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ملخص الدراسة

ا�ستهدفت هذه الدرا�سة الك�شف عن �أهم متطلبات تطوير برامج �إعداد الباحثني
يف �ضوء انعكا�سات الع�صر الرقمي على البحث العلمي كما يراها اخلرباء الرتبويون.
ولتحقيق هذا الهدف الرئي�س ،مت �أو ًال ا�ستقراء �أبرز االنعكا�سات التي يفر�ضها الع�صر
الرقمي على البحث العلمي ،والتي متثلت يف :تعدد قواعد املعلومات و�شبكاتها� ،إثراء فكر
الباحثني وجتويد البحث العلمي ،تطوير فنيات وتقنيات البحث العلمي ،االهتمام بالن�شر
الإلكرتوين للبحث العلمي ،االهتمام بامل�ؤمترات وحلقات النقا�ش الإلكرتونية ،تغري النظرة
�إىل البحث العلمي ك�أ�سا�س للتقدم والرتتيب العاملي .ويف �ضوء هذه االنعكا�سات ،مت بناء
قائمة مبتطلبات تطوير برامج �إعداد الباحثني .وقد �شملت هذه القائمة خم�سة حماور
�شملت :املتطلبات اخلا�صة ب�أهداف برامج �إعداد الباحثني ،املتطلبات اخلا�صة مبحتوى
برامج �إعداد الباحثني ،املتطلبات اخلا�صة ب�أدوار �أع�ضاء هيئة التدري�س يف مرحلة
الدرا�سات العليا ،املتطلبات اخلا�صة با�سرتاتيجيات التعلم والتعليم و�أ�ساليب التقومي
يف مرحلة الدرا�سات العليا ،املتطلبات اخلا�صة باخلدمات البحثية والت�سهيالت املكتبية
الداعمة لربامج �إعداد الباحثني .وللت�أكد من �أهمية هذه املتطلبات ،ا�ستطلع الباحث �آراء
( )22خبري ًا تربوي ًا من خمتلف التخ�ص�صات الرتبوية ببع�ض اجلامعات العربية .وقد
�أو�ضح حتليل نتائج ا�ستطالع الر�أي موافقة جميع اخلرباء على جميع املتطلبات بدرجة
كبرية جد ًا ،وبن�سبة ترتاوح من (� )%86.2إىل (.)%98.2
الكلمات املفتاحية :متطلبات ،تطوير الربامج� ،إعداد الباحثني ،الع�صر الرقمي.
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Requirements of developing researchers’ preparation programs in the digital age
Abstract: This study aimed at uncovering the most important require�
ments of developing researchers’ preparation programs in light of the re�
flections of the digital age on scientific research as seen by educational
experts. To achieve this main objective, the researcher first explored the
most important reflections of the digital age on scientific research. These
reflections included: the multiplicity of data bases and networks, enriching
the researchers’ thought and improving scientific research, the development
of scientific research techniques, the interest in electronic publishing of sci�
entific research, the interest in e-conferences and e-seminars, and changing
the look to scientific research as a basis for progress and global order. In
light of these reflections, a list of requirements of developing the research�
ers’ preparation programs was developed. The list included five fields: the
requirements of the objectives of the researchers’ preparation programs, the
requirements of the contents of the researchers’ preparation programs, the
requirements of the roles of the faculty members in the postgraduate stage,
the requirements of the learning strategies and the methods of evaluation
at the postgraduate level, and the requirements of research services and
facilities supporting the researchers’ preparation programs. To ascertain the
importance of these requirements, the researcher surveyed the opinions of
(22) educational experts from various educational specializations in some
Arab universities. The analysis of the results of the survey indicated that all
the experts agreed to all the requirements very significantly, with a percent�
age ranging from 86.2% 98.2%.
Keywords: requirements, programs development, researchers’ prepa�
ration, digital age.
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مدخل مل�شكلة الدرا�سة

�شهد العقد الأخري من القرن الع�شرين وبدايات القرن احلادي والع�شرين تقدما
هائال يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .ولقد كان لهذا التطور العلمي والتقدم
التقني انعكا�سات كبرية  -على خمتلف قطاعات املجتمع  -نتج عنها حتوالت عميقة
ونقالت نوعية وتغريات مادية ومعنوية حلقت ببنية كل منظمات املجتمع الر�سمية وغري
الر�سمية.
وقد ترتب على توظيف خدمات هذا التطور الرقمي يف عمليتي التعليم والتعلم
العديد من اخلدمات اجلديدة مثل :انتقال التعليم من ال�سبورة �إىل التليفزيون ،ومن
التعلم مب�ساعدة احلا�سوب �إىل التفاعل عرب �شبكة الإنرتنت مبا يتيحه ذلك من �إمكانية
التعلم عن بعد ،والت�شغيل من بعد ،وتعدد وتنوع م�صادر املعرفة ،وجودة عر�ض الربامج
الدرا�سية ،و�سهولة احل�صول عليها بال قيود مكانية �أو زمانية ،وتهيئة الطالب لتعلم
تفاعلي �أف�ضل ،وحتقيق متعة التعلم ....كذلك تعددت �أ�شكال التعليم وتنوعت �صيغه،
فظهر التعلم عن بعد ،التعلم الإلكرتوين واالفرتا�ضي ،التعلم املدمج ،التعلم باجلوال،
و ،...كل ذلك حتى يتنا�سب نوع التعليم وحاجات املتعلمني وطبيعة الأدوات املتوفرة
لالت�صال (.)Nord, Paliszkiewicz, & Koohang, 2014, p.100
وكما �أثر التطور الرقمي على تنوع �أمناط التعليم وتعدد م�صادره ،كان له �أي�ض ًا
ت�أثري وا�ضح على البحث العلمي ،ومن ثم على الباحثني �أنف�سهم .فلقد ُي�سرت الكثري
من �إجراءات البحث العلمي كما وكيف ًا .ف�أما على امل�ستوى الكمي ،فقد تعددت م�صادر
املعلومات املتاحة على الويب ،وتعددت الهيئات واملراكز وامل�ؤ�س�سات البحثية التي تتناف�س
يف تقدمي الربامج الإلكرتونية الداعمة ال�ستخدام امل�صادر التعليمية املتوافرة على �شبكة
الإنرتنت والتي ميكن ا�ستخدامها يف البحث العلمي (النقيب� ،2010 ،ص.)236
�أما على امل�ستوى الكيفي ،فف�ض ًال عن توفري امل�صادر واملراجع� ،أتاح التطور التقني
تبادل اخلربات والتجارب والآراء .فمث ًال ،تعد الإنرتنت �شبكة ات�صاالت تربط العامل
كله �أفرادا وجمتمعات ،كما �أنها ت�ضاعف من �إمكانية الإفادة من م�ستخل�صات البحوث
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والتقارير والقوائم الببليوغرافية مل�صادر املعلومات املتاحة يف قواعد البيانات ،وهي
كذلك مكتبة بال جدران تكفل الإفادة وتوفري املعلومات وم�صادر البيانات لكل من
يحتاجها ويبحث عنها ،ف�أ�ضحت وعا ًء معلوماتي ًا حتر�ص املكتبات املختلفة على اقتنائها
و�إتاحتها للم�ستفيدين ،عالوة على �أنها تنمو ذاتي ًا بقدر ما ي�ضاف �إليها على مدار الوقت
(كليب� ،2002 ،ص.)2
و�إذا كان التطور العلمي والتقني يقدم خدمات وتي�سريات داعمة للبحث العلمي،
ف�إنه ُ َي ِّكن الباحثني �أي�ض ًا من :تكوين بنوك رقمية للمعلومات والو�سائط املتعددة،
تكوين �سجالت وفهار�س لأعمال الباحثني يف املجال ،تي�سري التحليل والتف�سري املبدع
للبيانات با�ستخدام برجميات احرتافية للبحث والتحليل والتعليق ،متكني ن�شر املعلومات
والتحليالت على نطاق وا�سع ويف �صيغ �أكرث �إبداعا وتغريا ،ودعم تفاعل امل�ستفيدين مع
املعلومات ومن ثم متكينهم من الإ�سهام يف تنمية وا�ستخدام املعرفة (.)Nord, 2007
ولأهمية الإفادة من التقنيات احلديثة وتوظيفها يف برامج التعليم والبحث العلمي،
يتم االعتماد على مدى ا�ستخدام التكنولوجيا يف التدري�س والبحث العلمي ك�أحد املعايري
التي يجب �أن تراعى عند تقييم الإجناز الفكري والعلمي لأع�ضاء هيئة التدري�س عند
بداية تعيينهم �أو ترقيتهم وظيفيا �إىل درجة �أعلى .ولعل الزيادة امللحوظة يف الدوريات
وزيادة معدالت الن�شر الإلكرتوين تع�ضد �ضرورة االعتماد على هذا املعيار عند تقييم
الإجناز الفكري لأع�ضاء هيئة التدري�س (.)Adams, 2003, p.240
وبالطبع ال تتوقف �إ�سهامات التقنية يف خدمة البحث العلمي وال يف تي�سري مهام
الباحث اجليد على ذلك .وخري مثال على ذلك ما توفره التقنيات احلديثة وو�سائل
التوا�صل االجتماعي الإلكرتوين للباحث من خدمات �سواء �أكانت ذلك قبل �إعداد البحث
(جتميع املعلومات وترجمتها)� ،أو �أثناء �إعداده (تطبيق الأدوات وحتليلها)� ،أو بعد
االنتهاء منه (التن�سيق والن�شر).
وت�أ�سي�س ًا على �أهمية و�ضرورة توظيف تقنيات الع�صر الرقمي يف عملية البحث
العلمي ،ف�إنه ُيفرت�ض من خالل برامج �إعداد الباحثني يف ظل مثل هذه االنعكا�سات �أن
تعمل على (الزيودي� ،2012 ،ص �ص90-89؛ وحممود� ،2006 ،ص �ص:)283-281
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	�إك�ساب الباحثني املهارات الالزمة للتعامل مع انعكا�سات تكنولوجيا املعلوماتواالت�صاالت ،مثل :مهارات االت�صال والتوا�صل ،مهارات التفكري الناقد والإبداعي،
مهارات توظيف التكنولوجيا يف البحث ،مهارات تطبيق �أنظمة املعلومات وا�ستخدامها
بفعالية ،مهارات الإدارة ال�شخ�صية وتنظيمها.
	�إك�ساب الباحثني كل ما يتعلق بالبحث العلمي من املعارف واالجتاهات والقيمواملهارات والإجراءات البحثية الالزمة لإعدادهم �أو ت�أهيلهم كباحثني.
 تزويد الباحثني ب�آليات و�أدوات البحث العلمي وتعويدهم على القراءة العلميةوا�ستخدام املكتبة وجمع املعلومات ،وكتابة التقارير و�أوراق املناق�شة وح�ضور قاعات
البحث وامل�شاركة يف امل�ؤمترات والندوات العلمية وغري ذلك من اخلربات التي تنمى
قدراتهم ومهاراتهم ،وت�ساعدهم على التفكري يف مو�ضوع �أطروحاتهم ،وذلك من
خالل املراجعة الفاح�صة للأدبيات واملراجع املختلفة التي يطلعون عليها يف �أثناء
درا�ستهم.
 تعويد الباحثني على االلتزام ب�أخالقيات البحث العلمي كالتحرر من امليول الذاتيةوالأهواء ،والتحلي باملو�ضوعية ،والأمانة العلمية ،وتقدير قيمة البحث العلمي،
وتنمية االجتاه نحوه.
 توظيف �آليات وتقنيات البحث العلمي مثل :الإنرتنت و�إجادة اللغة الإجنليزية بفعاليةلال�ستفادة منها يف احل�صول على املعلومات وحتليلها ،هذا بالإ�ضافة �إىل امتالك
مهارات التفكري العلمي ،مثل :التفكري الناقد ،والتعلم بالعمل والتعلم اجلماعي،
وا�سرتاتيجيات حل امل�شكالت ،والع�صف الذهني يف حتليل وحل امل�شكالت التي تطر�أ
على جمال عمله.
ول�ضرورة مواكبة مثل هذه املتطلبات ،تعددت الدرا�سات ال�سابقة حتقيق ًا لها ،ومن
ذلك  -على �سبيل املثال ال احل�صر  -درا�سة ال�شرهان ( )2002التي ا�ستهدفت التعرف
على دور الإنرتنت يف دعم عملية البحث العلمي لدى طالب جامعــة امللك �سعود ،و�أنواع
اخلدمات التي يقبلون عليها ،والأ�سباب التي دفعتهم �إىل ا�ستخدامها ،ومدى الإفادة منها.
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وعلى نف�س ال�سياق ،هدفت درا�سة الها�شمي (� )2006إىل الك�شف عن فر�ص توظيف
الإنرتنت يف البحث العلمي وذلك بالتعرف على �إمكانية توظيف برامج الإنرتنت املختلفة
يف عملية جمع البيانات لأغرا�ض البحث العلمي .كما هدفت درا�سة ال�شبل (� )2007إىل
التعرف على ت�أثري تنقية �شبكة الإنرتنت يف ح�صول الباحثني على املعلومات لأغرا�ض
البحث العلمي ،والتعرف على مدى �أهمية الإنرتنت كم�صدر للمعلومات البحثية .كذلك
هدفت درا�سة � )Parvathamma & Pattar (2013إىل التعرف على و�سائل تقنية
املعلومات واالت�صاالت التي ي�ستخدمها طالب املاج�ستري امل�سجلني يف مقرر �إدارة
الأعمال ،والتعرف �أي�ض ًا على مدى امتالك الطالب ملهارات الثقافة الرقمية واملعرفية،
ومدى الإفادة منها يف جمال البحث والت�سويق.
وقد �أكدت  -كذلك  -درا�سات عديدة على �ضرورة املتطلبات ال�سابقة ،منها درا�سة
 )Lamblin & Etienne (2010التي تو�صلت �إىل �أن هناك كفايات الزمة للباحثني ،هي:
القدرة على حتليل وفهم �أدوات تقنية املعلومات ،والقدرة على العمل يف بيئة متداخلة
�أو متعددة الأنظمة ،والقدرة على العمل يف فريق ،وتطوير مهارات االت�صال ،والتمكن
من املهارات اللغوية ،ومهارات �إدارة امل�شروعات ،و�إدارة فرق العمل .كما تو�صلت درا�سة
م�صطفى (� )2014إىل قائمة بالكفايات  -املعرفية والأدائية  -الالزمة للباحثني يف
العلوم االجتماعية ملواكبة الع�صر الرقمي ،كما قدمت مقرتحات ميكن �أن ت�سهم يف
الإفادة من الإنرتنت يف البحوث العلمية باجلامعات.
وعلى جانب �آخر ،يجد امل�ستقرئ لواقع معظم برامج �إعداد الباحثني  -على خمتلف
الأ�صعدة  -العديد من امل�شكالت التي ُت�ضعف من مواكبة هذه الربامج ملتطلبات الع�صر
الرقمي .وعلى �سبيل املثال ال احل�صر� ،أوردت درا�سات كل من ال�سيد(  (Na� ،)2017
 ،)daf & Bhat (2016والروا�شدة ،الربابعة ،وعبداجلواد ( )2014عدة عوامل ت�سهم
يف انخفا�ض م�ستوى كفاءة برامج الدرا�سات العليا ،منها :انخفا�ض م�ستوى الطالب
امللتحقني بالدرا�سات العليا ،عدم التدقيق يف اختيار الطالب ،اختالف معايري تقومي
حت�صيل الطالب باختالف �أع�ضاء هيئة التدري�س ،عدم وجود خريطة بحثية وا�ضحة
لتحديد مو�ضوعات الأطروحات العلمية ،افتقار الطالب �إىل مهارات ا�ستخدام املكتبة
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وم�صادر املعلومات الأخرى ،افتقاد ال�صلة بني برامج الدرا�سات العليا وم�ؤ�س�سات
املجتمع ،افتقار كثري من �أع�ضاء هيئة التدري�س �إىل مهارات توظيف التقنيات احلديثة
يف التدري�س والتقومي والإر�شاد والإ�شراف والبحث ،ندرة الت�سهيالت الإدارية واملادية
(املتمثلة يف عدم توفر الأدلة الإر�شادية يف البحث والتدري�س ،وتعقد الإجراءات الإدارية،
وقلة توافر التقنيات احلديثة)� ،ضعف النواجت البحثية لربامج الدرا�سات العليا ،قلة
الإنفاق على البحث العلمي� ،ضعف ارتباط البحث العلمي بامل�شاريع التنموية والر�ؤى
اال�سرتاتيجية امل�ستقبلية ،غياب ثقافة التعامل مع املعلومات الإلكرتونية� ،ضعف االلتزام
بالأمانة العلمية يف النقل واالقتبا�س لدى معظم زوار الف�ضاءات املعلوماتية من الباحثني.
وعموم ًا ،ف�إذا كان املجتمع املعا�صر مير بتغريات معرفية وتقنية ب�صورة مت�سارعة
وخمتلفة عن ذي قبل ،ف�إن مثل هذه التغريات تفر�ض على برامج الدرا�سات العليا �أدوار ًا
جديدة ومتغرية لإعداد باحثني يجيدون كيفية التعامل مع تلك التغريات والتقنيات
املعا�صرة وكيفية الإفادة منها ،بل والتفاعل معها خلدمة �أهداف البحث العلمي.
كما �أنه �إذا كانت برامج الدرا�سات العليا من ال�سمات التي ُتقا�س بها قوة اجلامعات،
ومن املعايري الداعمة لروح التناف�س ومن ثم الرتتيب بني اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم
العايل ( ،)Hoffmann, 2007ف�إن �إعداد باحثيها مبا يتواكب مع التطور التقني والتقدم
العلمي �أ�ضحى �أمر ًا مهم ًا و�ضروري ًا.
وت�أ�سي�س ًا على هذا ،ميكن �صياغة م�شكلة الدرا�سة يف �سعيها للإجابة عن الأ�سئلة
الآتية:
 ما انعكا�سات الع�صر الرقمي على البحث العلمي؟ ما املتطلبات الالزمة لتطوير برامج �إعداد الباحثني يف �ضوء انعكا�سات الع�صرالرقمي على البحث العلمي؟
 ما درجة �أهمية متطلبات تطوير برامج �إعداد الباحثني يف �ضوء انعكا�سات الع�صرالرقمي على البحث العلمي من وجهة نظر اخلرباء الرتبويني؟
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�أهداف الدرا�سة:

ت�سعى هذه الدرا�سة للك�شف عن �أهم متطلبات تطوير برامج �إعداد الباحثني يف �ضوء
انعكا�سات الع�صر الرقمي على البحث العلمي كما يراها اخلرباء الرتبويون .وحتقيق
هذا الهدف الرئي�س يتطلب ما يلي:
 .1ا�ستقراء �أبرز االنعكا�سات التي يفر�ضها الع�صر الرقمي على البحث العلمي.
 .2بناء قائمة باملتطلبات الالزمة لتطوير برامج �إعداد الباحثني يف �ضوء هذه
االنعكا�سات.
 .3الك�شف عن �آراء بع�ض اخلرباء الرتبويني حول درجة �أهمية هذه املتطلبات.
�أهمية الدرا�سة:

تت�أتى �أهمية هذه الدرا�سة مما يلي:
 االهتمام بتطوير برامج الدرا�سات العليا  -باعتبارها قمة الهرم التعليمي ،و�أ�سا�سالبحوث العلمية التي تهدف �إىل حل امل�شكالت املجتمعية  -يف �ضوء حتديات الع�صر
الرقمي ،والتي منها :تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
 ي�سهم تطوير برامج �إعداد الباحثني يف �ضوء انعكا�سات الع�صر الرقمي يف تعديلوتطوير هذه الربامج مبا يكفل للمقبولني اجلدد فيها �إعداد ًا يتفق ومتطلبات
الع�صر.
 ت َْد َعم هذه الدرا�سة العاملني يف جمال التخطيط اجلامعي ور�سم �سيا�ساته� ،إذتب�صرهم ببع�ض مواطن القوة وال�ضعف يف جمال التخطيط لربامج �إعداد الباحثني
وتطويرها.
 تفيد هذه الدرا�سة العاملني يف امليدان اجلامعي بكل م�ستوياته من �أع�ضاء هيئةالتدري�س وباحثني وطالب ،مما ي�سهم يف تعرف كيفية اال�ستثمار الأمثل لإمكانات
التعليم العايل الب�شرية واملادية للو�صول �إىل �أف�ضل املخرجات.
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منهج الدرا�سة و�أداتها:

ت�ستخدم هذه الدرا�سة «املنهج الو�صفي» ،وذلك من خالل امل�سح املكتبي لأدبيات
البحث التي تناولت االنعكا�سات التي يفر�ضها الع�صر الرقمي على البحث العلمي،
ومتطلبات تطوير برامج �إعداد الباحثني يف �ضوء هذه االنعكا�سات .كما �ست�ستخدم
الدرا�سة ا�ستطالع الر�أي لتحديد درجة �أهمية املتطلبات  -التي مت التو�صل �إليها  -من
وجهة نظر بع�ض اخلرباء الرتبويني باجلامعات العربية.
حدود الدرا�سة:

تقت�صر احلدود املو�ضوعية لهذه الدرا�سة على حتقيق هدفها الرئي�س؛ وهو الك�شف
عن �أهم متطلبات تطوير برامج �إعداد الباحثني يف �ضوء انعكا�سات الع�صر الرقمي على
البحث العلمي كما يراها اخلرباء الرتبويون.
كما تتحدد احلدود الب�شرية لهذه الدرا�سة بعينة عمدية من خرباء الرتبية ببع�ض
اجلامعات ال�سعودية وامل�صرية.
م�صطلحات الدرا�سة:

يق�صد باملتطلبات  :Requirementsال�شروط القبلية الالزمة لل�شيء (ال�شهري،
� ،2016ص .)7كما ُعرفت ب�أنها :جمموعة املهارات واخل�صائ�ص الالزمة للباحث
لتمكينه من �إجراء درا�سته على الوجه الأمثل (�أبو املجد� ،2016 ،ص.)65
�أما التطوير  Developmentفيعرف ب�أنه :الو�صول بال�شيء �إىل �أف�ضل �صورة ممكنة
جتعله ي�ؤدي الغر�ض املطلوب منه بكفاءة تامة وحتقيق الأهداف املن�شودة على �أح�سن
وجه بطريقة اقت�صادية يف الوقت واجلهد والتكاليف (الرنتي�سي� ،2009 ،ص.)14
ويعرف معجم امل�صطلحات الرتبوية والنف�سية الربنامج  Programب�أنه :مقررات
يف فرع معني من الدرا�سة ،له �أن�شطة متنوعة لتحقيق �أهداف حمددة (�شحاتة والنجار،
� ،2003ص .)74كما ُعرف ب�أنه :جمموعة من الأن�شطة املرتبطة مع بع�ضها البع�ض والتي
تهدف جمتمعة �إىل �إجناز واحد �أو �أكرث من �أغرا�ض اخلطة خالل فرتة معينة (ن�صر،
� ،2004ص.)13
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وعرف معجم الرتبية الإعداد  Preparationب�أنه :جميع الأن�شطة واخلربات التي
ت�ساعد الفرد على اكت�ساب ال�صفات الالزمة وامل�ؤهلة لتحمل و�أداء امل�سئولية املهنية ب�صورة
�أكرث فاعلية؛ فعملية الإعداد عبارة عن برنامج يعد ويطور بوا�سطة �أي م�ؤ�س�سة م�سئولة عن
�إعداد ومنو الأداء للأفراد الراغبني يف العمل مبهنة ما (.)Good, 1973, p.446
كما يق�صد بالع�صر الرقمي  Digital Ageذلك الع�صر الذي �أ�صبح االعتماد فيه
على كل �أنواع املعرفة الفنية والعلمية والتطبيقية التي ميكن �أن ت�سهم يف توفري الو�سائل،
املعدات ،الآالت ،الأجهزة امليكانيكية والإلكرتونية ذات الكفاءة العالية والأداء الأف�ضل
التي ت�سهل للإن�سان اجلهد وتوفري الوقت وحتقق للمنظمة �أهدافها النوعية والكمية
بكفاءة وفاعلية (الده�شان� ،2016 ،ص.)77
ويف �ضوء ما �سبق ،ميكن تعريف متطلبات تطوير برامج �إعداد الباحثني يف الع�صر
الرقمي �إجرائي ًا ب�أنها :جملة العنا�صر �أو الإجراءات التي ينبغي تلبيتها �أو توفريها يف
برامج الدرا�سات العليا (املتمثلة يف :الأهداف ،املقررات� ،أدوار �أع�ضاء هيئة التدري�س،
ا�سرتاتيجيات التعلم والتعليم و�أ�ساليب التقومي ،الت�سهيالت البحثية واملادية) بهدف
تزويد الباحثني باملعارف والقيم واالجتاهات واملهارات التي متكنه من الإفادة من
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف خدمة بحثه واالرتقاء به� ،سواء �أكان ذلك قبل �إعداد
البحث� ،أم يف �أثناء �إجرائه� ،أم بعد االنتهاء منه.
الإطار النظري للدرا�سة:

حتقيق ًا لأهداف الدرا�سة ،يتناول الإطار النظري بالعر�ض والتحليل حمورين
رئي�سني ،وهما :انعكا�سات الع�صر الرقمي على البحث العلمي ،متطلبات تطوير برامج
�إعداد الباحثني يف �ضوء هذه االنعكا�سات .وفيما يلي تف�صيل ذلك:
�أو ًال :انعكا�سات الع�صر الرقمي على البحث العلمي:

ثمة فجوة رقمية بني الدول النامية والدول املتقدمة ميكن جت�سريها عن طريق
الأن�شطة الأكادميية والبحثية مل�ؤ�س�سات اجلامعة وم�ؤ�س�سات البحث التي ت�سهم يف تخريج
الأفراد املهرة واملتعلمني املبدعني الذين ي�شكلون العمود الفقري للبنية التحتية للمعلومات
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واملعرفة التي متثل قوام املجتمع املعا�صر (البنك الدويل� ،2003 ،ص.)25
و�إذا كان املجتمع املعا�صر يو�صف ب�أنه جمتمع املعرفة الذي يت�سم بالتدفق والتجدد
امل�ستمر يف هياكل املعرفة نتيجة ظهور فروع و�آفاق معرفية جديدة يف �شتي جماالت
العلم� ،إ�ضافة �إىل �إتاحة احل�صول على املعلومات من م�صادر متنوعة وكثرية دون عناء
�أو تكاليف باهظة ،ثم �إمكانية تداولها بني الأفراد واجلماعات وامل�ؤ�س�سات بحرية و�سهولة
وي�سر؛ ف�إن هذا بالت�أكيد �سيكون له انعكا�سات كبرية على كل من الباحثني والبحث
العلمي .ولعل �أبرز هذه االنعكا�سات تتمثل يف:
 -1تعدد قواعد املعلومات و�شبكاتها:
�أفادت ثورة املعلومات واالت�صاالت الباحثني �إفادة كبرية جد ًا ،حيث م َّكنتهم من
م�سايرة الإنتاج العلمي واالطالع على ما �أُجنز يف جمال تخ�ص�صهم ،وذلك من جراء
ما �أتاحته تلك الثورة من تطبيقات متعددة ومتنوعة يف �أوعية املعلومات املتخ�ص�صة.
فقد زودت هذه الثورة الباحثني بالفهار�س وامللخ�صات وامل�ؤمترات االفرتا�ضية واملجالت
العاملية وقواعد املعلومات واملكتبات الإلكرتونية التي ت�سمح بتقدمي اخلدمات العلمية
ال�سريعة ،مثل :تبادل الر�سائل و�إتاحة البحوث والتقارير ذات القيمة العلمية (حممود،
� ،2006ص.)60
ومن �أهم م�صادر البيانات والفهار�س  -على �سبيل املثال ال احل�صر للباحثني
الرتبويني  :-نظام �إيريك ( )ERICالذي ي�صدر عن مركز معلومات امل�صادر الرتبوية.
ويقوم هذا املركز بجمع وتقومي وفهر�سة وتلخي�ص املعلومات املتعلقة بالبحوث الرتبوية
(�أبو عالم� ،2006 ،ص .)100وعموم ًا ،تعد �إيريك  -وموقعها http://www.eric.
 - /ed.govقاعدة بيانات تت�ضمن ما يزيد على  1.2مليون عنوان ترجع �إىل  ،1966وما
يزيد على  100.000وثيقة كاملة تغطي الفرتة من  1993حتى الآن ،وميكن للم�ستخدمني
البحث با�ستخدام الكلمات املفتاحية �أو امل�ؤلف �أو العنوان وغري ذلك.
وبالإ�ضافة �إىل �إيريك ،هناك حوايل  800قاعدة بيانات �أخرى تعالج مو�ضوعات
خمتلفة ،منها :امللخ�صات ال�سيكولوجية ،م�ستخل�صات الر�سائل الدولية ،امللخ�صات
االجتماعية ،فهر�س توثيق العلوم االجتماعية ،الكتب ال�سنوية للقيا�س النف�سي ،ال�سجل
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الأكادميي الإلكرتوين ،قائمة الرتبية الربيطانية ،قائمة الرتبية ،قائمة الدوريات املفتوحة
(الو�صول احلر يف الرتبية) (.)INTUTE, 2008
وعلى امل�ستوى العربي ،توجد قواعد بيانات عديدة ،منها :بوابة العلوم االجتماعية
العربية .وتقوم هذه البوابة والتي موقعها  - http://www.assr.orgبح�صر جمموعة
كبرية من م�صادر االنرتنت باللغتني العربية والإجنليزية  -حول دول الوطن العربي  -يف
جماالت ال�سيا�سة واالقت�صاد والبيئة والآثار والإدارة وغريها من املجاالت (بوابة العلوم
االجتماعية العربية.)2005 ،
ومن قواعد البيانات العربية �أي�ض ًا املكتبة الرقمية ال�سعودية ،وموقعهاhttp:// :
 ،www.sdl.edu.saوتعمل هذه املكتبة على توفري و�إتاحة وتنظيم م�صادر املعلومات
الإلكرتونية ،وت�سهيل ُ�سبل الإفادة منها من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني
والطالب واملتخ�ص�صني العاملني يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل باململكة العربية ال�سعودية.
و�إ�ضافة �إىل قواعد البيانات املتخ�ص�صة ،تعد �شبكة الإنرتنت نف�سها عام ًال مهم ًا
وم�صدر ًا �أ�سا�سي ًا لتبادل اخلربات والتجارب والآراء ولتوفري امل�صادر واملراجع الالزمة
للبحث العلمي .وكما �أن الإنرتنت �شبكة معلومات توفر م�ستخل�صات البحوث والتقارير
والقوائم الببليوغرافية مل�صادر املعلومات املتاحة يف قواعد البيانات العظيمة احلجم،
فهي �أي�ض ًا �شبكة ات�صاالت تربط العامل كله �أفرادا وجمتمعات لتبادل اخلربات املهنية
والتقنية ،وهي كذلك مكتبة بال جدران تكفل الإفادة وتوفري املعلومات وم�صادر البيانات
لكل من يحتاجها ويبحث عنها .فالإنرتنت �إذن وعاء من �أوعية املعلومات التي حتر�ص
املكتبات املختلفة على اقتنائها و�إتاحتها للم�ستفيد ،عالوة على ذلك ف�إنها تنمو ذاتي ًا
بقدر ما ي�ضاف �إليها من �شبكات وحا�سبات (كليب� ،2002 ،ص.)2
� -2إثراء فكر الباحثني وجتويد البحث العلمي:
كما �أ�سهمت ثورة املعلومات واالت�صاالت يف �إثراء البحث العلمي على امل�ستوى الكمي
كما تبني يف النقطة ال�سابقة ،ف�إنها �أ�سهمت كذلك يف �إثراء فكر الباحثني ،ومن ثم جتويد
البحث العلمي.
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فف�ض ًال عن تناف�س الكثري من الهيئات واملراكز وامل�ؤ�س�سات التعليمية والتجارية يف
تقدمي الربامج الإلكرتونية الداعمة ال�ستخدام م�صادر املعلومات املتاحة على يف البحث
العلمي ،ا�ضطرت م�ؤ�س�سات الطباعة ودور الن�شر الإلكرتوين �إىل البحث عن بدائل ت�سويقية
ملطبوعاتها الإلكرتونية املد�شنة يف قواعد البيانات اخلا�صة بها .ومن �أهم الأ�سباب التي
دفعت �إىل الإفادة من تطبيقات الع�صر الرقمي يف جتويد البحث العلمي ما ي�أتي :الزيادة
الهائلة يف حجم الإنتاج الفكري الذي ينمو ويت�ضاعف ب�سرعة كبرية ،وكذلك تغري طبيعة
احلاجة �إىل املعلومات نتيجة التقدم العلمي واالجتماعي وتداخل االخت�صا�صات العلمية
وتكاملها ،وتعاظم �أهمية م�صادر املعلومات ،مما دفع امل�ؤ�س�سات التعليمية والبحثية �إىل
�إن�شاء مكتباتها اخلا�صة وتزويدها بالأبحاث واملعلومات التي ت�سهم يف تطوير �إنتاجها
ومردودها ،والتخفيف من �أعباء الأعمال اليدوية الروتينية وتطوير �إنتاجية العمل ب�أقل
عدد من العاملني� ،إ�ضافة �إىل تطوير اخلدمات املكتبية واملعلوماتية ،والإفادة من خدمات
اال�ستخال�ص والتك�شيف الآلية ،وخا�صة يف جمال الدوريات العلمية وم�ستخل�صاتها
وم�صادر املعلومات غري التقليدية ،والإفادة من خدمات بنوك املعلومات وقواعد بياناتها
للو�صول �إىل املعلومات وا�سرتجاعها وبثها ون�سخها ب�سهولة و�سرعة ،وامل�ساهمة يف �إقامة
�شبكات ونظم �آلية معلوماتية تعاونية بني املكتبات واجلامعات ومراكز البحث العلمي،
والعمل على توفري النفقات وتقدمي خدمات �أف�ضل بتكاليف �أقل ،واال�ستعا�ضة عن �شراء
�أوعية املعلومات املرجعية التقليدية الغالية الثمن ،كاملو�سوعات والدوريات والك�شافات
وامل�ستخل�صات ،وكذلك التغلب على م�شكلة �ضيق املكان التي تعاين منها جميع املكتبات
ال�ضخمة ،مهما كانت م�ساحتها كبرية ،و�أخري ًا مواكبة تطور جمتمع املعلومات والثورة
املعلوماتية والإفادة من تكنولوجيا االت�صاالت يف تطوير البحث العلمي (ال�سود.)2005 ،
 -3تطوير فنيات وتقنيات البحث العلمي:
بالإ�ضافة �إىل تطبيقات الع�صر الرقمي يف البحث العلمي على امل�ستويني الكمي
والكيفي ،امتد االنعكا�س �إىل فنيات وتقنيات البحث العلمي ،وخري مثال على ذلك ما
توفره �شبكة الإنرتنت عند تطبيق �أدوات البحث؛ حيث ظهرت م�صطلحات مثل املقابلة
الإلكرتونية ،وامل�سح �أو اال�ستبيان الإلكرتوين ،وامل�سح عن طريق الربيد الإلكرتوين،
وامل�سح الإلكرتوين با�ستخدام الهاتف اجلوال .ومن اخلدمات التي ميكن �أن توفرها
�شبكة الإنرتنت للباحثني كذلك  -خا�صة يف العامل العربي  -ما ي�سمى بالرتجمة الآلية
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�أو الإلكرتونية عرب موقع جوجل للرتجمة ،وذلك حيث �إن الغالبية العظمي من الإنتاج
العلمي املتاح على �شبكة الإنرتنت بلغات غري العربية وت�أتي يف مقدمتها اللغة الإجنليزية.
وبالرغم من عدم دقة هذه الرتجمات �إال �أنها قد ت�سهم يف �إعطاء الباحث فكرة عامة
عما يرتجمه ومدى ارتباطه ببحثه من عدمه.
يت�ضح من هذا �أن لتطبيقات الع�صر الرقمي �أهمية يف تطوير فنيات وتقنيات البحث
العلمي ،فمن خاللها ميكن حتكيم �أدوات البحث العلمي� ،أو ما ي�سمى ب�صدق املحكمني
�أو ال�صدق الظاهري من خالل خماطبة املحكمني  -بطريق غري مبا�شرة  -عن طريق
الربيد الإلكرتوين والذي ميكن احل�صول عليه من املواقع الإلكرتونية للأق�سام العلمية
واجلامعات التي ينتمي لها ه�ؤالء اخلرباء .كذلك ميكن �أن تتم عملية التحكيم  -بطريق
مبا�شرة  -على �أدوات البحث العلمي من خالل ا�ستخدام بع�ض اخل�صائ�ص املتاحة يف
الربجميات مثل �إدراج التعليقات والتي توفر مكانا يف جانب ال�صفحة لإدراج تعليقات
املحكم على الأداة.
كما ميكن الإفادة من هذه التطبيقات يف ت�صميم وتطبيق �أدوات البحث العلمي
بهدف :و�صول الأدوات لأكرب عدد من امل�س ـ ـ ـ ــتجيبني ،وتوفري الوق ـ ـ ـ ــت وامل ـ ــال
( .)Schmidt, 1997, pp.274-279كذلك ف�إن امل�سوح الإلكرتونية متكن من ا�ستخدام
الت�أثريات املختلفة كال�صور الوام�ضة  image promptsوالتي تكون مبثابة عامل جذب
�إ�ضايف للم�ستجيبني مما يزيد من معدالت اال�ستجابات ويقلل عدد امل�سوح غري املكتملة،
عالوة على ذلك تتيح فر�ص مراقبة امل�ستجيبني ومدى تقدمهم يف اال�ستجاب ،وكذلك
ح�ساب الوقت امل�ستغرق فيها ،كما ميكن من خالل تق�سيم امل�سح الإلكرتوين �إىل �أجزاء
وعدم ال�سماح للم�ستجيب باالنتقال من جزء قبل �إمتامه رفع معدالت اال�ستجابات
والق�ضاء على ظاهرة امل�سوح غري املكتملة (Shropshire, Hawdon, & Witte, 2009,
.)p.344
وملا كانت امل�سوح الإلكرتونية تتبع طرق البحث الكمية  ، Quantitativeف�إن هناك
ما يتبع طرق البحث الكيفية  ، Qualitativeوهي املقابالت الإلكرتونية التي ميكن �أن تتم
عن طريق الربيد الإلكرتوين وتتم اال�ستجابة فيها عن طريق الكتابة التي يتم حتليلها
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فيما بعد .و�إذا كان دور الباحث يف املقابالت الإلكرتونية �سلبي ًا وينتهي مبجرد �إعطاء
امل�ستجيب ال�س�ؤال� ،إال �أن اال�ستجابات يف هذا النوع يت�سم باخل�صو�صية ويف �أماكن
متفرقة (.)Fontana & Frey, 2000, p.645
وال تتوقف الإفادة من مزايا تطبيقات ثورة املعلومات واالت�صاالت يف فنيات
وتقنيات البحث العلمي على �إعداد �أدوات البحث وحتكيمها وتطبيقها ،بل هناك الربامج
الإلكرتونية التي ت�ساعد الباحثني على حتليل بياناتهم بدقة و�سرعة كبرية ،و�أ�شهرها
برنامج احلزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( .)SPSSكذلك ف�إن برنامج الكتابة
 Microsoft Wordاملتاح على كل الأجهزة الذكية ُيكن الباحثني من التوثيق الإلكرتوين
ملراجع البحث � -سواء �أكان ذلك داخل املنت �أم يف الهام�ش �أم يف قائمة املراجع  -وح�سب
منط التوثيق الذي يريده الباحث .كذلك يتيح هذا الربنامج الفهر�سة الإلكرتونية لعنا�صر
الباحث� ،إىل غري ذلك من �إمكانات تي�سر للباحثني كتابة البحث وتن�سيقه و�إخراجه
بال�شكل املطلوب.
 -4االهتمام بالن�شر الإلكرتوين للبحث العلمي:
ميثل الن�شر العلمي �أحد �أهم املعايري التي حتدد �إمكانية بقاء الأكادمييني والباحثني
يف مواقعهم وترقيتهم لدرجة علمية �أعلى �أو اال�ستغناء عنهم .و�إذا كان ن�شر الأبحاث
�أو الدرا�سات مل يعرف قدمي ًا �سوى الن�شر املطبوع �أو الن�شر الورقي ،ف�إنه يف ظل هذا
الع�صر الرقمي �أ�صبح يتطلب الإفادة من تلك التقنيات والإمكانات وذلك بالتحول �إىل
�إتاحته �أو ن�شره �إلكرتوني ًا كو�سيلة �أرخ�ص و�أ�سرع و�أو�سع انت�شارا وو�صوال �إىل عدد كبري
من امل�ستفيدين.
ومن ثم ،ف�إن التطورات احلديثة واملت�سارعة يف جمال التقنية واملعلومات قد فتحت
�آفاقا جديدة يف جمال الإعالم والن�شر مل تكن معروفة من قبل ،و�أفرزت �أ�ساليب غري
تقليدية يف نقل املعلومات لعل من �أهمها الن�شر الإلكرتوين ،مما فر�ض حتديا كبريا �أمام
النا�شرين و�شركات التقنية يتطلب منهم دخول هذه ال�سوق وتطوير منتجات تخدم هذا
التوجه اجلديد الداعم للتقنيات احلديثة ،ومن ثم ظهرت منتجات منها على �سبيل
املثال :الكتاب الإلكرتوين ،والن�شر من خالل الإنرتنت ب�صيغة  ،HTMLوالن�شر ب�صيغ
الن�صو�ص امل�صورة  ،PDFوالن�شر على الأقرا�ص املدجمة  CD-ROMوغريها من �صور
الن�شر الأخرى (ال�شوي�ش.)2002 ،
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وال يخفي على �أحد �أهمية الن�شر الإلكرتوين ومزاياه العديدة ،خا�صة يف الوقت
الراهن .ولعل من �أهم هذه املميزات والفوائد:
 -1االقت�صاد الهائل يف �أماكن احلفظ والتخزين ،ويف نفقات الت�أثيث و�شراء
العار�ضات ورفوف حفظ الأعداد القدمية ،وكذلك نفقات التجليد والرتميم
وال�صيانة والفهر�سة و�أجور بع�ض املوظفني غري الفنيني لأداء �أعمال روتينية
ب�سيطة.
 -2تو�سيع قاعدة جمموعة الدوريات املتاحة دون احلاجة لوجودها يف املكتبة،
وكذلك التخل�ص من م�شكلة تتبع املقاالت املطلوبة وتوفريها بالوقت املنا�سب
للم�ستفيدين وم�شكلة و�صول الأعداد وت�أخر و�صولها وفقدانها.
 -3الإتاحة املبا�شرة واملتجددة والدائمة بغ�ض النظر عن التواجد يف داخل املكتبة،
وكذلك الإتاحة لأكرث من م�ستفيد ،ولنف�س املقالة والبحث يف �آن واحد� ،إ�ضافة
�إىل املرونة العالية يف التعامل معها وتغيري العادات القرائية للم�ستفيدين مثل
�سهولة الت�صفح والتنقل بني مقاالت و�صفحات الدورية الواحدة �أو العديد من
الدوريات يف �آن واحد ب�شكل تفاعلي (قنديلجي وال�سامرائي.)2006 ،
 -4الو�صول الدويل حيث ميكن �أن ي�صل البحث املن�شور �إلكرتونيا لأي مكان يف
العامل؛ و�سرعة الن�شر حيث ميكن �إتاحة البحث مبجرد االنتهاء من حتكيمه؛
والإمكانات الإ�ضافية ،مثل� :إمكانية البحث يف املحتوى والروابط التي ت�سمح
للمت�صفح التنقل ال�سريع والربط باملراجع؛ وتقليل التكلفة املبا�شرة املتمثلة يف
الأموال الالزمة لعملية الن�شر ،والتكلفة غري املبا�شرة املتمثلة يف الوقت الذي
يبذله املحكمون والإداريون لإعداد املواد للن�شر.
 -5االنت�شار الوا�سع و�إمكانية البحث ب�سهولة ،و�إمكانية ربط بحث ما بغريه من الأبحاث ذات
ال�صلة عالوة على قلة كلفته املبا�شرة للم�ستفيدين منه (.)Morris, 2006, pp.1-3
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 -5االهتمام بامل�ؤمترات وحلقات النقا�ش الإلكرتونية:
ظهر يف هذا الع�صر الرقمي م�صطلحات جديدة مثل :امل�ؤمترات الإلكرتونية،
واالجتماعات الإلكرتونية ،وحلقات النقا�ش الإلكرتونية .وتعد مثل هذه الفعاليات التي
تعقد يف رحاب اجلامعات وم�ؤ�س�سات البحث العلمي وغريها من امل�ؤ�س�سات من �أهم
املحافل العلمية التي يتم فيها عر�ض الآراء والأفكار واملبتكرات والنقا�ش حولها مبا
ي�صب يف م�صلحة البحث العلمي.
ومن املميزات التي تت�سم بها امل�ؤمترات واالجتماعات وحلقات النقا�ش الإلكرتونية:
توفري نفقات �سفر امل�شاركني ،وذلك حيث ميكن توا�صل امل�شاركني من �أماكن خمتلفة دون
احلاجة لالنتقال من �أماكنهم ،وزيادة امل�شاركة للحد الأق�صى وذلك حيث يحجم البع�ض
عن امل�شاركة ب�سبب عدم القدرة على ال�سفر �أو �ضيق الوقت مما ميكن التغلب عليه يف
ذلك النوع من امل�ؤمترات ،وااللتزام باملواعيد وذلك حيث ت�ؤدي �سهولة جمع امل�شاركني
�إىل االلتزام اجليد بجداول املواعيد املعدة م�سبقا ،و�سهولة احل�صول على امل�صادر واملواد
مو�ضوع امل�ؤمتر من خالل تدويرها �إلكرتونيا بني امل�شاركني .ومن �إيجابياتها �أي�ض ًا� :إتاحة
الفر�صة ملتخ�ص�صني وم�شاركني من �شتى �أنحاء العامل بتبادل اخلربات على نطاق �أو�سع،
وانخفا�ض التكلفة ،والأر�شفة الأتوماتيكية ب�شكل �أ�سرع و�أكرث �سهولة ،ووجود خمرجات
ملمو�سة بعد نهاية النقا�ش ،مع مرونة عملية م�شاركة الأع�ضاء يف النقا�شات القائمة
(.)Johnson, 2003
 -6تغري النظرة �إىل البحث العلمي (ك�أ�سا�س للتقدم والرتتيب العاملي):
�إمعانا يف تقدير �أهمية البحث العلمي واحلث على تطويره واالرتقاء به ،فلقد �أ�صبحت
الدول تق�سم وترتب ح�سب التقدم العلمي فيها ،ومن ثم تق�سم الدول تبعا ملنجزاتها
التكنولوجية �إىل :دول تت�سم بالإبداع واالبتكار وهي الدول املتقدمة جدا ،ودول لديها
مهارات مرتفعة وطبقت تقنيات قدمية ولكنها مل ت�صل بعد �إىل درجة الإبداع ،ودول
تتو�سع يف ا�ستخدام التكنولوجيا مع وجود بع�ض ال�صناعات عالية التقنية ،و�أخري ًا دول
هام�شية تتدنى فيها م�ستويات املهارات التكنولوجية مع اعتماد �شطر كبري من �شعوبها
على التقنيات القدمية (.)Sanyal & Varghese, 2007
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وف�ض ًال عن تق�سيم الدول ح�سب التقدم العلمي فيها ،ف�إن اجلامعات واملعاهد العليا
�أ�صبح ترتيبها يف الع�صر احلايل � -سواء على م�ستوى العامل �أو على م�ستوى �إقليم معني
�أو على م�ستوى بلد معني  -يعتمد على البحث العلمي ون�شره �إلكرتوني ًا .ومن �أمثلة ذلك:
الرتتيب القائم على قيا�س املوقع الإلكرتوين للجامعة “Webometrics Ranking of
.”World Universities

ويعتمد هذا الرتتيب على فكرة رئي�سة م�ؤداها �أن املواقع الإلكرتونية
للجامعات ميكن �أن تعك�س ب�صورة �أف�ضل �إنتاج الأ�ساتذة والباحثني باجلامعة .فاملوقع
الإلكرتوين ال يبني فقط اال�ستخدام الر�سمي للدوريات الإلكرتونية و�أوعية املعرفة ،بل �أي�ضا
مي ِّكن من التوا�صل غري الر�سمي للغر�ض ذاته� .إ�ضافة �إىل �أن الن�شر الإلكرتوين يتميز بانه
�أرخ�ص ،ويدعم م�ستويات �أف�ضل من اجلودة فيما يتعلق بتحكيم الأقران ،وي�صل �أكرب
عدد من امل�ستفيدين ،ومع الت�أكيد على مبادرات الدخول املجاين� ،سوف يتمكن الباحثون
واملعاهد العلمية بالدول النامية من الإفادة من مثل تلك امل�صادر ،وكذلك ما ميكن �أن يوفره
من خدمات للم�ؤ�س�سات غري الأكادميية مثل امل�ؤ�س�سات االقت�صادية وال�صناعية والكيانات
ال�سيا�سية والثقافية .وي�ستهدف هذا الرتتيب -كما جاء يف موقعه الإلكرتوين -تقومي
عمليات وخمرجات م�ؤ�س�سات التعليم العايل على �شبكة الإنرتنت بغر�ض زيادة الدافعية
لدى الباحثني يف �شتى �أنحاء العامل لين�شروا �أكرث و�أف�ضل ما لديهم �إلكرتونيا ليكون متاحا
لزمالئهم �أينما كانوا ،كذلك قيا�س حجم وو�ضوح وت�أثري ال�صفحات الإلكرتونية التي
تن�شرها اجلامعات مع الت�أكيد على املخرجات العلمية كالأبحاث املحكمة وامل�شاركات يف
امل�ؤمترات العلمية والدرا�سات املتخ�ص�صة والر�سائل العلمية والتقارير ،وكذلك املقررات
الدرا�سية وحلقات النقا�ش وور�ش العمل واملكتبات الرقمية وقواعد البيانات والو�سائط
املتعددة وال�صفحات ال�شخ�صية� ،إ�ضافة �إىل املعلومات عن اجلامعة و�أق�سامها واملجموعات
البحثية بها (.)Aguillo, Ortega, & Fernández, 2008, p.243
websites

ويف �ضوء ما �سبق ،يتبني �أنه للإفادة من انعكا�سات الع�صر الرقمي يف تطوير برامج
البحث وتنمية قدرات الباحثني ومهاراتهم � -سواء �أكان ذلك قبل �إعداد البحث العلمي
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(مثل الإفادة من املكتبات الرقمية وقواعد البيانات وحمركات البحث)� ،أو يف �أثناء
�إعداده (عند حتكيم �أدوات البحث وتطبيقها �إلكرتونيا)� ،أو بعد االنتهاء منه (كالن�شر
الإلكرتوين وامل�ؤمترات الإلكرتونية)  -فال بد من توفر املوارد الب�شرية والكوادر الفنية
والأكادميية املتميزة ،بالإ�ضافة �إىل املتطلبات املادية التي ينبغي بداية الأخذ بها لتهيئة
البيئة العلمية والتقنية والبحثية التي ت�سهم يف �إنتاج وت�سويق باحثني م�ؤهلني لقيادة الفكر
والعلم و�إيجاد احللول املالئمة لق�ضايا وم�شكالت املجتمع ،وهذا ما ي�سعى املبحث الآتي
لتو�ضيحه.
ثاني ًا :متطلبات تطوير برامج �إعداد الباحثني يف �ضوء انعكا�سات الع�صر الرقمي
على البحث العلمي:

ات�ضح من انعكا�سات الع�صر الرقمي على البحث العلمي دوره املهم يف حتقيق التقدم
احل�ضاري والرقي الب�شري ملجاالت احلياة املختلفة يف الع�صر احلديث؛ لذا يعترب البحث
العلمي مطلب ًا وطني ًا ب�سبب �أهميته التقدم العلمي والتقني من ناحية ،وب�سبب دوره يف
عملية نقل وتوطني التكنولوجيا متهيد ًا لإنتاجها حملي ًا من ناحية �أخرى.
ويف �ضوء هذا ،تزداد م�سئولية م�ؤ�س�سات التعليم العايل ومراكز البحث العلمي عن
توطني التكنولوجيا ،لأن البحث العلمي لي�س جهد ًا فردي ًا للعامل �أو الباحث ،بل هو حم�صلة
اجلهود امل�شرتكة ملجموعة من الباحثني �أو العلماء يف حل م�شكلة من امل�شاكل التي يعاين
منها املجتمع .ومن ثم ،تعترب اجلامعات ومراكز البحوث هي املكان املنا�سب لوجود
مثل هذه املجموعات امل�ؤهلة والقادرة من العلماء والباحثني على الإ�سهام يف حل هذه
امل�شكالت؛ لأنها هي املنوط بها التفاعل مع املجتمع بتحديد ق�ضاياه وحل م�شاكله وتطوير
واقعه وتنمية الإمكانات املتاحة له ولأبنائه .ومن هنا يت�ضح الدور الفعال مل�ؤ�س�سات
التعليم العايل ومراكز البحوث يف عملية نقل التكنولوجيا املنا�سبة وتهيئة الرتبة اخل�صبة
ال�ستيعاب التكنولوجيا وتوطينها وذلك من خالل (�شعبان� ،2008 ،ص �ص :)10-8
 حتديد �أنواع التكنولوجيا املختلفة واختيار الأف�ضل. تقييم ما مت �إجنازه من م�شاريع التنمية والتكنولوجيا املنقولة وحتديد مدى جناحه.مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  :العدد [ ،]23ربيع األول ١٤٤٢هـ  /أكتوبر ٢٠٢٠م

815

متطلبات تطوير برامج �إعداد الباحثني يف الع�صر الرقمي

	�إقامة الندوات العلمية التي ت�سهم يف حتقيق لقاء الكفاءات الوطنية باخلربات يفالدول ال�صناعية املتقدمة.
 اتباع منهجية التفكري اال�سرتاتيجي يف و�ضع خطط وبرامج قومية تقوم على درا�سةواقع البحث واملعرفة والتكنولوجيا ومتطلبات تطويره.
 متكني الأق�سام والوحدات العلمية والبحثية من اتخاذ القرارات الأكادميية  -بحريةكاملة  -لتوفري التمويل الالزم لأغرا�ض البحث العلمي وال�ستحداث التقنيات
ال�ضرورية لتطوير العملية التعليمية والتدريبية والبحثية.
 التن�سيق بني مراكز الأبحاث واجلامعات من �أجل �إحداث تغيري جذري وتنميةم�ستدمية تقوم على �أ�سا�س الإفادة من العلم والتكنولوجيا يف جمال خدمة البحوث
العلمية وتطوير �أداء الباحثني.
وت�أ�سي�س ًا على �ضرورة و�أهمية توطني تكنولوجيا املعلومات واالت�صال ،ف�إنها تفر�ض
على برامج �إعداد الباحثني �أن تواجه حتديات ومتغريات �إنتاج املعرفة و�أ�صناف العوامل
املحددة لها ،و�أن تقدم املعلومات واملعارف يف �صورة مواد درا�سية �أكرث تكام ًال للتغلب على
امل�شكالت الناجمة عن تراكم املعرفة املتزايدة ،و�أن يراعى عند تخطيطها وتطويرها
الأخذ مبفاهيم ومبادئ ومهارات التعلم مدى احلياة والتعلم الذاتي ،والتنمية املهنية
امل�ستدامة ،وتفريد التعلم ،والتعلم التفاعلي احلواري التوجيهي ،حتى ت�ساعد الباحثني
على الإملام ب�أ�سا�سيات املعرفة واكت�ساب مهارات التفكري العلمي وكيفية الإفادة منها يف
احلياة العلمية (ال�سيد� ،2002 ،ص �ص.)107-103
و�إذا كان حتقيق �أكرث هذه املتطلبات يقع على كاهل الدولة ممثلة يف م�ؤ�س�ساتها
العلمية ومراكزها البحثية ،فثمة �أي�ض ًا متطلبات تفر�ضها انعكا�سات الع�صر الرقمي
على برامج �إعداد الباحثني ،منها :م�س�ؤولية تزويد الباحث ب�أخالقيات ومهارات معينة،
مثل :الأمانة العلمية ،دقة املالحظة ،العمل البحثي واجلماعي� ،إجادة اللغة الإجنليزية
على الأقل� ،إتقان ا�ستخدام الكمبيوتر والإنرتنت ،معرفة م�صادر ومواقع املعلومات
املتخ�ص�صة على �شبكات الويب ،القدرة على حتديد نوعية املعلومات املطلوبة يف خ�ضم
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املعلومات غري املتناهية عدد ًا ونوع ًا ،القدرة على توظيف وحتليل املعلومات يف بحثه
كمي ًا وكيفي ًا (�شحاتة� ،2009 ،ص  .)78وال �شك �أن امتالك الباحثني ملثل هذه املتطلبات
يجب �أن ي�سبقه مهارات مثل :الإملام بقواعد اللغة العربية ،وبالعلوم الأ�سا�سية يف جمال
تخ�ص�صه ،والقراء الواعية والناقدة ،تنمية الف�ضول العلمي ،والتدرب على البحث
وح�ضور امل�ؤمترات العلمية.
كذلك تفر�ض انعكا�سات التطور التقني واملعلوماتي على برامج �إعداد الباحثني
�ضرورة اكت�ساب املهارات التي متكن الباحثني من الو�صول �إىل املعلومات والو�سائل
املتاحة لهم لتقوميها وحتليلها وا�ستخدامها و�إدارتها و�إ�ضافة ب�صمتهم �إليها .ففي �ضوء
التقنيات ال�شبكية ،ينبغي �أن يكون للباحثني قوة غري م�سبوقة لت�ضخيم قدراتهم على
التفكري والتعلم واالت�صال والتعاون واالبتكار .ومن ثم ،ف�إنه بوجود تلك القوة ،تنبع
احلاجة �إىل تعلم املهارات املنا�سبة ملعاجلة الكم الهائل من املعلومات والو�سائل التقنية،
والتي يتمثل �أهمها يف :التمكن املعلوماتي ،والإعالمي ،والتقني.
فالتمكن من الثقافة املعلوماتية �سيزيد من قدرة الباحثني على :الو�صول للمعلومات
بفاعلية (امل�صادر) وكفاءة (الوقت) ،التقومي الناقد للمعلومات ،ا�ستخدام املعلومات -
يف م�شكلته البحثية  -بدقة و�إبداع ،تطبيق الفهم اجلوهري للق�ضايا الأخالقية القانونية
املرتبطة بالو�صول �إىل املعلومات وتوظيفها و�إدارتها (الت�أكد من موثوقية املعلومات
ودقتها)� .أما التمكن من الثقافة الإعالمية ،فيتطلب من الباحثني الإحاطة بالو�سائل
الرقمية واخليارات املتاحة من الو�سائل التي ت�سهم يف فهم كيفية التطبيق الأف�ضل
مل�صادر الو�سائل املتوافرة للتعلم والبحث ،وا�ستخدام �أدوات الو�سائل البتكار منتجات
ات�صال مقنعة وفعالة ،مثل :الفيديوهات ،وامللفات ال�صوتية ،واملواقع ال�شبكية .و�أخري ًا،
ف�إن التمكن من ثقافة املعلومات واالت�صال يزيد من قدرة الباحثني على :ا�ستخدام
التقنية بفاعلية ك�أداة للبحث والتنظيم والتقومي ،ا�ستخدام التقنيات الرقمية (حوا�سيب،
م�ساعدات رقمية �شخ�صية ،م�شغالت الو�سائل� ... ،إلخ) و�أدوات االت�صال والإنرتنت
و�شبكات التوا�صل االجتماعي على نحو مالئم للو�صول �إىل املعلومات و�إدارتها ودجمها
وتقوميها و�إنتاجها يف �صيغ متنوعة بهدف العمل وامل�شاركة بنجاح يف اقت�صاد املعرفة
(ترلينج وفادل� ،2013 ،ص �ص.)72-65
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وبالإ�ضافة �إىل هذه املهارات املرتبطة بثقافة املعلومات واالت�صال ،ف�إن الأمر يتطلب
من برامج �إعداد الباحثني متكينهم من مهارة االنتقاء من الأوعية املعلوماتية املتخ�ص�صة
يف مو�ضوع ما .ففي ظل �إتاحة �آالف قواعد البيانات وماليني املراجع ،ينبغي �أن يختار
الباحث الكلمات املفتاحية املنا�سبة التي متكنه من القيام بالبحث يف قواعد البيانات �أو
املكتبات الرقمية (�أبو عالم� ،2009 ،ص ،)76بالإ�ضافة �إىل معرفة كيفية البحث املتقدم
بوا�سطة العنوان �أو امل�ؤلف �أو ال�سنة �أو الكلمات املرادفة �أو ....
ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أن امتالك املهارات � -سالفة الذكر  -ال يعني اال�ستغناء بها
عن امتالك الكفايات ال�شخ�صية واملعرفية والقيمية والأدائية التي ال بد �أن يتحلى بها
الباحث فح�سب ،بل ينبغي �أي�ض ًا �سعي برامج �إعداد الباحثني �إىل �إك�سابه �إياها ودعمها
وتعزيزها على امل�ستويني الكمي والنوعي .وقد تعددت �أدبيات البحث التي تناولت �ضرورة
�إك�ساب الباحثني مثل تلك املتطلبات ال�سابقة ،والتي منها:
 �ضرورة حتلي الباحثني باجلد واملثابرة على البحث ،ح�سن ا�ستثمار الوقت وتنظيمه،االلتزام ب�أخالقيات البحث و�ضوابط �إجرائه ،ا�ستقراء م�صادر املعلومات وح�سن
توظيفها (عطية� ،2009 ،ص �ص.)53-51
 متكني الباحثني من االطالع والبحث عن كل ما هو جديد مل�سايرة الإنتاج العلمي الذي�أُجنز يف جمال تخ�ص�صه؛ وخا�صة يف ظل التطورات املعا�صرة ،ومن ثم �إثراء فكره،
و�إنت ـ ـ ــاج مع ـ ــارف جديـ ـ ــدة ترتبط مبجـ ـ ـ ــال بحثه �أو املحتـ ـ ـ ــوى الذي يدر�سـ ـ ـ ــه
(.)Aydin, 2005, p.2

 تعزيز �أخالقيات البحث العلمي لدى الباحث؛ كالتحرر من امليول الذاتية والأهواء،والتحلي باملو�ضوعية ،واحلر�ص على التثبت من �صحة امل�صادر املعرفية ،والأمانة
العلمية ،تقدير قيمة البحث العلمي وتنمية االجتاه نحوه (ال�سيد� ،2008 ،ص.)126
 القدرة على توظيف �آليات وتقنيات البحث العلمي ،مثل :الإنرتنت� ،إجادة اللغةالإجنليزية بفعالية لال�ستفادة منها يف احل�صول على املعلومات وحتليلها وا�ستخال�ص
املعرفة منها ،التعلم بالعمل والتعلم اجلماعي ،امتالك مهارات التفكري الناقد،
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وا�سرتاتيجيات حل امل�شكالت ،والع�صف الذهني يف حتليل وحل امل�شكالت التي تطر�أ
على جمال تخ�ص�صه (.)O’Sullivan, 2002, p.523
كما ذكر م�صطفى (� ،2004ص �ص � )130-129أن من املتطلبات البحثية الالزمة
للباحثني:
 القدرة على حتديد �أماكن املعلومات وانتقائها واختيار املفيد منها وتقدميه ب�صورةجيدة ،ثم تقومي كل من املعلومات وم�صادر احل�صول عليها.
 القدرة على التوا�صل ونقل املعلومات والأفكار بكفاءة مع الآخرين با�ستخدام اللغةاملنطوقة واملكتوبة واملر�سومة وغري ذلك من و�سائل التعبري غري اللفظية.
 التخطيط وتنظيم الأن�شطة ،مبا يت�ضمنه ذلك من اال�ستخدام الأمثل للوقت وم�صادراملعلومات ،وحتديد الأولويات ومتابعة الأداء.
 العمل اجلماعي مع الآخرين ،وذلك من خالل التفاعل مع الآخرين �سواء يف اللقاءاتالفردية� ،أو اجلماعية ،ويت�ضمن ذلك الفهم واال�ستجابة الحتياجات الآخرين والعمل
كفرد يف فريق لإجناز �أهداف م�شرتكة.
 ا�ستخدام الأفكار والتقنيات الريا�ضية ،وتطبيق اال�سرتاتيجيات املختلفة لأ�سلوب حلامل�شكالت بطريقة فعالة.
 ا�ستخدام التكنولوجيا ،وذلك من خالل القدرة على تطبيق التقنيات احلديثة يفاملواقف املختلفة.
كما ذكر ال�سلطان (� )2005أن من املتطلبات الهيكلية والتنظيمية لبحث علمي فاعل
باجلامعات :و�ضع ا�سرتاتيجية لت�سويق اخلدمات البحثية واال�ست�شارية والتدريبية -
التي تقدمها اجلامعات  -للقطاعات امل�ستفيدة ،وهذا يتطلب امتالك خرباء وفنيني يف
جماالت احلو�سبة وتقنية املعلومات وم�ست�شارين وباحثني م�ؤهلني لإجراء البحوث وحل
م�شكالت املجتمع .كذلك �أكدت الدرا�سة على �ضرورة توفر البيانات واملعلومات التف�صيلية
عن برامج اجلامعة وخدماتها البحثية والتعليمية ،وعن بيانات �أع�ضاء هيئة التدري�س
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وخرباتهم العلمية والإنتاجية ،وعن امل�شكالت املجتمعية يف خمتلف التخ�ص�صات ،مع
�إتاحة ذلك على مواقع اجلامعة حتى يتمكن الباحثون من ربط ذلك كله ب�أولويات العمل
البحثي والإمكانيات املي�سرة له (�ص �ص .)24-23
وعموم ًا ،ويف �ضوء ما ا�ستفاده الباحث من �أدبيات البحث الرتبوي ،قام ببناء قائمة
باملتطلبات الالزمة لتطوير برامج �إعداد الباحثني يف �ضوء انعكا�سات الع�صر الرقمي،
ثم عر�ض هذه القائمة على بع�ض اخلرباء الرتبويني لتحديد �أهمها ،وهذا ما �سيبينه
املبحث الآتي.
الإطار امليداين للدرا�سة:

تهدف الدرا�سة امليدانية �إجما ًال �إىل حتديد �أهم املتطلبات الالزمة لتطوير برامج
�إعداد الباحثني يف �ضوء انعكا�سات الع�صر الرقمي من وجهة نظر خرباء الرتبية.
ولبناء قائمة بتلك املتطلبات ،اعتمدت الدرا�سة على �إطارها النظري ،مع الإفادة
من بع�ض املقابالت ال�شخ�صية مع املخت�صني .هذا وقد ا�شتملت بنود القائمة على ()42
عبارة غطت خم�سة حماور ت�ضمنت اال�ستجابات عنها خم�سة اختيارات تتدرج فيها درجة
وم�ستوى الأهمية ما بني كبرية جد ًا ،وكبرية ،ومتو�سطة ،و�ضعيفة ،و�ضعيفة جد ًا.
ولتقنني تلك القائمة ،مت عر�ضها �أو ًال على �سبعة حمكمني من خرباء الرتبية ذوي
االهتمام بهذا املجال .وبعد التحقق من ال�صدق الظاهري للأداة من حيث احلكم على
مدى مالئمة فقراتها ملو�ضوع الدرا�سة ،و�صدقها يف الك�شف عما و�ضعت من �أجله،
وترابط كل فقرة باملحور التي تندرج حتته ،ومدى و�ضوح الفقرة و�سالمة �صياغتها ،مع
تعديل �أو حذف �أو �إ�ضافة ما يراه املحكمون منا�سب ًا ،مت �أي�ض ًا ح�ساب �صدق املحتوى �أو ما
يعرف باالت�ساق الداخلي من خالل التعرف على مدى متثيل بنود العبارات متثيال جيدا
للمجال املراد قيا�سه ،وقد مت ذلك من خالل طريقة �ألفا كرونباخ التي ت�ستخدم حل�ساب
الثبات ( ،)0.937ثم ال�صدق ب�أخذ اجلذر الرتبيعي للثبات (.)0.968
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وبعد بناء القائمة وتقنينها ،قام الباحث ب�إتاحتها �إلكرتوني ًا على عدد من مواقع
جتمعات �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات العربية ،بالإ�ضافة �إىل توجيهها �إىل عينة
عمدية من �أ�ساتذة الرتبية .وقد اقت�صر الباحث على خرباء الرتبية الذين تتحقق
فيهم املوا�صفات الآتية :احل�صول على الأ�ستاذية ،التدري�س يف برامج الدرا�سات العليا
بكليات الرتبية فرتة ال تقل عن خم�س �سنوات ،االهتمام يف �إنتاجيته العلمية مبو�ضوعات
التحديات املعا�صرة والبحث الرتبوي.
وبنا ًء على هذا ،متثلت عينة الدرا�سة يف (� )22أ�ستاذ ًا يف تخ�ص�صات� :أ�صول الرتبية
( ،)14والرتبية الإ�سالمية ( ،)3واملناهج وطرق التدري�س ( ،)2وعلم النف�س الرتبوي
( ،)2والإدارة الرتبوية والتخطيط ()1؛ ومن ( )11جامعة ،هي :جامعة امللك خالد
( ،)7جامعة �أم القرى ( ،)3اجلامعة الإ�سالمية ( ،)1جامعة الإمام حممد بن �سعود
( ،)1جامعة الطائف ( ،)1جامعة اجلوف ( ،)1جامعة احلدود ال�شمالية ( ،)1جامعة
الق�صيم ( )1بال�سعودية ،وجامعة الأزهر ( ،)4جامعة املنيا ( ،)1جامعة الإ�سكندرية
( )1مب�صر.
وقد �أو�ضح حتليل نتائج ا�ستطالع الر�أي موافقة جميع اخلرباء على جميع املتطلبات
بدرجة كبرية جد ًا ،وبوزن ن�سبي يرتاوح من � 4.31إىل  ،4.91ون�سبة ترتاوح من %86.2
�إىل .%98.2
وفيما يلي عر�ض لهذه املتطلبات  -مرتبة تنازلي ًا  -وفق ًا للمحاور التي تندرج حتتها:
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الوزن
املحور الأول:
الن�سبي
املتطلبات اخلا�صة ب�أهداف برامج �إعداد الباحثني:
 )1التطوير امل�ستمر لكافة عنا�صر منظومة البحث يف �ضوء تطبيقات 4.82
الع�صر الرقمي.
� )2إ�شباع اهتمامات الباحثني واحتياجاتهم املتجددة يف جمال التخ�ص�ص4.82 .
 )3تطوير �أداء الباحثني القادرين على مواكبة انعكا�سات ثورة املعلومات 4.82
واالت�صاالت.
 )4تقدمي برامج بحثية متطورة (تتما�شى مع التقدم العلمي والتقني) تلبي 4.73
احتياجات �سوق العمل.
 )5تخريج الباحثني املهرة واملبدعني الذين ي�شكلون العمود الفقري للبنية 4.73
التحتية للمعلومات واملعرفة.
4.59
� )6إعداد خرائط بحثية تخ�ص�صية حتقق متطلبات التنمية ال�شاملة.
 )7تكوين الفرق البحثية (متعددة التخ�ص�صات ذوي التخ�ص�صات 4.59
املتداخلة  /البينية).
 )8توجيه البحث العلمي للتعامل مع امل�شكالت الناجمة عن انعكا�سات 4.55
الع�صر الرقمي على الواقع.
الوزن
املحور الثاين :املتطلبات اخلا�صة مبحتوى برامج �إعداد الباحثني:
الن�سبي
وتتمثل يف تركيز حمتوى برامج �إعداد الباحثني على �إك�سابهم:
 )9قيم و�أخالقيات البحث واملمار�سة املهنية يف جمال تخ�ص�صه (مثل4.91 :
الأمانة العلمية ،حقوق امللكية الفكرية.)... ،
� )10أدوات البحث و�أ�ساليب القيا�س والتقومي املختلفة يف جمال تخ�ص�صه4.91 .
4.86
 )11النظريات واملدار�س الفكرية يف جمال تخ�ص�صه.
4.82
 )12التطورات العلمية واالجتاهات احلديثة يف جمال تخ�ص�صه.
 )13مهارات ثقافة تقنية املعلومات واالت�صال (مثل� :إجادة اللغة 4.68
الإجنليزية ،توظيف الإمكانات التكنولوجية يف خدمة البحث ،معرفة
م�صادر/مواقع املعلومات املتخ�ص�صة على �شبكات الويب).
 )14مهارات احلياة واملهنة (مثل :القدرة على التكيف واملبادرة والتوجيه الذاتي4.59 ،
امل�ساءلة ،القيادة ،التعلم مدى احلياة ،التنمية املهنية امل�ستدامة).
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4.55
 )15ال�صيغ البحثية الرئي�سة يف جمال تخ�ص�صه.
4.55
 )16الربامج الإح�صائية الإلكرتونية يف حتليل التكليفات البحثية.
4.55
� )17إ�سهام التخ�ص�ص الدقيق يف بناء املجتمع وتنميته.
 )18العلوم املختلفة ذات العالقة بالتخ�ص�ص بالقدر الذي ميكنه من 4.45
متابعة تخ�ص�صه.
الوزن
املحور الثالث:
املتطلبات اخلا�صة ب�أدوار �أع�ضاء هيئة التدري�س يف مرحلة الدرا�سات العليا :الن�سبي
 )19تعريف الطالب مبواقع البحث وروابطها وحمركاتها.
4.82
4.82
 )20ت�شجيع الطالب على توظيف �صفحات الويب يف التعلم والبحث.
 )21متكني الطالب من مهارات التعامل والإفادة من مزايا تطبيقات ثورة 4.77
املعلومات واالت�صاالت يف فنيات وتقنيات البحث العلمي.
4.73
 )22الرتكيز يف التدري�س على التحليل والنقد واملناق�شة واحلوار.
 )23تكليف الطالب بامل�شاركة يف امل�ؤمترات  /االجتماعات  /حلقات 4.68
النقا�ش الإلكرتونية وكتابة التقارير عنها.
� )24إك�ساب الطالب مهارة االنتقاء من الأوعية املعلوماتية يف تخ�ص�صهم4.68 .
 )25توظيف التقنيات احلديثة يف عر�ض وتدري�س برامج الدرا�سات العليا4.64 .
 )26تدريب الطالب على كيفية ا�ستعرا�ض الوثائق واملخطوطات واخلرائط 4.64
وكافة �أدبيات البحث املتعلقة بتخ�ص�صهم.
املحور الرابع:
الوزن
املتطلبات اخلا�صة با�سرتاتيجيات التعلم والتعليم و�أ�ساليب التقومي الن�سبي
يف مرحلة الدرا�سات العليا:
 )27ا�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي ك�أداة بحث وتعلم (ت�سهم يف4.77 :
حت�سني مهارات البحث والتفكري واكت�ساب املعرفة ،ممار�سة التعلم
اجليد ،اكت�ساب مهارات التوا�صل الفعال).
 )28تخ�صي�ص معظم درجات تقومي طالب الدرا�سات العليا على الأبحاث4.68 ،
والتقارير املت�ضمنة القراءة التحليلية الناقدة للبحوث وملخ�صاتها
وتقييم نتائجها.
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 )29االعتماد على مداخل التعلم املتمركزة حول الطالب (مثل :النظريات البنائية)4.64 .
 )30توظيف تقنية املعلومات واالت�صال بفاعلية ك�أداة للبحث عن املعلومات 4.64
وتنظيمها و�إدارتها وتقوميها و�إنتاجها.
 )31ا�ستخدام نظم �إدارة املقررات من خالل روابط حتويلية �أو انتقالية 4.59
ت�ؤكد التفاعل بني الأ�ستاذ وطالبه وبينهم وبني �أقرانهم.
 )32تركيز تقومي الطالب على القدرة على توظيفهم تطبيق نتائج البحث 4.59
يف تطوير تخ�ص�صاتهم.
 )33اعتماد تقومي البحوث �أو امل�شاريع البحثية على قابلية تطبيق ما تو�صل 4.50
�إليه البحث يف برامج � /سيا�سات  /م�ؤ�س�سات املجتمع.
 )34االعتماد يف تقومي الطالب على �أ�ساليب التقومي ال�شامل  /الذاتي  /الأقران4.41 .
4.31
 )35اعتماد تقومي الطالب على ملف الإجناز الإلكرتوين لهم.
املحور اخلام�س:
الوزن
املتطلبات اخلا�صة باخلدمات البحثية والت�سهيالت املكتبية الداعمة الن�سبي
لربامج �إعداد الباحثني:
 )36ا�شرتاك اجلامعة يف املكتبات الإلكرتونية واملجالت الدولية وقواعد 4.86
املعلومات العاملية.
� )37إن�شاء موقع �أو بوابة للجامعة على �شبكة االنرتنت لرفع كافة البحوث 4.77
والدرا�سات عليها.
 )38توفري �أنظمة �أمنية فعالة تكفل �سالمة الباحثني و�أن�شطتهم البحثية4.77 .
� )39إتاحة الروابط التعليمية والبحثية على موقع اجلامعة و�صفحاتها 4.77
بغر�ض الإفادة منها.
� )40إتاحة م�صادر املعرفة و�أنظمة املعلومات وقواعد البيانات وتقنيات 4.77
االت�صاالت الداعمة للبحث العلمي والباحثني داخل اجلامعة وخارجها.
4.68
 )41رقمنة الر�سائل والبحوث العلمية (عمل قاعدة بيانات خا�صة بها).
� )42إتاحة مواقع اجلامعة للمعلومات التف�صيلية عن :براجمها  /خدماتها البحثية 4.64
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هذا وبعد الت�أكد من �أهمية املتطلبات ال�سابقة ،ميكن القول �إن ح�صول هذه املتطلبات
على درجة كبرية جد ًا من الأهمية يعود �إىل جملة من الأ�سباب لعل �أبرزها �إدراك خرباء
الرتبية بت�أثري كل متطلب من املتطلبات ال�سابقة يف �إعداد الباحث ،واملدى الذي ت�سهم به
�إ�سهام ًا فعا ًال يف حتقيق �أهداف كل من برامج الدرا�سات العليا ،و�أهداف خطط التنمية
ال�شاملة باملجتمع بال�شكل الذي يكفل توفري بيئة بحثية متميزة ,وفر�ص ًا تناف�سية للباحثني
كي يعملوا وينتجوا ب�شكل �إبداعي وعلى م�ستويات خمتلفة.
و�أخرياً ،وعلى �ضوء النتائج التي �أ�سفرت عنها الدرا�سة ،و�سعي ًا لإثراء هذا املجال،
يقرتح الباحث �إجراء بحوث م�ستقبلية � -إكما ًال ملو�ضوع هذه الدرا�سة  -عن:
 ت�صورات الباحثني من الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س عن �أهمية متطلبات تطويربرامج �إعداد الباحثني ،املرفقة بهذه الدرا�سة ،وت�أثريها يف متيز خمرجات برامج
الدرا�سات العليا.
 واقع حتقق متطلبات تطوير برامج �إعداد الباحثني التي تو�صلت لها هذه الدرا�سةاال�ستطالعية يف برامج الدرا�سات العليا بجامعات الوطن العربي.
	�آليات تنفيذ متطلبات تطوير برامج �إعداد الباحثني يف برامج الدرا�سات العليابجامعات الوطن العربي.
 معوقات تنفيذ متطلبات تطوير برامج �إعداد الباحثني يف برامج الدرا�سات العليابجامعات الوطن العربي.
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