات القرآنية - ٣

قلة توجيه التدريسين للباحثين خالل مرحلتي الماجستير والدكتوراه في الكتابة في  - ٤
   .ب الرئيسةموضوع القراءات القرآنية ولعل األسباب الثالثة السابقة تعد من األسبا

  ) ٦ (جدول رقم 
  بةـالنس  عدد الدراسات  النسبة  عدد الباحثين  سـالجن

  %٨٧،٩٥  ٢٧٠  %٨٦،٤٥  ٢٣٦  ذكر

  %١٢,٠٥  ٣٧  %١٣،٥٥  ٣٧  أنثى
  %١٠٠  ٣٠٧  %١٠٠  ٢٧٣  وعـالمجم

) يتضح لنا بأن عدد الباحثين من الذكور هي األعلى وبلغ العدد ٦من خالل جدول رقم (
) دراسة ٢٧٠وعدد دراسات الذكور بلغت ( ،من جنس الباحثين %٨٦،٤٥) باحثاً وبنسبة ٢٣٦(

   :% ويرجع إلى األسباب اآلتية٨٧،٩٥وبنسبة 
كانت الجامعة منذ بداية تأسيسها خاصة بالذكور في الدراسات األولية وحتى عندما  - ١

م عندما سمحت ٢٠٠٣بقى الحال إلى ما بعد  )ماجستير ودكتوراه(فتحت الدراسات العليا 
  .الدراسات األولية والعليا راسة اإلناث فيبد
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) ذكراً يعود لتطبيق نظام ٢٣٦) دراسة وعددهم (٢٧٠إن سبب عدد دراسات الذكور ( - ٢
 .البحوث وكل طالب يقدم بحثين خالل دراسة الماجستير

% يعود إلى تأخر قبولهن في الجامعة كما في ١٣،٥٥) وبنسبة ٣٧قلة عدد اإلناث ( - ٣
 .السبب األول

  ) مجمل بأعداد الدراسات وفق الفئات الزمانية٧رقم (جدول 

  النسبة   عدد الدراسات   الفئة 

  %٤،٨٩  ١٥  ١٩٩٨ ـ ١٩٩٥
  %١٦،٦١  ٥١  ٢٠٠٢ ـ١٩٩٩

  %٢٣،٤٥  ٧٢  ٢٠٠٣ ـ٢٠٠٣

  %٢٥،٠٨  ٧٧  ٢٠١٠ ـ ٢٠٠٧
  %٢٢،٤٧  ٦٩  ٢٠١٤ ـ٢٠١١

  %٧،٤٩  ٢٣  ٢٠١٨ ـ٢٠١٥
  %١٠٠  ٣٠٧  المجموع 

م هي األكثر ٢٠١٠ ـ٢٠٠٧يتضح لنا أن الفئة الزمانية من ) ٧من خالل الجدول رقم (
م والتوسع ٢٠٠٠دراسةً  وذلك بسبب فتح دراسات الدكتوراه وأجاز القسم أول أطروحة في عام 

في قبول طلبة الدراسات العليا لمرحلتي الدراسات الماجستير والدكتوراه وأما أقل الفئات الزمانية 
لسبب في ذلك أن الدراسة كانت مفتوحة لمرحلة الماجستير م وا ١٩٩٨ـ  ١٩٩٥دراسةً هي من 

 ٢٣م بلغ عدد الدراسات فيها  ٢٠١٨ ـ ٢٠١٥ثم الفئة الزمانية من  ،وبأعداد محدودة جداً
% بسبب توقف الدراسات العليا في الجامعة العراقية لسنتين دراسيتين من قبل ٧،٤٩وبنسبة 

   .إدارية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وألمور
  ) تفصيلي يمثل الفئات الزمانية بأعداد الدراسات تأليفاً وتحقيقا٨ًجدول رقم (

  النسبة   عدد الدراسات المحققة   النسبة   عدد الدراسات تأليفاً   الفئة الزمانية 

  ـ  ـ  %٥،٦٢  ١٥   ١٩٩٨ ـ ١٩٩٥
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  النسبة   عدد الدراسات المحققة   النسبة   عدد الدراسات تأليفاً   الفئة الزمانية 

  %١٢،٥  ٥  ١٧,٢٣  ٤٦  ٢٠٠٢ ـ ١٩٩٨
  %٧،٥  ٣  %٢٥،٨٤  ٦٩  ٢٠٠٦ ـ ٢٠٠٣

  %٣٥  ١٤  %٢٣،٥٩  ٦٣  ٢٠١٠ ـ ٢٠٠٧

  %٢٥  ١٠  %٢٢،١٠  ٥٩  ٢٠١٤ ـ٢٠١١

  %٢٠  ٨  %٥،٦٢  ١٥  ٢٠١٨ ـ ٢٠١٥

  %١٠٠  ٤٠  %١٠٠  ٢٦٧  المجموع 

م هي ٢٠٠٦ ـ ٢٠٠٣) يتضح لنا بأن الفئة الزمانية من ٨من خالل الجدول رقم (
% ولعل من أسباب ذلك ٢٥،٨٤وبنسبة  ٦٩األكثر الفئات الزمانية تأليفاً وبلغ عدد الدراسات 

وفي التحقيق  ،وفتحت دراسة الدكتوراه )٢(تطبيق نظام البحوث والذي تم ذكره في الجدول رقم 
ية م بسبب عدم تشجيع الجامعة على الدراسات التحقيق١٩٩٨ ـ ١٩٩٥ال توجد أي دراسة من 

 ٢٠٠٧ونلحظ أن الفئة الزمانية من  ،والنظرة الخاصة إلى الدراسات التحقيقية بأنها عمل تقليدي
% وذلك بسبب ٣٥وبنسبة  ١٤م هي األكثر الفئات تحقيقاً وبلغ عدد الدراسات المحققة ٢٠١٠ ـ

وصعوبة اإلقبال على األعمال المحققة وتغير النظرة اتجاه التحقيق وكثرة طلبة الدراسات العليا 
   .الحصول على موضوعات جديدة في الدراسة

  ) بالموضوعات الرئيسة٩جدول رقم (

  النسبة   عدد الدراسات   وع ـالموض

  %٨٧،٥٠  ٢٤١  تفسير القرآن 

  % ٩،٧٧  ٣٠  علوم القرآن 

  %٧،٤٩  ٢٣  الجهود العلمية ومرويات األشخاص 

  %٤،٢٤  ١٣  القراءات القرآنية 

  % ١٠٠  ٣٠٧  المجموع 

  



  
   

   

٥٩١ 

         –   

) يتبين لنا أن موضوع تفسير القرآن هو األكثر دراسة وبلغ ٩من خالل الجدول رقم (
وهذا أمر عادي فالتفاسير كثيرة والموضوعات التفسيرية  ٧٨،٥٠) وبنسبة ٢٤١عدد دراساته (

) ١٣وأن أقل الدراسات كانت في القراءات القرآنية في القراءات القرآنية وبلغ عدد دراساته (
% ولعل من أسباب قلة اقبال الباحثين كما أشرنا إليه في التعليق على ٤،٢٤نسبة دراسة فقط وب
  ).٥(الجدول رقم 

  ) تفصيلي بالموضوعات ودراساتها١٠جدول رقم (

  النسبة  عدد الدراسات  وعـالموض  ت

  %٣٩،٤١  ١٢١  التفسير الموضوعي لآليات  ١
  %١٥،٩٦  ٤٩  دراسات ـالتفاسير القرآنية   ٢
  %٨،٤٧  ٢٦  المفسرينمناهج   ٣
  %٥،٨٦  ١٨  جهود ما بعد التابعين ومروياتهم  ٤
  %٥،٥٤  ١٧  علوم القرآن  ٥
  %٤،٢٤  ١٣  القراءات القرآنية  ٦
  %٣،٥٨  ١١  التفسير التحليلي لآليات  ٧
  %٢،٩٣  ٩  األعجاز القرآني  ٨
  %٢،٩٣  ٩  علوم التفسير  ٩
  %٢،٦٣  ٨  التفسير الموضوعي للسور  ١٠
  %١،٦٣  ٥  ومروياتهمجهود التابعين   ١١
  %١،٦٣  ٥  الخالفات التفسيرية  ١٢
  %١،٣٠  ٤  المدارس التفسيرية  ١٣
  %١،٣٠  ٤  دراسات في كتب قرآنية  ١٤
  %١،٣٠  ٤  المدارس التفسيرية  ١٥
  ١،٣٠  ٤  التفسير التحليلي للسور  ١٦
  %١،٣٠  ٤  الدراسات القرآنية  ١٧
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) وسجل ١٧) تبين لنا أن عدد الموضوعات التفصيلية بلغ (١٠من خالل الجدول رقم (
) ٩٤% والتفاسير القرآنية (٣٩،٤١) دراسة وبنسبة ١٢١التفسير الموضوعي لآليات القرآنية (

%، بسبب أن القرآن الكريم غني جداً بالموضوعات القرآنية وتشجيع القسم ١٥،٩٦وبنسبة 
  الموضوعي ويعد التفسير الموضوعي أكثر سهولةً من التفسير التحليلي.  للطلبة للبحث للتفسير

  ) بالموضوعات الرئيسة حسب الجنس١١(جدول رقم 

  الموضوع
عدد 

دراسات 
  الذكور

  النسبة
عدد 

الدراسات 
  االناث

  النسبة  المجموع  النسبة

  %٧٨،٥  ٢٤١  %٨٣،٧٨  ٣١  %٧٧،٧٨  ٢١٠  تفسير القرآن

  %٩،٧٧  ٣  %١٠،٤١  ٤  %٩،٦٣  ٢٦  علوم القرآن

الجهود العلمية 
  ومرويات األشخاص

٧،٤٩  ٢٣  %٥،٤١  ٢  %٧،٧٨  ٢١%  

  %٤،٢٤  ١٣  ـ  ـ  %٤،٨١  ١٣  القراءات القرآنية

  %١٠٠  ٣٠٧  %١٠٠  ٣٧  %١٠٠  ٢٧٠  المجموع

) يتضح بأن اتجاه الذكور كان في تفسير القرآن الكريم وبلغ ١٠من خالل الجدول رقم (  
 % وسبب الكثرة تم توضيحه في تحليل الجدول رقم٧٧،٧٨وبنسبة ) دراسة ٢١٠عدد دراستهم (

من الدراسات  ،٣١) وكذلك كان أتجاه اإلناث في تفسير القرآن الكريم وبلغ عدد الدراسات ٦(
في حين لم يكن لإلناث أي دراسة في القراءات القرآنية  ،%٨٣،٧٨الخاصة باإلناث وبنسبة 

   :ولعل من أسباب ذلك
صعوبة الموضوع وما يتطلبه من المعرفة بالقراءات القرآنية وحصول اإلجازة العلمية  - ١

من أحد المشايخ مما يتطلب المالزمة المستمرة للشيخ المجيز وهذا يشكل صعوبة على 
 .اإلناث في تعلم القراءات القرآنية
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         –   

ب األخرى التي لم يكن استحداث مادة القراءات القرآنية إال قبل مدة قليلة وكذلك األسبا - ٢
 ).٥(ذكرها الباحث في تحليل الجدول رقم 

  ) يبين طبيعة الموضوعات١٢جدول رقم (
  النسبة   العدد   النوع 

  %٧٩،٤٨  ٢٤٢  موضوعات واشخاص 
  %٢٠،٥٢  ٦٣  عناوين كتب 
  %١٠٠  ٣٠٧  المجموع 

) نلحظ بأن توجه الباحثين في الموضوعات القرآنية ودراسة ١٢من خالل الجدول رقم (
وأما  ،%٧٩،٤٨) دراسة وبنسبة ٢٤٢مرويات األشخاص وجهودهم العلمية كان األكثر وبلغ (

  .%٢٠،٥٢وبنسبة  ٣٦عدد الدراسات الخاصة الكتب فبلغ عدد العناوين 
  ) يبين طبيعة موضوعات الكتب١٣جدول رقم (

  النسبة   عدد الدراسات   النسبة   عدد العناوين   نوع الكتاب

  %٧٥  ٥١  % ٧٧،٧٨  ٤٩  كتب في علوم القرآن 
  %٢٥  ١٧  %٢٢،٢٢  ١٤  كتب في علوم أخرى 

  % ١٠٠  ٦٨  ١٠٠  ٦٣  المجموع 

) يتضح لنا بأن الدراسات المختصة بكتب معينة في علوم ١٣من خالل جدول رقم (
القرآن وهي إما بالتفسير أو القراءات القرآنية أو أي علم من العلوم األخرى من علوم القرآن 

% من عناوين الكتب وكان ٧٧،٧٨كتاباً وبنسبة  ٤٩كانت هي أكثر عدداً وبلغ عدد الدراسات 
راسة ألن من الكتب ما تم دراسته أكثر من مرة وفي موضوع يختلف عن د ٥١عدد دراساته 

  اآلخر. 
وأما الدراسات الخاصة بالكتب في علوم أخرى ككتب الحديث النبوي الشريف 
والمعجمات اللغوية فإن الباحثين قاموا بدراسة المرويات الخاصة بالتفسير في كتب الحديث أو 

% ٢٢،٢٢وبنسبة  ١٤لغوية وغيرها وبلغ عدد هذه الكتب الشواهد التفسيرية في المعجمات ال
  .% ٢٥وبنسبة  ١٧وعدد الدراسات 
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  :النتائج

   :توصل الباحث في الدراسة إلى النتائج اآلتية
  .رسالة ٣٠٧بلغ عدد الرسائل الجامعية  - ١

بحث ماجستير و  ٦٨% منها ٧٢،٩٦رسالة وبنسبة  ٢٢٤عدد رسائل الماجستير  - ٢
 .%٢٧،٤وبنسبة  ٨٣رسالة ماجستير وعدد اطاريح الدكتوراه ١٥٦

 ٤٠وعدد الدراسات المحققة  ٨٦،٩٧وبنسبة  ٢٦٧بلغ عدد الدراسات ذات طابع التأليف  - ٣
 .%١٣،٠٣وبنسبة 

باحثين وكان التحقيق  ٧% حققها ٣٥بة وبنس ٧منها  ٢٠بلغ عدد عناوين الكتب المحققة  - ٤
إما كامالً أو لقسم معين وأما عدد الكتب المحققة والتي شارك فيها أكثر من باحث في 

 .٣٣وعدد دراساتها  ١٣التحقيق فبلغ عدد عناوينها 

 ١٣تفسير القرآن الكريم أكثر الموضوعات حضي بالتحقيق وبلغ عدد التفاسير المحققة  - ٥
 .من الكتب المحققة ٨٢،٥نسبة وب ٣٣وعدد دراساته 

وأما اإلناث  ٢٧٠% وعدد دراساتهم ٨٦،٤٥وبنسبة  ٢٣٦بلغ عدد الباحثين من الذكور  - ٦
 .%١٢،٠٥وبنسبة  ٣٧% وعدد دراساتهم ٣٣،٥٥وبنسبة  ٣٧

أكثر الموضوعات دراسةً من قبل الباحثين تفسير القرآن الكريم وبلغ عدد الدراسات  - ٧
 ١٣عات دراسةً القراءات القرآنية وبلغ عددها % واقل الموضو٧٨،٥وبنسبة  ٢٤١

 .%٤،٢٤دراسة وبنسبة 

وكان التفسير الموضوعي لآليات القرآنية هو  ١٧بلغ عدد الموضوعات التفصيلية  - ٨
% ثم الدراسات الخاصة في التفاسير القرآنية ٣٩،٤١وبنسبة  ١٢١األكثر دراسةً وبلغ 

 .%١٥،٩٦وبنسبة  ٤٩وبلغ عددها 

 ٢٧٠دراسة من  ٢١٠ر هو األعلى دراسة في تفسير القرآن الكريم وبلغ كان اتجاه الذكو - ٩
% من دراساتهم ويعد موضوع القراءات القرآنية األقل ٧٧،٧٨دراسة للذكور وبنسبة 

 .%٤،٨١دراسة وبنسبة  ١٣دراسةً وبلغ 
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         –   

كان اتجاه اإلناث في موضوع تفسير القرآن الكريم هو األعلى في الدراسات الخاصة   -١٠
ولم يكن لإلناث أي دراسة في  %٨٣،٧٨دراسة وبنسبة  ٣١بلغ عددها لإلناث و

 .موضوع القراءات القرآنية

% وعدد ٧٩،٤٨وبنسبة  ٢٤٤بلغ عدد الدراسات في الموضوعات واألشخاص   -١١
 .%٢٠،٥٢وبنسبة  ٦٣الدراسات الخاصة بالكتب 

% ٧٧،٧٨ عنوان كتاب وبنسبة ٤٩بلغ عدد الدراسات الخاصة بالكتب في علوم القرآن   -١٢
  .%٢٢،٢٢وعدد الدراسات في الكتب لعلوم أخرى وبنسبة 
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