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 هدا اإل

إلٍ هشرفة رسالتُ الدكتورة هود اسطفاف الياشـ  ف بالجهِؿ واالحتراـ والتقدِرأتقدـ بخالص الشكر الجِزؿ والعرفا

 .حسيا النقدي وهساىهتيا فُ دعهُ عمٍ العهؿ البحثُتوجِياتيا و و  الهستهرةهتابعتيا  عمٍ

 نقدىا البناء وهالحظاتيا الثهِنة.عمٍ  أشكر الدكتورة غالدِس سعادة

 المجنة لهناقشة ىذه الدراسة.عمٍ هشاركتيا  أشكر الدكتورة دوال عِسٍ

ة )شهعة( و  الكبِر أتقدـ بالشكر السِدة ِرتا و الدكتور عدناف األهِف خاصًة لشبكة الهعموهات العربِة التربِو

 هعموؼ.

 .الدائـ ـعمٍ دعهي ِوسؼ وفراس : أّهُ، أبُ، أخويأتقدـ بالشكر لعائمتُ

كؿ هف ساىـ فُ إنجاح ىذا ول تِرسِا وسيٍ،هارؾ، با لُ وأخّص بالذكر وتشجِعيـدعهيـ أشكر أصدقائُ ل

 .البحث
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 الممخص

ِيدؼ ىذا البحث إلٍ إلقاء الضوء عمٍ بعض خصائص هصادر الهعموهات التُ ِستعهميا الباحث التربوي 

ة العربِة الهحكهة، هثؿ نوع الهصدر،  هعرفة هف أجؿ  .عهره، لغتو، الخالعربُ لكتابة أبحاثو فُ الدوِرات التربِو

لمباحث هف خالؿ . كها ألقُ الضوء عمٍ الهِوؿ الجغرافُ هف االتصاؿ العمهُ العالهُالعربُ الباحث هكانة 

البمداف التُ استعهؿ هنيا العدد األكبر هف هصادره، وألقُ الضوء أِضًا عمٍ نسبة الهصادر اإللكترونِة. فنوعِة 

ة التُ تصدر فُ البمداف العربِة الهشهولة فُ ىذه  هصادر الهعموهات تبِّف هف جية نوعِة األبحاث التربِو

 الدراسة، وهف جية أخرى هدى إقباؿ الباحثِف عمٍ االنخراط بتقنِات االتصاؿ العمهُ العالهُ.

البِبمِوهتِرة فُ تحمِؿ  أداةلمتوّصؿ ألرقاـ تجِب عف أسئمة الدراسة اتخذت الدراسة الهنيج الوصفُ هستعهمًة 

ة  2013ة البحث هف هئة هقاؿ بالمغة العربِة صادرة العاـ االستشيادات الهرجعِة. تأّلفت عِن فُ دوِرات تربِو

ت، األردف والبحِرف. بمغ هجهوع االستشيادات هقاؿ فُ كّؿ هف هصر،  25هحّكهة. تـّ توِزع العِنة عمٍ  الكِو

ت. 1123فُ األردف و 843فُ البحِرف،  868فُ هصر،  802استشيادا:  3,636فِيا   فُ الكِو

المغة  أفّ  ،لدراسة إلٍ عدد هف النتائج أىّهيا أف الباحث التربوي العربُ ِهِؿ إلٍ استخداـ هصادر ورقِةتوّصمت ا

فُ تاِرخ نشرىـ. أّها  إلٍ تاِرخ الهصادر كاف قدِهًا نسبةً  كها أفّ  اإلنجمِِزة كانت األكثر استعهااًل بِف المغات،

قّؿ استخداهًا. بالنسبة لنوعِة األ فقد كانت صادر الحدِثةالهو لكترونِة، الهصادر األجنبِة لهصادر اإلاها ِخص 

 أقّؿ استخداهاً  الرسائؿ الجاهعِة والتقاِرر وأوراؽ الهؤتهرات ها كانتفِ ،الهقاالت والكتب الهصادر، تصّدرت

، وتمِيا الهصادر . كها خمصت الدراسة إلٍ أف الهصادر العالهِة هستعهمة أكثر هف الهصادر اإلقمِهِةبكثِر
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لهحمِة. تنّوعت النتائج بِف البمداف األربعة، وقد أظيرت النتائج انعكاس الوضع االقتصادي لمبمد والهؤسسات ا

عمٍ هصادر الهعموهات الهستعهمة هف قبؿ الباحثِف. تـّ االستنتاج أف الباحث التربوي العربُ ها زاؿ بعِد عف 

رسهُ التُ تشّكؿ أحد أىـّ عناصر االنتاج العمهُ وسائؿ االتصاؿ الحدِثة وغِر هندهج بقنوات االتصاؿ غِر ال

 الحالُ.
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 : القسـ النظريالقسـ األوؿ

نتاج اصؿ هع اّخِرف ِتـ هف خالليا هناقو والت االتصاالتشبكة هف عمٍ  ِقـو إنتاج الهعرفة الجدِدة شة وا 

عالِة الجودة. ىذا وقد أدرؾ  اتصاالتتأتُ غالبًا هف شبكة الهعارؼ الجدِدة، وبالتالُ فإف الهعرفة الغنِة والقِّهة 

أىهِة لفت Public  Communication of Science and Technology (2011 )الهجتهعوف فُ هؤتهر

ِف آخِرف هف خارج نطاؽ التواصؿ العمهُ هع باحثانتباه الهجتهع العمهُ إلٍ هدى حاجة الباحثِف إلٍ توسِع 

 وبالتالُ هف ثقافات هختمفة. حدودىـ الجغرافِة

إف ىدؼ توفر الهعرفة العمهِة لجهِع الباحثِف ِقتضُ أف تنشر األبحاث فُ هكاف خارج اإلطار الشخصُ 

ه خارج هجتهع الباحث. أحد أىـ شروط الهصداقِة عمٍ أىهِة البحث تكوف بهدى انتشار أف لمباحث، إضافة إلٍ 

جعميا هتاحة لمجهِع بطِرقة هنيجِة  إلٍ بؿ ،عدـ ترؾ األبحاث بهحِطيا الضِؽ إلٍ العمـ الحدِث ِتوجولذلؾ 

وبالتالُ ِتـ تبادليا هع الهجتهع العمهُ العالهُ.  إلٍ الهعموهات الوصوؿ تسّيؿ عهمِةوهف خالؿ أجيزة هنظهة 

دِث هع الثورة الهعموهاتِة والثورة العمهِة التُ خمقت الحاجة إلٍ توافر ىذا العمـ الح تزاهف   ،هف حسف الحظو 

تسيِؿ عهمِة إلٍ لِس فقط  اإللكترونِةكها أّدت أدوات التواصؿ  ،طرؽ جدِدة لتبادؿ الهعموهات بِف الباحثِف

الباحث  ح بإهكاففأصبأِضًا طِرقة الوصوؿ إلٍ الهعموهات.  سّيمتالتعاوف، التبادؿ والتواصؿ بِف الباحثِف، بؿ 

الهتاحة الستثهارىا فُ العهمِة البحثِة لتبادؿ الهعموهات  اإللكترونِةكؿ اّلِات االتصالِة  استخداـ الِـو

 ولمنقاش والجدؿ. ،والتجارب
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هعرفة جدِدة هبنِة عمٍ نتائج  إِجادالتوّصؿ إلٍ و ِيدؼ إلٍ ِزادة الهعموهات الهكتسبة إذًا البحث العمهُ 

التُ هف الطرائؽ والخطوات الهنظهة والهتكاهمة  عمٍ أنو هجهوعة وبإهكاننا تعِرفوحاث سابقة. واستنتاجات أب

تختمؼ  والخطوات ؿ إلٍ نتائج جدِدة، وىذه الطرائؽالتوصّ  يدؼب خدـ فُ تحمِؿ وفحص هعموهات قدِهةتست

أي هوضوع هف باختالؼ أىداؼ البحث ووظائفو وأسالِبو. وبيدؼ تحمِؿ وفحص الهعموهات القدِهة فُ 

 فّ أ عربُبِّنت الدراسات فُ العالـ الوقد  هوضوعات الهعرفة، ِجب توافر األبحاث وبالتالُ الهصادر الالزهة.

ف إحدى هشكالت فإ وفُ الوقت عِنو والهراجع فُ الهوضوع،توافر الهصادر  أىـ هعاِِر البحث العمهُ ىو حدأ

القّمة فُ  إلٍ باإلضافةذه الهصادر فُ الكثِر هف الهكتبات ىُ عدـ توافر ىفُ البمداف العربِة البحث العمهُ 

أف توثِؽ البحث، أي حداثة وتنوع هصادر الهعموهات هثاًل، ىو ذو  فال ِهكف أف نغض النظر أو نتناسٍتنوعيا. 

 .، وبالتالُ أي بحث عمهُهثالً  أىهِة كبِرة لتحدِد جودة البحث العمهُ التربوي

األوعِة أو الوسائؿ أو القنوات التُ ِهكف عف طِرقيا نقؿ الهعموهات هف  إف هصادر الهعموهات ىُ جهِع

تطورت هصادر الهعموهات هف الهخطوطات القدِهة إلٍ الكتب وصواًل إلٍ عصرنا و  ىذاالهرسؿ إلٍ الهستقِبؿ. 

والنشر ِة والثورة العمهفُ عصر الثورة الهعموهاتِة و  فُ ظؿ التقدـ العمهُ والتكنولوجُالحالُ، حِث أصبحنا 

االنتقاؿ هف الكتب والهجالت الورقِة إلٍ النشر أّثر إذًا  .اإللكترونِة ، نتكمـ عف هصادر الهعموهاتلكترونُاإل

بشكؿ كبِر عمٍ استخداـ األدبِات العمهِة هف قبؿ الباحثِف عالهًِا. ففرضت هصادر الهعموهات  لكترونُاإل

توقعِنات هف القرف العشِرف. واستخداهاتيا نفسيا فُ فترة التسع اإللكترونِة اختصاصِو الهعموهات بأف  ىذا ِو

 الوحِد لمهعموهات فُ الهستقبؿ القِرب. شبو الهصدر اإللكترونِةهصادر الهعموهات تصبح 
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 بالوصوؿ إلٍ هصادر حدِثة وهتنوعة، باإلضافة إلٍتفتح اّفاؽ لمباحثِف  اإللكترونِةإّف هصادر الهعموهات إذًا 

فأكثر ستعانة أكثر الاإلٍ الباحث بالبحث فُ قواعد عدِدة وفتح الهجاالت الواسعة، تدفع أف القدرة عمٍ 

 شاء. ِاستعهاليا أِنها كاف وساعة  تتِح لوالتُ  اإللكترونِةبالهصادر 

العالـ  ربطت يانأ ، إذاإللكترونِةموصوؿ إلٍ هصادر الهعموهات الباحث ل أهاـ الهجاؿ فتح اإلنترنتإّف تطور 

فقد  ،جدًا لمهعموهات اً كبِر  اً هصدر  االنترنت أصبحت ففكو  .لتبادؿ العمهُ بِف األفرادفُ ا تساعدو ًا كترونِإلكمو 

هف أكثر الوسائؿ استعهااًل لمحصوؿ و . هف كافة أقطاب العالـ إهكانِة الوصوؿ إلٍ أبحاث ودراسات تتضاعف

 .هحركات البحث وقواعد الهعموهات ىُ اإلنترنتعمٍ الهعموهات عبر 

اليدؼ الهشترؾ لجهِع الهعموهات. و إف هحركات البحث ىُ إحدى أكثر الوسائؿ استعهااًل لمحصوؿ عمٍ 

 ،هحركات البحث ىو تسيِؿ عهمِة الوصوؿ إلٍ الهعموهات لجهِع األشخاص هيها كانت خمفِاتيـ العمهِة

 وبالتالُ فإف هحركات البحث ىُ أداة هيهة جدًا لمحصوؿ عمٍ الهعموهات.

ِساىـ فُ إثراء البحث العمهُ وتنشِط وتِرة التألِؼ لدى الباحثِف. إاّل أف أنواع فتخداـ قواعد الهعموهات اس أّها

ة هرتفعة جدًا، الشتراؾ بقواعد الهعموهات الهرّسهقواعد الهعموهات تختمؼ بِف هجانِة وهدفوعة أو هرّسهة، فكمفة ا

اكز الهعموهات بيذه االشتراكات ولِس األفراد. وبالتالُ ال سِها ذات النصوص الكاهمة، لذلؾ تقـو الهكتبات وهر 

هرىونة بالهِزانِات الهخصصة ليذه الهكتبات، والتسيِالت  استعهاؿ قواعد الهعموهات الهرّسهة قد تكوف إهكانِة

رسـو االشتراكات فُ الدوِرات العمهِة أف  أضؼ إلٍ ذلؾ هراكز األبحاث والجاهعات. الهقدهة لمباحثِف فُ
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د الهعموهات قد ارتفع كثِرا خالؿ العقدِف الهنصرهِف، وتقمصت هِزانِات الهكتبات، ها اضطر غالبِتيا الٍ وقواع

 الحد هف عدد االشتراكات واالكتفاء بالهصادر األكثر رواجا.  

ُ العمهُ ف اإلنتاج" فُ قسـ : نحو إقاهة هجتهع الهعرفة2003العربِة لمعاـ  اإلنسانِةتقِرر التنهِة "ورد فُ 

ة أف عوله واالجتهاعِة فُ العالـ العربُ اإلنسانِة"هف هفارقات أوضاع العمـو أف  والعمـو االجتهاعِة اإلنسانِات

الهعرفة وها أتاحتو هف وسائؿ االتصاؿ وتبادؿ الهعموهات بدأت تقترف بتشدِد إغالؽ الحدود األهِركِة وحدود 

صنؼ  وقد بدأ ـ الهفكروف والباحثوف وأساتذة الجاهعات...بعض الدوؿ األوروبِة فُ وجو الهواطنِف العرب، وهني

أّدى ذلؾ قد . و "جدِد هف أساتذة الجاهعة والباحثِف هف أحادُِّ المغة ِحّؿ شِئًا فشِئًا هحؿ صنؼ ثنائُ المغة

 إلٍ تراجع فُ نسبة هشاركة الباحث العربُ فُ الهجهوعات العمهِة الدولِة. كها تطّرؽ تقِرر التنهِةبالتالُ 

نها ليا انعكاسات العربِة إلٍ "إّف صعوبة االتصاؿ باّخر لِست ليا انعكاسات إجرائِة فحسب اإلنسانِة ، وا 

جوىِرة تتصؿ بهوضوع العهؿ العمهُ ذاتو... ىذه الصعوبات فُ العالقة الهعرفِة باّخر، هضافًا إلِيا صعوبة 

فُ العالـ إذًا  عربُ فُ شبكات عمهِة عالهِة".التواصؿ بالمغة العربِة، ساىهت فُ الحد هف اندراج البحث ال

العربُ ِّتسـ الهجاؿ العمهُ والبحثُ بضعؼ شبكات التواصؿ وفضاءات التبادؿ بِف الباحثِف، بالرغـ هف أف 

وتجدر اإلشارة إلٍ  .، توّفر آلِات هتنّوعة لتشبِؾ الباحثِف والهجتهعات البحثِةاإلنترنتالوسائط الجدِدة، كشبكة 

ث العربُ فُ حقؿ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ، وفُ العمـو اإلنسانِة واالجتهاعِة بشكؿ عاـ، ال ِزاؿ ِعهؿ الباحأف 

بطِرقة هنفردة خارج األطر الجهاعِة بسبب قّمة وحدات البحث وضعؼ العهؿ الجهاعُ، فُ حِف أف البحث 

الفكرة أِضًا أوردىا تقِرر التنهِة وىذه  ىو عهؿ جهاعُ باألساس. إنها ارتجالِاً فردًِا األكادِهُ لِس عهاًل 
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العمهُ لمباحثِف العرب "بقُ، أساسًا، إنتاجًا فردًِا، بعِدًا عف  اإلنتاجحوؿ هجتهع الهعرفة هضِفًا أف  اإلنسانِة

أبرز  ولعؿّ  ال هندهجًا فُ هجهوعة عالهِة وال فُ هجهوعة عربِة".الجيد الجهاعُ... وىكذا بقُ الباحث العربُ 

تحوؿ دوف وجود العالـ العربُ فُ الخارطة العالهِة لألبحاث ىُ أِضًا وبشكؿ أساسُ هشاكؿ  الهشاكؿ التُ

هؤسسات الحاضنة والداعهة لألبحاث، إاّل أننا فُ الهحدودة وعدـ وجود ال سِاسِة وفكِرة واجتهاعِة هنيا الحِرات

 ىذا البحث لف نتطرؽ إلٍ ىذا الشؽ هف الهشاكؿ.

التواصؿ  وها ِبِّنو عف عهمِات فُ البحث العمهُ هصادر الهعموهاتدور وأىهِة  لناتضح ِهف خالؿ ها تقدـ 

باإلضافة إلٍ  هِادِف وهجاالت البحث العمهُ.، عمهًا أف البحث التربوي ىو أحد العمهُ العالهُ بِف الباحثِف

فُ البحث عف طِرقة الباحث  ت ونّوعتغِّر  إذ أنياعمٍ الهجتهعات العمهِة،  وتقنِاتيا اإلنترنتتأثِر 

أصبح الِـو التبادؿ العمهُ بِف الباحثِف أسيؿ وأسرع وعمٍ ف قِاـ ببحوثو وتبادليا هع اّخِرف،ال فُ الهعموهات،

 نطاؽ جغرافُ أوسع.

 مشكمة الدراسة:

تتهحور هشكمة الدراسة حوؿ هعرفة خصائص هصادر الهعموهات التُ ِعتهد عمِيا الباحث لكتابة هقاالتو فُ 

ة الهحكهة، الدوِرات ال هميا الباحث لمقِاـ بأبحاث نوع الهصادر التُ ِستع ف جيةِبِّف هسهّها عربِة التربِو

بكافة أشكاؿ هوقع الباحث العربُ هف شبكات االتصاؿ العمهُ العالهُ وهدى انخراطو  ، وهف جية أخرىجدِدة

جة تغطِة قاعدتُ الهعموهات در تيتـّ الدراسة بهعرفة كها  .عمٍ الصعِد الوطنُ والعالهُ العمهُ التواصؿ
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لمهراجع الهستعهمة هف قبؿ  EduSearchالوحِدتِف الهتخصصتِف فُ التربِة فُ العالـ العربُ شهعة و

 الباحثِف.

 أهداف البحث:

ِيدؼ ىذا البحث إلٍ إلقاء الضوء عمٍ نوعِة هصادر الهعموهات التُ ِستعهميا الباحث التربوي العربُ لكتابة 

ة العربِة الهحكهةأبحاثو فُ الدوِرا ة ت التربِو ، فنوعِة هصادر الهعموهات تبِّف هف جية نوعِة األبحاث التربِو

هدى إقباؿ الباحثِف لالنخراط بتقنِات ، وهف جية أخرى التُ تصدر فُ البمداف العربِة الهشهولة فُ ىذه الدراسة

طيـ الجغرافُ، أو هف خالؿ االتصاؿ العمهُ العالهُ إف كاف هف خالؿ استعهاليـ لهصادر هف خارج هحِ

لمحصوؿ  لإلنترنت . كها ِيدؼ ىذا البحث إلٍ هعرفة هدى استعهاؿ الباحثِفاستعهاليـ لهصادر بمغات أجنبِة

 أغراض: أربعة. وليذا البحث عمٍ هراجع ألبحاثيـ

آخر  تحدِد الفروقات األساسِة فُ هصادر الهعموهات التُ ِستخدهيا الباحث التربوي العربُ هف بمد إلٍ .1

سنوات النشر لمهصادر التُ ِستعهميا الباحث  .ع الهصادر، والمغات الهستعهمةهف حِث سنة النشر، أنوا

 أو قواعد الهعموهات اإللكترونِةلمتقنِات الحدِثة لمحصوؿ عمٍ الهعموهات كالدوِرات  هدى لجوئو تدّؿ عمٍ

 ىتهاـالدعـ الهالُ واال ات النشر تبِّفالتُ تسّيؿ طِرقة وسرعة الوصوؿ إلٍ الدراسات. كها أف سنو  هثالً 

أنواع الهصادر أّها  .الهراجع لمباحثِف أحدثتأهِف لالجاهعات وهراكز البحوث فُ العالـ العربُ  تولِو الذي

االىتهاـ و تقنِات االتصاؿ العمهُ العالهُ. يُ إحدى أىـّ الهؤشرات التُ تدّؿ عمٍ انخراط الباحث العربُ بف
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 فُ هجاؿ اإلنجمِِزةالمغة  إلٍ التفّوؽ الذي أحرزتو تعهمة هف قبؿ الباحث العربُ ِعودبهعرفة المغات الهس

عنيا  ولانعز ا هدى أو اإلنجمِِزةبهف الهفِد هعرفة هدى استخداـ الباحث العربُ لهصادر ف .لبحث العمهُا

اطالعو عمٍ كؿ جدِد فُ بالنسبة النخراطو بالهجتهع العمهُ و  اً هّها ِشّكؿ حاجز  بالهصادر العربِة االكتفاءو 

 .هجاؿ اىتهاهاتو

بِف  ، هف خالؿ هراجع األبحاث،بالنسبة لنوع الهصادر الهستعهمة هف قبؿ الباحث، كاف هف الهفِد التهِِز

لذلؾ قهت بتجربة صغِرة لهحاولة التوصؿ إلٍ نسبة استعهاؿ الباحث . اإللكترونِةالهصادر الورقِة والهصادر 

تجربة عمٍ عِنة صغِرة عبر البحث عف كؿ  جرتبالهقارنة هع الهراجع الورقِة.  نِةاإللكترو العربُ لمهراجع 

ىذه التجربة  تبِّف فُ نياِةهرجع ِرد فُ الئحة هراجع الهقاؿ فُ عدد هف قواعد الهعموهات العربِة واألجنبِة. 

يا أف لوائح الهراجع كاف إلكترونِا أو ورقِا لعّدة أسباب أىهّ أ سواءأنو ال ِهكف التأكد هف هصدر الهرجع 

ة الهحكهة ال تحدد إف كاف الهصدر إلكترونِا أو ورقِا كها أنيا ال تذكر  والهصادر فُ الهقاالت العربِة التربِو

هصدر الهرجع الهعتهد عبر ذكر الهوقع اإللكترونُ لمهرجع إاّل نادرًا جدًا. لذا سنعتهد فُ ىذه الدراسة، خالؿ 

 لهرجع كهصدر إلكترونُ فقط عند ذكر الباحث لمعنواف اإللكترونُ.تجهِع الهعموهات، عمٍ تحدِد ا

تِف شهعة و .2 لمهصادر الهستعهمة هف قبؿ الباحث  EduSearchتحدِد نسبة تغطِة قاعدتُ الهعموهات التربِو

المجوء إلٍ ىاتِف القاعدتِف هعرفة إف كاف  عمٍ ِهكف ليذه النسب أف تساعد الباحثإذ  التربوي العربُ
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لـ ِتهكف الباحث هف الحصوؿ عمِيا عبر القنوات التُ ِستعهميا لمحصوؿ  لهعموهات   اً جدِد اً ر هصد ِشّكؿ

 عمٍ دراسات تيّهو.

تِف شهعة و .3 لهساعدة الباحث إّها  EduSearchتحدِد نسبة تقاطع الدراسات بِف قاعدتُ الهعموهات التربِو

فُ حاؿ نسبة التقاطع كانت عالِة، إّها البحث فُ قاعدة هعموهات واحدة فُ  وتوفِر الوقت بتقمِص جيوده

 لحصوؿ عمٍ العدد األكبر هف الدراسات.وذلؾ بيدؼ االقاعدتِف  مٍ البحث فُ كمتُع حّثو

ى انخراطو هد هعرفةوذلؾ بيدؼ  ،هدى هِوؿ الباحث إلٍ استعهاؿ هصادر هف هحِطو الجغرافُتحدِد  .4

تُ تصدر فُ بمده فقط أو فُ البمداف العربِة أـ أنو هنغمؽ عمٍ الدراسات الواسع وعالهُ بهجتهع عمهُ 

 .عهمِات االتصاؿ العمهُو  التكنولوجِا توّصمت إلِورغـ التطّور الذي كحّد أقصٍ  الهجاورة

أجنبِة، إاّل أف تحدِد البمد  أكانت عربِة أـ حدِد بمد الهنشأ لجهِع الهصادر سواءالدراسة ت ىذه حاولنا فُ بداِة

نا صعوبة فُ عدد كبِر هف الهراجع األجنبِة بتحدِد بمد تواجي ،ِكف بالعهؿ السيؿفُ الهصادر األجنبِة لـ 

هصادر  عمٍ أنياعتبار الهصادر األجنبِة الهنشأ، لذلؾ اكتفِنا بتحدِد البمد فُ الهصادر العربِة واالكتفاء با

 عالهِة.

 الفرعية: البحث أسئمة

 اؤالت لتالِة:ِنبغُ اإلجابة عمٍ التس اإلشكالِة ولإلجابة عمٍ ىذه

 ادر التُ ِعتهدىا الباحث العربُ؟ها ىُ أنواع، لغات وتاِرخ الهص .1
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 هف إجهالُ الهراجع الهستعهمة؟ EduSearchنسبة الهصادر التُ تغطِيا شهعة و ها ىُ .2

 ها ىُ نسبة التداخؿ فُ التغطِة بِف القاعدتِف؟ .3

 غرافُ؟عيـ الجىؿ تختمؼ الهصادر الهستعهمة بِف الباحثِف نسبة إلٍ توزّ  .4

 أهمية الدراسة:

ة هف دوِرات هحّكهة صادرة هف خالؿ تجاربنا  ة )شهعة( عمٍ توثِؽ هقاالت تربِو شبكة الهعموهات العربِة التربِو

هوضوع نوعِة الهراجع التُ ِستعهميا  اِة فُ جاهعات عربِة، لطالها لفتنأغمبيا هف كمِات ترب 2007بعد العاـ 

أنواع هصادر  فُ دراسةالختِار بحث رسالة الهاجستِر  اهقاالتو، هّها دفعنربُ فُ كتابة الباحث التربوي الع

رغـ عدد الدراسات الكبِر حوؿ هصادر الهعموهات هف فالهعموهات الهستعهمة هف قبؿ الباحث التربوي العربُ. 

ة هف جية إاّل أنو لـ ِتـ العهؿ عمٍ دراسة تعنٍ ب واع هصادر تحمِؿ أو الكشؼ عف أنالجية واألبحاث التربِو

ة هف خالؿ هراجعة هصادر ىذه فكرة جاءت أِضًا نفسيا. هف ىنا  الهقاالت الهعموهات فُ األبحاث التربِو

  لهؿء الفراغ الهوجود فُ األدبِات العربِة.كهحاولة الدراسة 

 :ف نتائج ىذه الدراسة ستؤديتستهد ىذه الدراسة أىهِتيا هف هوضوعيا، هصادر الهعموهات. كها أ

  هعرفة نوعِة الهصادر التُ ِمجأ إلِيا الباحث التربوي العربُ، وبالتالُ هقارنة أنواع الهقاالت نسبة لٍ إأواًل

 إلٍ الهصادر الهستعهمة لكتابتيا.
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 ثانًِا إلٍ التهكف هف لهس هدى إهكانِة تمبِة قاعدتُ الهعموهات شهعة وEduSearch  إلٍ حاجات

ِف هّها سِهكننُ، كاختصاص ِزادة  ِؤدي إلٍ ِة هعموهات فُ شهعة، هف تقدِـ اقتراحالباحثِف التربِو

  .استعهاؿ الباحث التربوي العربُ لشهعة

  هعرفة نسبة تداخؿ التغطِة بِف القاعدتِفثالثًا. 

 سة أف تبِّف لمهجتهع التربوي هِوؿ الباحثِف نحو استعهاؿ هصادر هعموهات هف اًا ِهكف ليذه الدر رابع

 هحِطيـ الجغرافُ.

 اسة:فرضية الدر 

 التالُ: أفترضبناء عمٍ أسئمة الدراسة 

إضافة إلٍ عدـ الباحث العربُ فُ أكثِرة هصادره عمٍ الكتب، والهصادر الهكتوبة بالمغة العربِة.  اعتهاد .1

 إف األغمبِة ىُ استشيادات هف هصادر قدِهة. ؿهصادر حدِثة جدًا ب استعهالو

ة، ونسبة تغطِة نسبة قمِمة هف الهصادر اله EduSearchشهعة و ةتغطِ .2 ستعهمة فُ األبحاث التربِو

EduSearch  ُهف شهعة. أوسعى 

 نسبة التداخؿ بِف القاعدتِف لِست كبِرة. .3

أكثر هف استعهالو ، أي هف الدوؿ العربِة الهجاورة، الباحث العربُ ِهِؿ إلٍ استعهاؿ هصادر إقمِهِة .4

 .العالهِة هصادراللمهصادر الهحمِة و 
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 :منهج الدراسة

 الوصفُ، هستخدهًا أداة بِعة ىذه الدراسة واألىداؼ التُ تسعٍ إلٍ تحقِقيا تتخذ الدارسة الهنيجوفقًا لط

، حِث تعتهد فُ تحمِؿ االستشيادات الهرجعِة الببمِوهتري )الببمِوهتِرقا( أو القِاسات الورقِة )الببمِوجرافِة(

تحّمؿ هصادر الهعموهات فُ الدوِرات العربِة الدراسات الببمِوهتِرة فُ األساس عمٍ إعداد القوائـ التُ تحصر و 

ة الهحكهة هف جية، ودراسة االتجاىات العددِة والنوعِة ليذه الهصادر هف جية أخرى، أي أنو ِعتهد عمٍ  التربِو

الهنيج الكهُ الذي ِحّوؿ سهات وخصائص هصادر الهعموهات فُ هجاؿ التربِة إلٍ أرقاـ ِسيؿ عّدىا 

حصاؤىا وهقارنتيا، وبا  لتالُ استخراج هؤشرات هوضوعِة ليذا اإلنتاج.وا 

 حدود الدراسة:

ة )شهعة(. وعمٍ ىذا   ة الهوثقة فُ شبكة الهعموهات العربِة التربِو تقتصر ىذه الدراسة عمٍ الدوِرات التربِو

هقاالت إلٍ أف عِنة الدراسة وعدد ال باإلضافةاألساس تـ اختِار عددًا هف البمداف العربِة كنهوذج ولِس جهِعيا. 

تنحصر حدود الدراسة فُ ها إذًا  التُ سِتـ دراستيا واستخراج هراجعيا سِكوف هحدودًا بالوقت والهوارد الهتاحة.

 ِأتُ:

 ة فُ الدوِرات الهحكهة الحدود الهوضوعِة: تيتـ ىذه الدراسة  .بالهقاالت التربِو

  فقط. 2013الحدود الزهنِة: تغطُ الدراسة الهقاالت التُ نشرت عاـ 
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 ىذه الدراسة بالهقاالت التُ كتبت بالمغة العربِة فقد تـ استبعاد الهقاالت التُ كتبت  حدود النوعِة: تعنٍال

الهقاالت التُ ال تتضهف الئحة هراجع، كها همخصات الرسائؿ وعروض الكتب كها تـ استبعاد بمغة أجنبِة، 

 الهوجودة فُ الدوِرات التُ شهمتيا العِنة.

 :فُ  لمهقاؿ نص الكاهؿالتوافر  بناًء عمٍ التُ ستدخؿ فُ عِنة البحث البمدافاختِار  تـ الحدود الجغرافِة

نفسو هف جية أخرى، ىكذا  البمد صادر هف هقاؿ 25وجود أكثر هف و ، هف جية قاعدة هعموهات شهعة

. أعداد نسبةبنفس ال بيذه الطِرقة تكوف األربعة بمداف ههّثمةو  ،فُ أربعة بمداف صادر   هئة هقاؿ  شهمت العِنة 

ت، البحِرف ىُ هف 2013الهتوافر نصيا الكاهؿ فُ شهعة والصادرة العاـ  دوِراتال ، األردف ،هصر، الكِو

ت، البحِرف واألردف ف، إاّل أنو فقط العربِة الهتحدة واإلهاراتالهغرب، سمطنة عهاف  ِوجد ُ هصر، الكِو

ىذه الدراسة. )أخذت ىذه األرقاـ فُ طموبة اله هع الهعاِِرالهقاالت  نوعِة تطابؽتهقاؿ و  25أكثر هف 

 .(2014والهعموهات هف شهعة فُ شير نِساف 

 الدراسة: مصطمحات

  هصادر الهعموهات: الهصدر الذي ِحصؿ هنو الفرد عمٍ هعموهات تحقؽ احتِاجاتو هف الهعموهات أًِا كاف

 1(الشاهُىذا الهصدر )

  الدراسات، الكتب، الهجالت العمهِة والرسائؿ الجاهعِة ك الوثائؽ هجهوعة هف: اإللكترونِةهصادر الهعموهات

ب والتُ ِهكف الولوج إلِيا هف خالؿ   فُ أي وقت كاف وهف أي هكاف. اإلنترنتالهوجودة عمٍ الِو

                                                           
1
 http://www.elshami.com/ 
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  :دوِرات تحتوي عمٍ دراسات عمهِة، هحاضر وتقاِرر أعهاؿ. تخضع ىذه الدراسات، قبؿ الدوِرات الهحكهة

، إلٍ تقِِـ هف قبؿ أحد زهالء هؤلؼ الهقاؿ أو العهؿ العمهُ فُ الحقؿ الهوضوعُ. قبوليا لمنشر فُ الدوِرة

 )الشاهُ(

 ِـ بالبحوث العمهِة، تقِِـ جودتيا وتحكِهيا، نشرىا ااالتصاؿ العمهُ: ىو النظاـ الذي ِتـ هف خاللو الق

 (American Library Associationلمهجتهع العمهُ، والحفاظ عمِيا الستعهاليا فُ الهستقبؿ. )

 :منهجية البحث

البِمِوهتِرة ىُ هجهوعة هف األسالِب الكهِة التُ تيدؼ إلٍ تحمِؿ الهؤلفات العمهِة والتكنولوجِة وىُ غالبًا ها 

ُتستخدـ فُ هجاؿ الهكتبات وعمـ الهعموهات، إاّل أف ليا تطبِقات واسعة فُ هجاالت أخرى. فُ الواقع، تـ 

ِد هف الهجاالت البحثِة الستكشاؼ وقع األعهاؿ واألبحاث، وتأثِر هجهوعة هف استخداـ الببمِوهتِرة فُ العد

الباحثِف فُ هجاليـ. ِعّرؼ هوقع الشاهُ البِبمِوهتِرة عمٍ أنيا "هجهوعة هف األسالِب اإلحصائِة والقِاسات 

 الهستخدهة فُ دراسة الخصائص البنِانِة لإلنتاج الفكري".

بط الهنيج البِبمِوهتري ارتباطًا وثِقًا جدًا بهراجع وهصادر الهعموهات. حتٍ أف هنذ بداِاتو إلٍ ِوهنا ىذا، ارت

العالقة ىُ عالقة تبعِة بِنيها، إذ أف الدراسات الببمِوهتِرة تقـو بقِاس اإلنتاج العمهُ عمٍ أساس النتائج التُ 

لبِبمِوهتري ِعتهد عمٍ ِتـ الحصوؿ عمِيا هف خالؿ تحمِؿ هصادر الهعموهات. باإلضافة إلٍ أّف الهجاؿ ا

هصادر الهعموهات كأساس فُ تطوره، حتٍ أف الباحثِف أنفسيـ لـ ِترددوا فُ اإلشارة إلٍ هجاؿ هصادر 
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الهعموهات واعتباره الوسِمة التُ تطبؽ األسالِب الببمِوهتِرة. وبدورىا، تتعمؽ ىذه األسالِب بشكؿ وثِؽ جدا 

 باألسالِب والتقنِات اإلحصائِة.

ال ِتطمب دراسة نصوصو أو التعرض لقراءة  (،1992، حسب الفضمُ )ؼ عف خصائص النتاج الفكريإذًا الكش

جراء تحمِؿ لذلؾ الهضهوف أو الهحتوى، إنها ِتطمب األهر ترجهة أنشطة االتصاؿ العمهُ فُ هرحمة  هفرداتو وا 

حصاء والتحمِؿ. ولعمنا نالحظ أف التوثِؽ والتنظِـ الببمِوجرافُ عمٍ شكؿ بِانات ببمِوجرافِة قابمة لمقِاس واإل

. فالباحثوف ِقوهوف بهياـ  Bibliographyنابع هف هصطمح  Bibliometrics هصطمح القِاسات الببمِوهتِرة

 (.2007الزىِهُ، التعِرؼ بالنتاج الفكري، بِنها ِقـو فِرؽ القِاسات الببمِوهتِرة بتحدِد خصائص ىذا النتاج )

 Statisticalبِبمِوهتري كاف ِسّهٍ فُ البدء البِبمِوجرافِا اإلحصائِة )ها نطمؽ عمِو الِـو الهنيج ال

bibliography).  أطمؽ ىذا الهصطمحHulme  حِف  1969واستهر استعهالو حتٍ العاـ  1923فُ العاـ

 هصطمح البِبمِوهتِرة. Pritchardاقترح 

لهعارؼ الهنيجِة التُ هف شأنيا أف البِبمِوهتِرة عمٍ أنيا هجهوعة هتكاهمة هف ا Carrizo-Saineroعّرفت 

تخدـ تطبِؽ األسالِب الكهِة لتقِِـ عهمِات إنتاج، تبادؿ واستخداـ الهعموهات العمهِة. ىدؼ البِبمِوهتِرة ىو 

 الهساىهة فُ تحمِؿ وتقِِـ العمـ واألبحاث.

 لمهنيج البِبمِوهتري: الهفاىِهِة والنظِرة  سستشّكؿ الثالث ركائز أدناه األ
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 نيج البِبمِوهتري ِجد جذوره الهعرفِة فُ قائهة الهراجع. إف اله 

  .إف الهنيج البِبمِوهتري ِشكؿ عاهاًل هف عواهؿ القِاس والتقِِـ لهصادر الهعموهات 

  إف الهنيج البِبمِوهتري ِتكوف هف أسموب، أو هجهوعة هف األسالِب، التُ ِهكف استخداهيا لتقِِـ البحوث

(Carrizo Sainero, 2000.) 

 عمٍ الببمِوهتِرة الدراسات ترتكز حدى أسالِب الهنيج البِبمِوهتري ىُ تحمِؿ االستشيادات الهرجعِة. وبِنهاإ

استخداهو  تـ ها عمٍ ترتكز الهرجعِة االستشيادات تحمِؿ دراسات هعِف، فإف لهجاؿ الفكري النتاج دراسة

األكثر شيرة فُ البحوث الببمِوهتِرة، . تحمِؿ االستشيادات ىو أحد األسالِب الهجاؿ فُ هنو واالستفادة

ىُ األدبِات الهذكورة فُ الئحة الهصادر فُ نياِة البحث. ِستند تحمِؿ االستشياد عمٍ النظِرة  واالستشيادات

 القائمة أف االستشيادات ىُ عالهة فعالة وهوثوقة عف التفاعؿ العمهُ بِف الباحثِف والهؤسسات البحثِة.

بمِوهتري فُ ىذه الدراسة، وتحمِؿ االستشيادات الهرجعِة تحدِدًا، ِأتُ هف فرضِة أف ىدؼ استعهاؿ الهنيج البِ

 لمدراسات الكهِة أىهِة فُ استخراج هعرفة ال ِهكف الوصوؿ إلِيا عبر طرؽ أخرى كاالستبانة أو الهقابمة.

ة هحّكهة فُ 2013العاـ  فُ ىذه الدراسة ستتألؼ العِنة هف هئة هقاؿ صادر صادرة فُ أربعة  دوِرات تربِو

ت، هصر، األردف والبحِرف. نوع الهصدر، لغتو، سنة  يانسِتـ استخراج عّدة هؤشرات ه بمداف عربِة ىُ الكِو

. ثـّ سِتـ البحث عف بعض الهصادر العربِة فُ إلكترونُوفُ حاؿ تـ تحدِد أنو هف هصدر  النشر، بمد النشر
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لعِنة وطِرقة تجهِع الهعموهات فُ الفصؿ األّوؿ هف سِتـ تفصِؿ ا .EduSearchقاعدتُ الهعموهات شهعة و

 القسـ الثانُ.
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 االتصال العممي: األولالفصل 

جهِع الباحثِف فُ هجاؿ اىتهاهيـ هف  إنتاجالحصوؿ عمٍ  استحالةأدرؾ العمهاء هنذ حوالُ األربعهاِة سنة 

ِة. لذلؾ تـ إصدار أوؿ هجمة عمهِة خالؿ الطرؽ التقمِدِة لتبادؿ الهعموهات أي الهراسالت أو الحوارات الشخص

وؿ دوِرة عمهِة كناِة عف هراسالت أوكانت   ."Journal des Sçavans"فُ فرنسا بعنواف  1665عاـ فُ ال

، أي فُ القرف الثاهف عشر، هف ذلؾ لكنو بعد قرف  .لرئِس تحِررىا ِعمـ الباحث عف اكتشافاتو او تجاربو

 اإلنتاجوهنذ ذلؾ الوقت بدأ . ىـ واألكثر اهتِازًا لنشر الهعموهات العمهِةاعتبرت الدوِرات كالقناة األولٍ، األ

ب العاـ ا ىبعد .و عبر الهشاركة فُ هؤتهراتأعبر الهقاالت  العمهُ بالتزاِد بشكؿ كبِر جداً   1992ظير الِو

العمهُ  اإلنتاجف بدأت قنوات االتصاؿ العمهُ تتوّسع ه ونتِجة ذلؾ لمجهِع، اً وتطّور بسرعة فائقة لِصبح هتاح

، كها توسعت دائرة االتصاالت الشخصِة بِف الباحثِف بفضؿ الهراسالت اإللكترونِةأشكالو  نحوالهطبوع 

 .ثـ الشبكات االجتهاعِة االلكترونِةوهف االلكترونِة 

ـو االتصاؿ هفيتطّور أِضًا  ،وتكنولوجِا االتصاالت والهعموهات العمـتطّور العمهُ و  اإلنتاجهع ىذا التوّسع فُ 

عمٍ أربعة هجهوعات  اً هبنِاالتصاؿ العمهُ فُ البدء كاف ( 2007فحسب دراسة قاـ بيا العِرشُ )العمهُ. 

 رئِسِة ىُ:

 ألبحاث العمهِةا ذِف ِنتجوفف الو الباحث -

 الدوِرات العمهِة ونشر ف عمٍ عهمِة إنتاجو ف القائهالناشرو  -
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 جهيور الهيتـّ بيامهِة وبثيا لمعف تجهِع األبحاث العأهناء الهكتبات الهسؤولِف  -

ستعهمونو  اإلنتاجىذا  ستخدهوفباحثوف آخروف ِ -  هعارؼ جدِدة إلنتاجِو

 أصبح االتصاؿ العمهُ ِتأثر بالعدِد هف العواهؿ أىّهيا: اإلنترنتهع تطّور التكنولوجِا وظيور 

ِف، الهكتبِِف والباحثِف الهجهوعات نفسيا التُ بنُ عمِيا االتصاؿ العمهُ التقمِدي: الباحثِف، الناشر  -

 الهستفِدِف

 وخدهاتيا اإلنترنتوهدة توافر أدوات االتصاؿ الحدِثة هثؿ  التقنِة -

 ُ ِنتهُ إلِيا الباحث ثانِاً تال الوضع االقتصادي لمبمد أّواًل ولمهؤسسة -

 الهؤثرات الحكوهِة والسِاسات العاهة -

. فقبؿ االنتياء هنو بعدقبؿ القِاـ بو و ضًا ُ بؿ أِبحث عمهب خالؿ القِاـهف االتصاؿ العمهُ ال ِكوف فقط إّف 

باحثِف الوتجهِع آراء وردود أفعاؿ لالنطالؽ ببحثو  هع باحثِف آخِرف الباحث بالتواصؿ البحث العمهُ ِقـو

 ج بحثو.ئخِرف. أّها بعد االنتياء هف البحث، ِقـو الباحث بالتواصؿ هع اّخِرف لهشاركتيـ نتااّ

أ هف عهمِة االتصاؿ العمهُ ىو جزء ال ِتجز إذًا أف التواصؿ ىو أساس العمـ.  1979عاـ  Garveyاعتبر 

ر الهعرفة، والبحث العمهُ ىو عهؿ جهاعُ ِعتهد بشكؿ كبِر عمٍ التواصؿ االجتهاعُ.  البحث وتطِو

 "االتصاؿ العمهُ ىو هف الهقوهات األساسِة الستهرار الحِاة بشكؿ عاـ، وهف ثـ فيو هف الضرورات التُ

ِتطمبيا استهرار نشاط البحث العمهُ. وال ِهكف لمباحثِف االستثهار فُ ىذا الهجاؿ إال هف خالؿ وجود وسط 
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ِضهف حركِة الهعموهات الهنتجة ىنا وىناؾ، بيدؼ االستفادة هنيا فُ التطبِقات العهمِة، أو باستغالليا فُ 

ر بحوث أخرى" )العِرشُ،   (.2007تطِو

رغـ تغِّر شكؿ إصدار فاألساسِة لتحقِؽ االتصاؿ العمهُ.  األولٍ حّكهة ىُ الوسِمةإّف الدوِرات العمهِة اله

ىُ نفسيا خالؿ القروف الثالثة ال زالت إاّل أف أغراض استخداهيا  اإللكترونِةالدوِرات وكثرة ظيور الدوِرات 

 2005 عاـ دِسهبر فُ نوأ ظيور الدوِرات اإللكترونِة ىُ تكاثر عمٍ دلِؿ أبرز ولعؿ (.2009السابقة )فراج، 

أّها فُ  كاهمة، هقالة 2,200 نحو عمٍ Directory of Open Access Journalsهعموهات  قاعدة اشتهمت

تتهِّز  .عمهِة هجاالت عّدة تغطُ هحكهة ةهقال 1,761,481 ِقارب ها عمٍ فحوت 2014تشِرف األوؿ 

 تتناوؿأف ها أف بإهكانيا ر الهعموهات فِيا، كالدوِرات العمهِة عف غِرىا هف وسائؿ النشر بحداثة وسرعة نش

أصبحت  فقد إحدى أوائؿ أشكاؿ التواصؿ العمهُ بِف الباحثِف،أّها الكتب، وىُ  فُ العدد نفسو. هختمفةً  اً هواضِع

بطِرقة و ، بالتواصؿ الهباشر والسِرع بِف الباحثِف واألكادِهِِف اإللكترونِةتسهح، بطرؽ النشر الجدِدة أي الكتب 

دة كبرى خصوصًا بسبب تزاهنو ئفا وصوؿ التكنولوجِة الجدِدة كاف ذا (. إذًا إفّ Kenneth, 1995ثر ودِة )أك

أسعار الدوِرات أّدى بالهكتبات وهراكز الهعموهات إلٍ  ارتفاعهع فترة صعبة لقنوات االتصاؿ العمهُ، إذ أف 

ف االتصاؿ العمهُ قد انخفض بِف الباحثِف فُ تخفِض االشتراكات، وبالتالُ لوال وجود تكنولوجِا الهعموهات لكا

 .العالـ وربها انعدـ فُ البمداف فُ طور النهو



مصادر المعلومات في األبحاث التربوية العربية                                                                                          20 
 

ىناؾ نوعاف هف االتصاؿ العمهُ: االتصاؿ الرسهُ واالتصاؿ غِر الرسهُ. االتصاؿ العمهُ الرسهُ ىو 

ؿ ولجهيور واسع، أّها االتصاؿ العمهُ غِر ال رسهُ فيو اتصاؿ االتصاؿ غِر الشخصُ والهتوافر لوقت طِو

شخصُ ِتـ عبر عهمِات التواصؿ الهباشر وفُ األغمب هتوافر لفترة وجِزة هف الوقت. االتصاؿ الرسهُ ِتـّ 

عبر قنوات النشر العمهِة أي الهقاالت فُ الدوِرات العمهِة، الكتب، الرسائؿ واألطروحات الجاهعِة الخ. أّها 

هحادثات الشخصِة، االتصاؿ الياتفُ، المقاءات العمهِة قنوات االتصاؿ غِر الرسهُ فيُ أوسع وهنيا: ال

ة، المجاف العمهِة، الهؤتهرات التُ تنظـ بناء عمٍ دعوات، الخ.( والهوّسعة )المقاءات ِالهحدودة )الحمقات الدراس

اّل أف الباحث الخ. إ الشبكات االجتهاعِة، ،اإللكترونُ، المقاءات القوهِة، الهؤتهرات الدولِة الخ.(، البِرد اإلقمِهِة

ِهكف تمخِص بعض نقاط االختالؼ بِف شكمُ و  هكّهمة لبعضيا، إذ أّنيالنوعِف هف االتصاؿ يذِف ابحاجة ل

 االتصاؿ كها ِمُ:

االتصاؿ الرسهُ هتاح لجهِع الهيتهِف باالطالع عمِو، بِنها االتصاؿ غِر الرسهُ هتوافر لعدد قمِؿ هف  -

 .الهستفِدِف

هكف الهعموهات الهتاحة عبر قن - فُ أي  استرجاعياوات االتصاؿ الرسهُ ِتـ غالبًا اختزانيا بشكؿ دائـ ِو

 لوقت هعِّف. ت االتصاؿ غِر الرسهُ فيُ هتاحةوقت، إّنها الهعموهات الهتاحة عبر قنوا

رسهُ فاألخِرة تحهؿ هعموهات أجّد إذا قارنا الهعموهات الهتاحة عبر قنوات االتصاؿ الرسهُ وغِر ال -

 وأحدث.
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، اإلنترنته فُ القرف السابع عشر. هع ظيور فُ العمـ هنذ القدِـ وأعِد إحِاؤ  ؿ غِر الرسهُ هوجوداالتصا

، اكتسب االتصاؿ غِر الرسهُ اإللكترونُوتسيِؿ عهمِة تبادؿ الهعموهات بِف الباحثِف، أّواًل هف خالؿ البِرد 

وهات ال ِهكف أف ِحّؿ هكاف الحوارات الشخصِة بِف لمهعم اإللكترونُِّتسـ بالعالهِة، إاّل أف التبادؿ  اً جدِد اً طابع

( االتصاؿ العمهُ 1983الباحثِف. ِعرض الدكتور حشهت قاسـ فُ كتاب "االتصاؿ أساس النشاط العمهُ" )

غِر الرسهُ عمٍ أنو هيـّ جدًا لمنشاط العمهُ، وأف الباحثِف ِحاولوف جاىدِف أف تتاح ليـ فرصة التعاهؿ هع 

محصوؿ عمٍ الهعموهات الجدِدة. لكف رغـ أىهِة االتصاؿ غِر الرسهُ فيو ال ِهكنو أف شبكات غِر رسهِة ل

ِحّؿ هكاف االتصاؿ الرسهُ، وخاصة الهعموهات العمهِة الهنشورة فُ الدوِرات العمهِة، إذا أف األخِرة ها زالت 

 مة، هؤّكدة وهحّكهة.الهمجأ األوؿ لمباحثِف لمحصوؿ عمٍ هعموهات هوثوقة، كها أنيا هصدر لهعموهات أصِ

وكافة تكنولوجِا االتصاالت  اإلنترنتالنتشار  إذًا إّف شكمُ االتصاؿ الرسهُ وغِر الرسهُ ِشيداف تحّواًل نتِجةً 

جذري فُ تغِِر  أّدت إلٍ اإلنترنتفكها تـّ ذكره سابقًا و (. Russel, 2001وتكاثر استخداهيا هف قبؿ الباحثِف )

العمهِة، بزوغ  لمدوِراتطرؽ الجدِدة لنشر األبحاث، كظاىرة النشر اإللكترونُ ال نظاـ االتصاؿ العمهُ ككؿ؛

، الهكتبات الرقهِة والهستودعات الهؤسسِة Open Access Movementحركة الوصوؿ الحر لمهعموهات 

ساؤالت العدِد هف الت أثارتالرقهِة، طرحت العدِد هف التحدِات لمهساىهِف فُ عهمِة االتصاؿ العمهُ، كها أنيا 

حتٍ إف االتصاؿ الرسهُ وخصوصًا الدوِرات العمهِة تأّثر إلٍ حد كبِر  بشأف هستقبؿ نهاذج االتصاؿ العمهُ.

هف الدوِرات الورقِة، خصوصاً  فُ  إلكترونِة، فبدأ العدِد هف الناشِرف بإتاحة نسخ اإللكترونِةبتقنِات االتصاؿ 

تشار الهقاالت العمهِة وبالتالُ تقّمصت هدة حصوؿ الباحث هجاؿ العمـو الطبِة، وبذلؾ تقّمصت هدة نشر وان
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اشِرف ِقـو بإصدار دوِرات بنسخة عمٍ الدراسات الصادرة فُ هجاؿ اىتهاهو. أضؼ إلٍ ذلؾ أف عددًا هف الن

 الِزادة الكبِرة لعهمِات االتصاؿ غِر الرسهِة قد أّدت إلٍ سد الحدود الجغرافِة وتوفِر فرصأّها  فقط. إلكترونِة

، وفتح آفاؽ لمباحثِف لتبادؿ خبراتيـ هع باحثِف آخِرف، جدِدة لمتواصؿ بِف الباحثِف والهجهوعات البحثِة

ب  .فُ عهمِات التواصؿ العمهُهكاف خصوصًا فُ الدوؿ الناهِة التُ لـ ِكف ليا فُ السابؽ  إف تقنِات الِو

ُ فُ الوقت عِنو يًا فُ وقتنا الحالُ فأصبحت هستعهمة كثِر  والشبكات االجتهاعِة( blogs)كالهدونات  2.0

 شبكةف .إحدى قنوات االتصاؿ العمهُ غِر الرسهُ أِضاً تشكؿ ىُ و  ،اإللكترونُشكؿ جدِد لعهمِات النشر 

researchgate.net2 ُت أف الوسائؿ الجدِدة لمتواصؿ التُ ِثب الشبكات االجتهاعِة هواقعإحدى أبرز  هثاًل ى

وصؿ عدد هستخدهُ الشبكة إلٍ  2013 أجري فُ العاـ بحث  حسب ب، فواسعالعمهُ أصبحت هستعهمة بشكؿ 

فرصة هشاركة أبحاثيـ هع باحثِف آخِرف هف قّدـ لمباحثِف ت ResearchGate إّف شبكة .همِوف باحث 2.6

سهح ت ResearchGateحتٍّ أف  .فِها بِنيـتبادؿ الهعموهات والخبرات  فرصةتقدـ ليـ كافة أقطاب العالـ، كها 

ؤّكد هدى إقباؿ الباحثِف  ،هدونات خاصة بيـ مهشتركِف بإنشاءل هّها ِؤكّد أىهِة الهدونات فُ التبادؿ العمهُ ِو

كؿ هف ِِرد أف لاستعهاؿ اإلنترنت بشكؿ فّعاؿ و ِجب نّ أBarjak (2004 )فكها بِّنت دراسة  ا.عمٍ استخداهي

 العمهِة الحدِثة. لتطوراتؿ اعمٍ اّطالع بكعمٍ عمـ بكّؿ جدِد فُ هجاؿ أبحاثو و ِبقٍ 

عتبار أف االتصاؿ العمهُ االلالتصاؿ العمهُ، هاؿ الباحثوف إلٍ  اإللكترونِةقبؿ انتشار التكنولوجِا والوسائؿ 

ِقـو أساسًا عمٍ الشكؿ الرسهُ، وتـّ غض النظر عف االتصاؿ غِر الرسهُ الذي أساسًا أسيـ فُ إفراز 

                                                           
2
 http://www.researchgate.net/about 
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ِرة بدأت بالزواؿ هع التواصؿ بِف الباحثِف عبر تكنولوجِا الهعموهات الهعموهات العمهِة. إاّل أف ىذه النظ

إحدى أىـ قنوات  واالتصاؿ إلٍ أف أصبح هف الصعب تحدِد قنوات االتصاؿ الرسهُ عف غِر الرسهُ.

التُ  (Invisible colleges) الخفِة ىُ الكمِة االتصاؿ غِر الرسهُ، والتُ زاد فعالِتيا التطّور التكنولوجُ،

الكمِة الخفِة عمٍ  . ِفّسر الشاهُمؽ عمِيا أِضًا إسـ الجاهعة الخفِة أو الجاهعة االعتباِرة أو غِر الهنظورةِط

تبادلوف  أّنيا "هجهوعة هف الباحثِف فُ هجاؿ هعِف ِرتبطوف ببعضيـ تحت قِادات عمهِة فُ ذلؾ الهجاؿ، ِو

الحصوؿ عمٍ الهعموهات الالزهة لمبحث  ؼ ىوواليد نتائج أبحاثيـ وبطِرؽ غِر رسهُ قبؿ نشر تمؾ األبحاث.

وقد ِفوؽ ها تقدهو الكمِة الخفِة ها تقدهو أِة  .الهعموهات الهكتبات وهراكز العمهُ عف غِر الطِرؽ العادي وىو

والتُ قد التنشر فُ  والحصوؿ عمٍ هواد لـ ِسبؽ نشرىا، هكتبة هف حِث دقة الهوضوعات وتخصصيا،

كمِة خفِة ألنيا تكوف بدوف جدراف وتضـ كؿ شخص ِتقاسـ اإلىتهاـ بهوضوع ... وسهِت الدوِرات والكتب

أها وسائؿ اإلتصاؿ فِها بِف الباحثِف . )الشاهُ( "هعِف هع اّخِرف بصرؼ النظر عف هكاف تواجدىـ فُ العالـ

دى أىـّ خصائص إح .الياتؼ وغِره فِهكف أف تكوف المقاء الهباشر هشافية، البِرد العادي، البِرد اإللكترونُ أو

الباحثِف الذِف ِنتهوف إلٍ هجتهعات هعزولة  تهكِفالكمِة الخفِة، والتُ تحّفز الباحث العربُ لالنخراط بيا ىُ 

الحصوؿ عمٍ آخر الهعموهات والتطورات الحاصمة فُ هجتهع الهعموهات فُ الدوؿ الهتطّورة، وبالتالُ هف 

 تخفِؼ حّدة الفجوة الرقهِة.

، وهف دوف االتصاؿ ال ِهكف بو ُء لِتواصمواشهاء هف دوف البحث، لِس لمعم Frédérico Mayorحسب ف

"وسائؿ ىو أحد أىـ هقوهات البحث العمهُ: االتصاؿ العمهُ  فأّكد ؤ ِ كّؿ ىذا .لمبحوث أف تتطّور وتتقّدـ



مصادر المعلومات في األبحاث التربوية العربية                                                                                          24 
 

عمهُ بِف بسبب األىهِة الكبرى لمتواصؿ الو  (.1983)قاسـ،  االتصاؿ العمهُ ىُ عصب حِاة النشاط العمهُ"

جعؿ إصداراتو قابمة لالستعهاؿ هف قبؿ جهِع أعضاء ىذا الهجتهع أِنها عمٍ الهجتهع العمهُ هحاولة باحثِف، ال

ة أو  سواء أكانت هف دوف عوائؽ وجدوا فُ العالـ  .آخر نوع هفلغِو

ة العوائؽ بال إّف ها نعنِو ع عمٍ الدراسات إف لـ ال ِهكف لمباحثِف االطالف، الكبِر فُ العالـ عدد المغاتىو مغِو

سِاسِة  ،ألسباب تاِرخِةو  ،المغة اإلنجمِِزة رضتـّ ف Benichoux (1985)حسب فيهونيا. ِبمغة  تكف

هع العمـ أنو لطالها كاف  الباحثِف. باعتبار أنو ِهكف فيهيا هف قبؿ أغمبِةرسهِة هوّحدة أو  كمغة ،واقتصادِة

، اً العدد األكبر هف المغات هيّهش وكاف ،واأللهانِةهثؿ الفرنسِة  لعمـىناؾ عدد هف المغات العالهِة الهعتهدة فُ ا

 2008العاـ  Amonبناء عمٍ دراسة  إاّل أنو اّف انحصر بمغة واحدة وخسرت باقُ المغات اهتِازىا بالعالهِة.

الهشاكؿ  ىذه برز، ولعّؿ أالعمهُ ؿكمغة "رسهِة" لالتصا اإلنجمِِزةىناؾ العدِد هف الهشاكؿ أو السِئات العتهاد 

 لغتيـ األـ بعِدة جدًا عف المغة الذِفعند  كمغة األـ، وخصوصاً  اإلنجمِِزةالذِف ال ِتكمهوف  لباحثِفا تظير عند

 :هثالً  الهشاكؿ ، وهف أىـ ىذهكالمغة الصِنِة اإلنجمِِزة

ة إتقانيا، اإلنجمِِزةكمفة تعّمـ المغة  -  والهحافظة عمٍ الهيارات المغِو

ةلغة  أخصائُوتدقِقيا هف قبؿ  اإلنجمِِزةبالمغة  النصوص إنتاج -  إنجمِِز

 (Ferguson, 2007) .المغوي تدقِؽالنوعِة النص واحتهاؿ قبولو لِست جِدة رغـ  -
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هِؿ الباحثوف اإلنجمِِزةىُ بالمغة  Scopus% هف الدوِرات الهوثّقة فُ 80( إف 2012) Weijenحسب  ، ِو

واالجتهاعِة.  اإلنسانِةأكثر هف الباحثِف فُ العمـو  اإلنجمِِزةر فُ المغة فُ العمـو الطبِعِة والنظِرة إلٍ النش

بثالث  حتٍ الوصوؿ إلٍ التكمـ المغات األجنبِةتعمِـ دعـ ( أنو ِجب 1990) Jean Marie Lehnعتبر كها ا

  .(Ben Romdhane, 1996) لمباحثِف اإلنجمِِزةلغات: لغة األـ، لغة أوروبِة والمغة 

 كر أفذُ  2003العربِة لمعاـ  اإلنسانِةففُ تقِرر التنهِة  ث العمهِة،وهكانتيا فُ األبحا ة لمغة العربِةبالنسبأّها 

 المغة العربِة كها أفّ  .ـلبالنسبة لمتواصؿ العمهُ هع الباحثِف فُ العا اً أّنيا تشّكؿ عائق المغة العربِة هف صعوبات

عف تراجع المغة  (2014الِوبُ ) تحّدث .ُ شبكات عمهِة عالهِةف ةالعربِ العمهِة ثو البح إدراج فُ اً تشّكؿ عائق

فأصبحت الِـو تقتصر األبحاث بالمغة العربِة عمٍ بالمغة العربِة.  ةالهنتج ةث العمهِابحالعربِة وانحدار األ

، القانوف، بعض أقساـ هعاىد اإلسالهِةكمِات اّداب، الدراسات بعض أقساـ ، هجاالت هثؿ العمـو الشرعِة

طب، التكنولوجِة، االقتصاد، الخ. األبحاث بالمغة العربِة عف كمِات الزراعة، اليندسة، ال توتغِبلترجهة، الخ. ا

فُ البحث أسباب غِاب المغة العربِة  "أىـالِوبُ أف  ِمّخصتعتهد كميا عمٍ المغات األجنبِة إلنتاج األبحاث. إذ 

 العمهُ بالوطف العربُ ىُ:

 الباحثِف وهؤسسات البحث العمهُ الجاهعُضعؼ القناعة والثقة فُ  -

 عدـ وفرة الهصطمح العمهُ العربُ وقمة الهراجع العمهِة الهكتوبة بالعربِة -

 انعداـ بِئة البحث العمهُ ِؤدي إلٍ اغتراب العمهاء والباحثِف العرب" -
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ِجب أف ِهحو هف  ال هف جية أخرى، انتشار وتقدـ المغة اإلنجمِِزةو هف جية إاّل أف انحدار المغة العربِة 

وها أف المغة العربِة كانت لغة العمـ والحضارة فُ وقت  هضٍ.  ، وخصوصًا لدى الباحثِف العرب،األذىاف

الذي ال أّواًل بسبب تقصِر الباحث العربُ  ، بنظرنا،مت إلِو المغة العربِة هف غِاب عمٍ الصعِد العمهُ ىووص

 .لمتطّور العمهُوهواكبتيا  إلحِاء المغةِبذؿ الجيود الالزهة 

هوضوع "البحث شِرؼ شاىِف كاهؿ  خاللو قّدـالمغة العربِة"  ةهؤتهر بعنواف: "نحو عالهِ 2013أجري العاـ 

قّدـ كاهؿ بعض التوصِات لدعـ المغة العربِة فُ فُ نياِة العرض و العمهُ بالمغة العربِة والشبكة العنكبوتِة". 

ة أو هركز إلعداد الهؤشرات اإلحصائِة ودراسات تحمِؿ االستشيادات "إنشاء وحد أىّهياكاف هجاؿ البحث العمهُ 

كها األدوات العالهِة التُ تقـو بضبط  لمدوِرات العمهِة الصادرة بالمغة العربِة" Citation analysisالهرجعِة 

 غة العربِة.الباحثِف الذِف ِنشروف بالم وحثّ  نوعِة األبحاث العمهِة وذلؾ لهكافأةالعمهِة وقِاس  اإلنتاجِة

 اوظيور التكنولوجِ إذًا إف االتصاؿ العمهُ بشكمِو الرسهُ وغِر الرسهُ ىو هف أساسِات البحث العمهُ.

خارج نطاقو العهمُ  واالنترنت سّيؿ عمٍ الباحث طرؽ الوصوؿ إلٍ الهعموهات والتواصؿ هع باحثِف آخِرف

د ِعدالنفسيا شّكمت  اإاّل أف ىذه التكنولوجِ اثو.بيدؼ الحصوؿ عمٍ هعموهات جدِدة ِبنُ عمِيا أبح والجغرافُ،

ة، كها الهيارات التكنولوجِة. هف العوائؽ التُ تحّد هف تواصؿ الباحثِف وأىّهيا العوائؽ فيؿ ِستفِد الباحث  المغِو

 صادرة خارج نطاقو الجغرافُ؟، عربِة أو أجنبِة، التربوي العربُ هف ىذا التطّور لمحصوؿ عمٍ دراسات حدِثة

الهجتهعات  تهّكف هف االنخراط فُ ؿىؿ ِستفِد الباحث العربُ اّف هف سيولة حصولو عمٍ دراسات؟ ىو 
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الدراسات  ىذه قـو بعرض بعضسن ،هراجعة األدبِات تحت عنواففصؿ التالُ الفُ  والجاهعات الخفِة؟ العمهِة

  مفة وبفترات زهنِة هختمفة.تعطُ فكرة عف هكانة الباحث العربُ هف االتصاؿ العمهُ فُ هجاالت هخت التُ
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 مراجعة األدبيات: الثانيالفصل 

ا أف لالتصاؿ العمهُ عالقة هباشرة هع تقنِات ووسائؿ االتصاؿ والتواصؿ. وبه ،فُ البحثسابقًا كر كها ذُ 

إلقاء الضوء عمٍ البحوث  ،خالؿ هراجعة األدبِات أدناه ،ِتـوؼ أحد هِادِف البحث العمهُ س البحث التربوي ىو

ة فُ العالـ العربُ، كثافة استخداـ ا استخداـ قواعد الهعموهات  كذلؾ هف قبؿ الباحثِف العرب، اإلنترنتلتربِو

البحوث التُ تعنٍ  الدراسات العربِة البِبمِوهتِرة عف خصائص الهراجع الهستعهمة هف قبؿ الباحث، ،اإللكترونِة

 .تغطِة قواعد الهعموهات لألبحاث مًٍا ع، وأخِر باالتصاؿ العمهُ بِف الباحثِف فُ العالـ العربُ

ىو ظاىرة عالهِة، فقد أصبحت  اإللكترونِةوتصفح قواعد البِانات  اإلنترنتتتفؽ الدراسات عمٍ أف استخداـ 

(. كها بِّنت Sin ،2011و Kimأداة البحث األكثر استخداها عالهًِا لمحصوؿ عمٍ الهعموهات ) اإلنترنت

وقواعد الهعموهات ىو أكثر شِوعًا لدى األكادِهِِف  اإلنترنتأف استخداـ الدراسات األجنبِة والعربِة 

االختصاصِِف فُ العمـو البحتة والتطبِقِة هنو لدى االختصاصِِف فُ العمـو اإلنسانِة واالجتهاعِة 

(Annamalai ،2011 ،ىذا وقد اتفؽ العدِد هف الباحثِف عمٍ أف نسبة 1997؛ بو عزة، 1999؛ غندور .)

هف بمد  افُ البمداف العربِة باإلضافة إلٍ اختالفي ت كثِفةلِس اإللكترونِةقواعد الهعموهات و  اإلنترنت ؿاستعها

 كها أشارت العدِد هف الدراسات (.2002؛ نِنو والبوِرنُ، 2004؛ الجرؼ، 2013عربُ إلٍ آخر )اليدِب، 

اث التُ ِحتاجونيا، كها أف هِميـ لمنشر أف الباحثِف فُ العالـ العربُ ِحصموف عمٍ كهِة هحدودة هف األبح إلٍ
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ىذه األهور تنعكس سمبًا عمٍ االتصاؿ العمهُ بِف الباحثِف العرب والباحثِف فُ كؿ  .اً ال ِزاؿ هحدود لكترونُاإل

 االتصاالت الحدِثة.و وسائؿ التكنولوجِة الإحدى أىـ التقنِات لتسيِؿ االتصاؿ العمهُ ىُ  أف العالـ إذ

 ي العالم العربي:البحوث التربوية ف

ة أف أ لعّدة  صعوبة الحصوؿ عمٍ الهعموهات هشاكؿ البحث التربوي ىو حدأظيرت بعض الدراسات التربِو

، بِنها لـ أسباب هنيا عدـ اشتراؾ الهكتبات الجاهعِة أو هراكز البحوث بدوِرات عالهِة أو عدـ انتظاـ ورودىا

 تتطرؽ دراسات أخرى إلٍ ىذا الهوضوع. 

عنواف "هؤشرات جودة البحث التربوي هف وجية نظر تحت ُ هجاؿ البحث العمهُ التربوي ففُ دراسة 

اف،  أف إحدى الهؤشرات ىُ توثِؽ  تبِّف( 2009األكادِهِِف والباحثِف فُ الجاهعات الفمسطِنِة" )شاىِف وِر

كتبًا وهجالت  تهمشإضافة إلٍ تنّوع ىذه الهراجع بحِث البحث أي الحداثة العمهِة لهصادر البحث وهراجعو، 

 ودراسات عربِة وأجنبِة.

ة فُ  بِّنت دراسة بعنواف "هشكالت البحث التربوي هف وجية نظر أعضاء ىِئة التدِرس فُ كمِات العمـو التربِو

ة ىُ 2011الجاهعات األردنِة الحكوهِة" )الشرع والزعبُ،  تبعًا لمترتِب ( أف هشكالت إجراء البحوث التربِو

الفرؽ البحثِة، ظروؼ العهؿ، إجراءات النشر، تحكِـ البحث وكتابة البحث. ولـ ِتـ ذكر  كالتالُ: التنازلُ

ة.  الهعموهات وكِفِة الحصوؿ عمِيا كهشكمة أساسِة إلجراء البحوث التربِو
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؛ الهجِدؿ، 2007عالجت الكثِر هف الدراسات الهعوقات التُ تواجو البحث العمهُ التربوي )الهال عبداهلل، 

وفُ جهِع الدراسات كانت إحدى  (،2010؛ الهجِدؿ وشهاس، 2008، أبو سهرة وجبر، ؛ قسِس2006

قِاـ بأبحاثيـ. ففُ دراسة الهجِدؿ وشهاس الهشاكؿ ىُ قّمة حصوؿ الباحثِف عمٍ الهعموهات التُ ِحتاجونيا لم

حتمت الهعوقات عمٍ ثالثة بنود: هعوقات إداِرة، هادِة وذاتِة. ا( تـّ تصنِؼ هعوقات البحث العهمُ 2010)

فاعتبر الباحث أف الجاهعات ال تعطُ أىهِة لمبحث العهمُ وتعتبر أف اإلنفاؽ عمٍ البحث  الهادِة الهرتبة الثانِة

 الهعوقات الهالِة كانت( ف2007أّها فُ دراسة الهال عبداهلل ) لألهواؿ. ِزانِات كبِرة لو ىو ىدرهالعمهُ ورصد 

ر التعمِـ والتدِربي ِعِؽ البحث الالذ السبب األوؿ ىُ حوؿ دوف االستفادة هنو فُ تطِو ، عمهُ التربوي ِو

 هف كها أف .وبالتالُ ِزادة الدعـ الهالُ كاف االقتراح األوؿ الذي قّدهو الباحثِف بيدؼ حّؿ هشاكؿ البحث العمهُ

ة عهاف هف أعضاء ىِئة التدِرس بكمِات التربِة فُ سمطن اعضو  116دراسة أجِرت عمٍ  ىُ الدراسات أبرز

صعوبة الحصوؿ عمٍ  إلٍ جانبحِث بِّنت النتائج أف أىـ الهعوقات ىُ قمة الدوِرات وعدـ انتظاـ ورودىا، 

 (.2004 ،كاظـ ،البحوث الهنشورة فُ جاهعات أخرى )الجهالُ

ة وتدنُ كمفتيا ىُ أىـ أسباب استخداـ الطالب إف  السرعة فُ الحصوؿ عمٍ هعموهات لألبحاث التربِو

فُ البحث التربوي: دراسة هِدانِة عمٍ طمبة  اإلنترنتبحث بعنواف "استخداـ  2008أجري عاـ  فقد .لإلنترنت

ة فُ كمِة التربِة بجاهعة دهشؽ" )الشهاس( لهعرفة هدى استخداـ  –الدراسات العمِا   اإلنترنتالدِبموهات التربِو

ة. أظيرت نتائج البحث أف النسبة األكبر الستخداـ موهات لمبحوث لمحصوؿ عمٍ هع اإلنترنت فُ البحوث التربِو

ة   كانتبالنسبة ألسباب استخداـ الطالب لإلنترنت، فسرعة الحصوؿ عمٍ الهعموهات  %.62بنسبة كاف التربِو
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% لتحسِف 18.6% إلثراء البحث التربوي، 20.4% لتدنُ الكمفة الهادِة، 22.8%، 25السبب األوؿ هع 

% 22.6فكانت كالتالُ:  اإلنترنتهحدد. أّها الهِزات فُ استخداـ % لمعهؿ فُ هكاف 13.2البحث التربوي و

% لمحصوؿ عمٍ هعموهات 20.4% لتوفِر الوقت والجيد، 22.2لمحصوؿ عمٍ كهِات كبِرة هف الهادة العمهِة، 

فُ  اإلنترنت% لمتعّرؼ عمٍ هراكز البحوث العالهِة. أظير البحث أِضًا فوائد استخداـ 16.6جدِدة، وأخِرًا 

% لالطالع عمٍ 15.5% لتحسِف هستوى المغة األجنبِة، 17.5حث التربوي هف وجية نظر الطالب وأىهيا الب

ة،  % لمتواصؿ هع أساتذة هف 8.7% لتبادؿ الهعموهات هع طمبة آخِرف و9.7كؿ جدِد فُ األبحاث التربِو

 وكثرةة، قّمة الهواد الهعربة، جاهعات هختمفة. أّها صعوبات االستخداـ فكاف أىهيا عدـ توافر األجيزة فُ الكمِ

 هصادر البحث. 

 :اإلنترنتكثافة استخدام 

غِر هعههة فُ  اإلنترنتإاّل أنو ها زالت كثافة استخداـ  لإلنترنترغـ ها تبِّف أعاله هف استخداـ أغمبِة الباحثِف 

 ُ وآخر.فُ الجاهعات هثاًل ِتفاوت بِف بمد عرب اإلنترنتكافة البمداف العربِة، فنسب استخداـ 

ت حِث تبِّف أف  2006قاـ حسِف األنصاري بدراسة العاـ  % هف العِنة 7.1شهمت أربع كمِات فُ جاهعة الكِو

ىو إلِجاد هعموهات ألبحاثيـ. كها احتّمت قواعد  اإلنترنت% ههف ِستعهموف 89.5، واإلنترنتال ِستعهموف 

. تبِّف أِضًا (2010)الحهود،  اإلنترنتهف خالؿ الهعموهات الهرتبة الرابعة بِف هصادر الهعموهات الهستعهمة 

ت ) (، وفُ دراسة بوهعرفُ فُ 2003فُ دراسة عبد الهعطُ والعنزي فُ كمِة التربِة األساسِة فُ جاهعة الكِو
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، وىدؼ النسبة األكبر هف هستخدهُ اإلنترنت( أف نسبة قمِمة هف الباحثِف ال ِستخدهوف 2001جاهعة الشارقة )

هف أعضاء ىِئة  اعضو  72جاد هعموهات ألبحاثيـ. بِنها بِّنت الدراسة التُ أجِرت عمٍ ىو إِ اإلنترنت

. كها اإلنترنت% هنيـ ال ِستخدهوف 75( أف 2002التدِرس فُ كمِة التربِة فُ جاهعة الهمؾ سعود )الشرىاف، 

عالِة جدًا ِشكموف بنسبة  اإلنترنتبِنت دراسة شرىاف أف نسبة أعضاء ىِئة التدِرس الذِف ِستخدهوف شبكة 

% 22.2% هنخفضة، و31.1% هتوسطة، 13.1% ِستخدهونيا بدرجة عالِة، 21% هف العِنة، 12.5

% 18.8% بدرجة عالِة جدًا، 9.7هنخفضة جدًا. بالنسبة الستعهاؿ قواعد البِانات فكانت النسب كالتالُ: 

العهري  ت نتائج دراسة% هنخفضة جدًا. كها أظير 34.1% هنخفضة، و23.3% هتوسطة، 14.2عالِة، 

لدى أعضاء ىِئة التدِرس والطمبة فُ جاهعة العمـو والتكنولوجِا  اإلنترنتبعنواف "واقع استخداـ  (2002)

هرة واحدة ِوهًِا بِف الساعتِف واألربع  اإلنترنت% هف أعضاء ىِئة التدِرس ِستخدهوف 50األردنِة" أف 

ف خالؿ االستبانة أف ىناؾ وجود ألي عضو فُ الجاهعة ال % ِستخدهونيا أسبوعًِا. لـ ِتبِف ه45ساعات، و

هيـ جدًا  اإلنترنت% هف أعضاء ىِئة التدِرس ِعتبروف 66.1أبدًا. أظيرت النتائج أِضًا أف  اإلنترنتِستخدـ 

 .(2009، هحِسف) اإلنترنت% هنيـ ِتقنوف هيارة استخداـ 75ألبحاثيـ العمهِة، و

 الدراسات العربية البيبميومترية:

إّف األبحاث التُ لجأت إلٍ الهنيج البِبمِوهتري وتحمِؿ الهراجع كاف أكثِرتيا فُ هجاؿ عمـ الهعموهات 

ة فمقد استخدهت فُ  والهكتبات. أّها الدراسات التُ استخدهت تحمِؿ االستشيادات الهرجعِة فُ العمـو التربِو
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تبعت الهنيج البِبمِوهتري وتحمِؿ االستشيادات هعظهيا العِنة هف الرسائؿ واألطروحات، باستثناء دراسة واحدة ا

 فُ الدوِرات، إاّل أف ىدفيا اقتصر عمٍ هعاِنة العناصر الشكمِة لمهراجع.

ة لمبحوث الهنشورة فُ هجمة كمِة  2009أجِرت العاـ  دراسة بعنواف "خصائص هصادر الهعموهات التربِو

(. شهمت عِنة 2009" )جواد وعبداهلل، 2000-1994 الهعمهِف/ الجاهعة الهستنصِرة: دراسة تحمِمِة لمهدة هف

استشياد، حِث تـ استبعاد البحوث  8230عددًا وبمغ عدد االستشيادات  25دراسة هنشورة فُ  346الدراسة 

ة. توّصؿ البحث إلٍ نتائج فُ أشكاؿ ولغات الهصادر قد و  ،التُ ال تحتوي عمٍ هصادر والبحوث غِر التربِو

%، الهقاالت 11.2% هف الهراجع، الهجالت والصحؼ 75.7شّكمت الكتب نسبة  كالتالُ: النتائج جاءت

%. 0.8% وأخِرًا النشرات والهطبوعات الحكوهِة 3.3%، رسائؿ الهاجستِر والدكتوراه 5%، التقاِرر 4والبحوث 

حث أِضًا % هف الهراجع. أظيرت نتائج ىذا الب75.2أّها بالنسبة لمغات فكانت المغة العربِة فُ الصدارة هع 

هدى حداثة الهصادر الهستخدهة فُ البحوث الهنشورة فالنسبة األكبر كانت لمهصادر الصادرة فُ الفترة الزهنِة 

% لمغة األجنبِة، أّها النسبة األقؿ فيُ فُ 6% لمغة العربِة و25سنة هع  21سنة وتقؿ عف  11التُ تِزد عف 

% 4% لمهصادر العربِة و14خ صدور البحث، هع الفترة الزهنِة األولٍ أي خالؿ عشر سنوات هف تاِر

سنة هف  22لمهصادر األجنبِة. توّصؿ ىذا البحث إلٍ أف أكثر هف نصؼ الهصادر ِِزد عهرىا الزهنُ عف 

تاِرخ الدراسة، واعتبر الباحث أف ىذه الظاىرة ىُ هف جية بسبب الحصار العمهُ والثقافُ بحِث ِضطر 

دِهة، وهف جية أخرى بسبب صعوبة الوصوؿ إلٍ دراسات حدِثة سواء االعتهاد عمٍ هصادر ق إلٍالباحث 
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بالمغة العربِة أو األجنبِة. إّف ىذه الدراسة ىُ األقرب إلٍ ىذا البحث إاّل أف الباحث اكتفُ باستخراج الهؤشرات 

 الشكمِة لمهصادر، كها اقتصرت الدراسة عمٍ العراؽ وعمٍ هجمة واحدة.

 هف هختمؼ االختصاصات إلكترونِة ُ عشرة هجمةتبِبمِوهتِرة عمٍ اثنأجِرت دراسة  2002فُ العاـ 

(Herring, 2002) يا أظيرتإحدى النتائج التُ هصدر.  4289تضهف ت هقاالً  175. استخرج هف ىذه الهجالت

عمٍ عّدة أنواع هنيا:  اإللكترونِةوتوّزعت الهصادر ، إلكترونِةراجع ىُ ه% هف ال55.4أف  ىذه الدراسة ىُ

% هقاالت 17.8% تقاِرر، 20.1% هف الهصادر هف هقاالت هف الهجمة نفسيا الهنشور فِيا الهقاؿ، 24.7

وؿ االطالع عمٍ أبحاث اإذًا إف الباحث ِمجأ إلٍ هراجع هف هحِطو الجغرافُ أكثر هّها ِح .هف دوِرات أخرى

عتبر الباحث أف السبب ىو أف أكثِرةهف خارج هحِطو  لِيا الباحث ىُ هف خالؿالتُ ِمجأ إ الهصادر ، ِو

ِقـو الباحث باالتصاؿ العمهُ عمٍ  ف االستنتاج أنو فُ ىذه الحالة، وبالتالُ ِهكعهمِات االتصاؿ غِر الرسهِة

 .هثالً  خارج جاهعتو أو بمده صعِد هحِطو الجغرافُ الضِّؽ فقط وال ِتوّسع باتصاالتو العمهِة

الهستعهمة فُ الرسائؿ واألطروحات فاحتمت الهصادر بالنسبة لمدراسات التُ عالجت هصادر الهعموهات 

بعنواف "استخداـ  2010النسبة األكبر، وكاف عهر االستشيادات حدِثًا. أجرى الشوابكة دراسة عاـ  اإلنجمِِزة

ة: دراسة تحمِمِة  اإلنترنتالهعتهدة عمٍ  اإللكترونِةهصادر الهعموهات  فُ الرسائؿ واألطروحات التربِو

رسالة وأطروحة هف كمِة التربِة  277لهرجعِة" حِث استخدـ الباحث الهنيج البِبمِوهتري لدراسة لالستشيادات ا

% هف الرسائؿ واألطروحات تعتهد 74. أظيرت النتائج أف 2007-2005فُ جاهعة الِرهوؾ خالؿ الفترة هف 
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% عاـ 12.3ًا كالتالُ: حسب السنوات تصاعدِ اإللكترونِة. توّزع االستشياد بالهصادر إلكترونِةعمٍ هصادر 

الهستعهمة  اإللكترونِة%. أّها أنواع الهصادر 48هع  2007والنسبة األكبر عاـ  2006% عاـ 39.7، 2005

% لمبحوث الهنشورة فُ 29.3أو الهقاالت،  اإللكترونِة% لمبحوث 48.9فتقسهت عمٍ األشكاؿ التالِة: 

ة الهتخصصة وأعهاؿ الهؤتهرات والرسائؿ ، وتوّزع الباقُ باإللكترونِة% لمكتب 0.7الدوِرات،  ِف الهواقع التربِو

% لمغة 35.1% و64.9الجاهعِة. بالنسبة لمغات فتبِّف أف النسبة األكبر هف الهراجع ىُ لمغة اإلنكمِِزة هع 

 العربِة.

هصادر استعهمت أكثر هف ال اإلنجمِِزةدراسة الشوابكة حِث بِّنت أف الهصادر هع ( 2004دراسة زاِد ) تطابقت

الهتاحة عف بعد فُ االستشيادات الهرجعِة: دراسة تحمِمِة ألطروحات  اإللكترونِة. تناوؿ بحث "الهصادر العربِة

أطروحة. تبِّف أف طالب الدراسات العمِا  78" 2003-1998قسـ الهكتبات والوثائؽ والهعموهات آداب القاىرة 

مٍ الهصادر العربِة إذ كاف عددىا ستة هصادر فقط هقابؿ الهعنِة فُ ىذه الدراسة ِعتهدوف بنسبة قمِمة جدًا ع

 أطروحة. 21هصدر أجنبُ فُ  455

فُ دراسة أخرى لهصادر الهعموهات، التُ ترتكز عمٍ الهقاالت، تبِّف أف نسبة الهصادر الحدِثة كانت أعمٍ 

ِف قبؿ تاِرخ الهقاؿ هّها ِعود فُ الحد األقصٍ إلٍ سنت، إذ أف تاِرخ الهصادر بكثِر هف نسبة الهصادر القدِهة

. إضافة إلٍ أف الهصادر األجنبِة هعتهدة أكثر هف العمـو االجتهاعِةِؤدي إلٍ اعتبار الهصدر جدِد فُ هجاؿ 

فُ هجاؿ عمـ الهكتبات  اإللكترونِةالهصادر العربِة. أجِرت دراسة بعنواف "استخداـ هصادر الهعموهات 
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فُ هقاالت الدوِرات العربِة" )خمِفة،  اإلنترنتالهرجعِة بهصادر  والهعموهات: دراسة تحمِمِة لالستشيادات

. 2003و 2000صادرة بِف العاـ  دوِرات هتخصصة هقالة هف أربع 257عِنة الدراسة  ( حِث بمغت2005

 % لـ تستشيد.68و اإلنترنتادر هف % هف الهقاالت الهشهولة فُ العِنة استشيدت بهص32بِّنت الدراسة أف 

 2000% لسنتُ 35و 2003و 2002% لسنتُ 65الستشيادات الهرجعِة بالنسبة لسنة النشر فكانت أّها نسبة ا

% بِنها احتمت الهصادر األجنبِة 0.7فكانت نسبة الهصادر العربِة  اإللكترونِة. بالنسبة لمغة الهصادر 2001و

 .اإلنترنت% هف هجهؿ االستشيادات هف 99.3نسبة 

 :ترونيةاإللكاستخدام قواعد المعمومات 

وردت  اإللكترونِة. الدوِرات اإلنترنتهصادر الهعموهات الهستعهمة هف خالؿ شبكة فُ البمداف األجنبِة ختمفت ا

ِيا إقباؿ معلـ ِكف  اإللكترونِةفُ كافة الدراسات وىُ هف الهصادر األكثر استعهااًل، إاّل أف قواعد الهعموهات 

 هف قبؿ الباحثِف.كبِر 

. كها اختمفت نسبة استعهاؿ قواعد قواعد الهعموهات بِف بمد وآخر وبِف جاهعة وأخرى واختمفت نسب استعهاؿ

استخداـ قواعد الهعموهات ضعِؼ ونادر جدًا فُ الجاهعات  اإلجهاؿأنو فُ  ، إاّل الهعموهات حسب االختصاص

ة: توافرىا فُ الجاهعات العربِ اإللكترونِة( عف "قواعد الهعموهات 2004دراسة الجرؼ ) ففُ .العربِة

أف "هتوسط عدد هرات استخداـ قواعد الهعموهات هجتهعة ىُ هرة واحدة فُ  ىذه الدراسة واستخداهيا" كشفت

العاـ لمشخص الواحد بجاهعة الهمؾ سعود، وهرة واحدة فُ العاـ لكؿ ثهانِة أشخاص بجاهعة الهمؾ عبد العِزز، 
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وثالث هرات فُ العاـ لمشخص الواحد بهعيد  شيرا لكؿ شخصِف بجاهعة أـ القرى، 14وهرة واحدة خالؿ 

  اإلدارة، وهرة واحدة كؿ عاهِف لمشخص الواحد فُ الجاهعة األهِركِة ببِروت".

بعنواف "واقع استخداـ أعضاء ىِئة التدِرس فُ جاهعة إربد األىمِة لهصادر  2002كها أجِرت دراسة عاـ 

هعة" حِث تبِف هف خالليا أف استخداـ قواعد البِانات الهعموهات وخدهات الهعموهات الهحوسبة فُ هكتبة الجا

وشبكات الهعموهات هف قبؿ أعضاء ىِئة التدِرس فُ جاهعة الزرقاء األىمِة كاف بنسبة قمِمة جدًا. وبِّنت دراسة 

% لهف 41.8أف استخداـ قواعد البِانات فُ جاهعة الزرقاء األىمِة ىو بنسبة  2000عاطؼ ِوسؼ عاـ 

% هّرة فُ الفصؿ أو نادرًا. كها قاـ هحهد غندور 16.4% هّرة فُ الشير و31.6فُ األسبوع،  ِستخدهونيا هرة

( بدراسة حوؿ "نهط استخداـ أعضاء ىِئة التدِرس بجاهعة الهمؾ سعود لإلنترنت"، وعبد الهجِد بو عزة 1999)

عالُ وسموكيـ فُ هجاؿ ( بدراسة أخرى حوؿ "حاجات الهستفِدِف هف خدهات هكتبات هؤسسات التعمِـ ال1997)

الهعموهات: دراسة تحمِمِة تألِفِة" حِث تبِّف فُ الدراستِف أف استخداـ قواعد البِانات هف قبؿ أعضاء ىِئة 

 فُ هجاؿ العمـو التقنِة والطبِة.استخداهو التدِرس فُ هجاؿ العمـو االجتهاعِة ِقّؿ عف وتِرة 

ة. ِو هربوط أاستخداـ قواعد الهعموهات ِتزاِد هع الوقت وىإف  هود اسطفاف  قاهت الدكتورةضًا بالهيارات المغِو

 Les moyens de la recherche en sciences de l’informationبعنواف ) 2004ىاشـ بدراسة عاـ 

dans les pays arabes: l’exemple de l’Egypte et de l’Arabie Saoudite) وقد ىدؼ  ىذا .

هعتهدة هف قبؿ الباحث فُ هصر والسعودِة لمقِاـ بأبحاث عمـ الهعموهات البحث إلٍ دراسة وسائؿ البحث ال
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جابة عف السؤاؿ التالُ: ىؿ ِشارؾ الباحث العربُ فُ عمـ الهعموهات فُ اإلنتاج إلوحاولت الدراسة ا ،والهكتبات

فتقد الٍ الوسائؿ التُ تساعده عمٍ التواصؿ هع العمهاء والأـ أالهعرفُ العالهُ،  تبادؿ الهعرفُ نو هعزوؿ ِو

توصمت الدراسة إلٍ هجهوعة هف النتائج أىهيا أف استعهاؿ تكنولوجِا الهعموهات فُ البمداف العربِة  العالهُ؟

 اإللكترونِةالتواصؿ الشخصُ فهف أكثر الهواقع ، ىو ألغراض ، رغـ أنو فُ تزاِد هستهراإلنترنتاستعهاؿ و 

تحوؿ دوف أف ِصؿ الباحث العربُ إلٍ الهعموهات عبر  . أّها العوائؽ األخرى التُِزارة ىُ الهنتدِات

أف أقمِة ىُ التُ تهتمؾ المغة اإلنكمِِزة، إضافة إلٍ الكمفة العالِة ليذه  إذالتكنولوجِة الحدِثة فهنيا حاجز المغة 

 التُالهصادر بالنسبة لمغات  بيا إال هف قبؿ الجاهعات الخاصة.الهصادر العمهِة التُ ال تسهح لالشتراؾ 

% بالمغة 54% هف الهصادر كانت بالمغة العربِة، 45وف فُ السعودِة وهصر بِّنت الدراسة أف ِستعهميا الباحث

. حاولت الدراسة هعرفة نسبة الهصادر اإللكترونِة التُ ِستعهميا الباحثوف فُ % بالمغة الفرنسِة1األجنبِة و

كها بِّنت  % هنيا ورقِة.88إلكترونِة، و % هف الهصادر ىُ هصادر12هصر والسعودِة وبِّنت النتِجة أف 

ِمِيا الكتب  ،%(24) الكتب بالمغة العربِة ىُ األكثر استعهاالً  فُ هصرالدراسة أنواع الهصادر الهستعهمة، ف

%(، واستعهاؿ هقاالت الدوِرات العربِة واإلنجمِِزة ىُ بنسبة ضئِمة 20والهوسوعات بالمغة اإلنجمِِزة )

%(، ِمِيا الكتب 24) األكثر استعهاالً كانت  بالمغة اإلنجمِِزة دِة فهقاالت الدوِرات%(. أّها فُ السعو 13)

إذًا هف خالؿ ىذه األرقاـ  %( بالمغة العربِة.16%( والهقاالت )19%( وأخِرا الكتب )21بالمغة اإلنجمِِزة )

اف العربِة والبمداف األجنبِة واستنتاجات الدراسة، هف الواضح أف الفجوة الهعموهاتِة هوجودة لِس فقط بِف البمد

 .الهتطّورة، بؿ ىُ أِضًا هوجودة ها بِف البمداف العربِة هثاًل بِف هصر والسعودِة
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 االتصال العممي بين الباحثين:

زاد فقد هع التطور التكنولوجُ والعولهة، أصبحت عهمِة االتصاؿ العمهُ أسيؿ وهتاحة لعدد أكبر هف الباحثِف، 

اوف بِف الباحثِف فُ هختمؼ أرجاء العالـ. ولعّؿ األدوات األكثر استعهااًل لمتواصؿ العمهُ ىذا التطور فرص التع

ِنّهُ هيارة  اإلنترنتف استعهاؿ إلٍ أبشكؿ عاـ. إضافة  اإلنترنتو اّف ىُ الدوِرات العمهِة وقواعد الهعموهات 

ا الهعموهات واالتصاالت هيّهة جدًا فُ دعـ تنهِة التواصؿ العمهُ االتصاؿ العمهُ لدى الباحث. إذًا إف تكنولوجِ

الرسهُ وغِر الرسهُ، كها أف أىهِة ىذه التكنولوجِا تكهف فُ ىدـ الحدود والخطوط العِرضة بِف نوعُ 

أّدت إلٍ التواصؿ العمهُ. إاّل أف الفجوة الرقهِة رغـ تكنولوجِا الهعموهات واالتصاالت، فُ البمداف العربِة هثاًل، 

الحّد هف إهكانِة بعض الباحثِف والطالب هف الوصوؿ إلٍ الهعموهات عمٍ هستوى أكبر هف الهجتهع العمهُ 

 الهحِط بيـ.

( La communication scientifique à l’aube du XXIieme siècleبدراستو بعنواف ) Russelأشار 

لو نتائج لِس فقط  ،لكترونُالورقُ إلٍ اإلقاؿ هف بِف شكمُ االتصاؿ العمهُ، واالنتىذا التغِر التصاعدي أف 

عطُ ؿ عف نشر وهعالجة ىذه الهعموهات. و بؿ أِضًا عمٍ هف ىو هسؤ  ،عمٍ طرؽ تبادؿ الهعموهات  Russelِو

 ياهوقع ه عمٍنشر ب وتقـو اً ها تصدر هؤسسة ها تقِرر : فعندعف تداخؿ شكمُ االتصاؿ الرسهُ وغِر الرسهُ هثالً 

ألنو ال إّنو إحدى الطرؽ غِر الرسهِة  :فُ الوقت عِنو ِشّكؿ طِرقة اتصاؿ رسهُ وغِر رسهُفيو ، لكترونُاإل

تصاؿ رسهُ إذ أنو هوّجو لعدد كبِر طِرقة اِشّكؿ أي نوع هف أنواع الطرؽ الرسهِة كالكتب أو الهقاالت، وىو 
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ارتباط وثِؽ بِف كال القطاعِف ىناؾ تكاهؿ و  و أصبحوهعنٍ ذلؾ أن لهف ِِرد االطالع عمِو. هتاحهف الباحثِف و 

 الناهِةإلٍ االتصاؿ العمهُ عبر التقنِات الجدِدة فُ البمداف أِضًا تطّرؽ الباحث فُ هسار تدفؽ الهعموهات. 

بسبب الهشاكؿ الهادِة، بؿ ىُ أِضًا اعتبر أف الهشاكؿ التُ ِواجييا الباحثوف فُ ىذه البمداف لِست فقط حِث 

كها أف المغة ىُ إحدى أىـ الهشاكؿ التُ تعِؽ الباحث فُ اعِة، ثقافِة وسِاسِة. اجته تاِرخِة، بسبب عواهؿ

رى الباحث هف الهشاركة فُ الهجتهعات البحثِة العالهِة.  الناهِةالبمداف   البمد داخؿ وجود تفاوت إهكانِةِو

 تسهِة عمِيـ طمؽأ )وقد ِة، وذلؾ بِف الباحثِف فُ العاصهة الذِف ِنتهوف غالبًا إلٍ هراكز البحوث الرئِسالواحد

 لدِيـ صعوبات فُ الحصوؿ عمٍ الهعموهات.ف الذِف والباحثِ (Info-eliteالػ

األولٍ فُ عهمِات االتصاؿ العمهُ بدأت بعد نياِة المغة  اإلنجمِِزةالعواهؿ التُ أّدت إلٍ أف تصبح المغة إّف 

العالهِة الثانِة الهجتهعات العمهِة فُ فرنسا  "ىّدهت" الحرب. فبعدها 1914الحرب العالهِة الثانِة فُ العاـ 

، بدأت األبحاث العمهِة تتوّسع فُ ، وتعّززت ىجرة العمهاء الذِف بدأوا باليروب هف األنظهة االشتراكِةوألهانِا

خصوصًا هع  البحث العمهُ فُ الوالِات الهتحدةالحرب الباردة فُ أوروبا عّززت عهمِات  الوالِات الهتحدة.

إلٍ توّسع ضخـ فُ  ولوجِا الكهبِوتر والدعـ الكبِر الذي قّدهتو لمجاهعات ذات التوجو البحثُ، هّها أدىتكنتطور 

االقتصادي والتكنولوجُ دور هيـّ فُ هكانة لمعاهؿ إذًا  فُ البحوث العمهِة. اإلنتاجحّصة الوالِات الهتحدة هف 

 فُ القرف العشِرف كانت لموالِات الهتحدة. األولٍ والتكنولوجِة ، فالقوة االقتصادِةاإلنجمِِزةة المغ
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ة لدى الباحث ىُ التكنولوجِة و إف القدرات   لإلنترنتعمٍ عالقة هباشرة بوتِرة أو نسبة استخداهو إذًا المغِو

دراسة بعنواف "واقع  أجرى الشاِب 2001. عاـ عمٍ إهكانِة االنخراط بعهمِة االتصاؿ العمهُ العالهُوبالتالُ 

حِث اختبرت الدراسة  واتجاىاتيـ نحوه" اإلنترنتاليِئات التدِرسِة فُ الجاهعات األردنِة لشبكة  استخداـ أعضاء

هجهوعة هف الهتغِرات شهمت صفة الجاهعة، فئة التخصص، الرتبة األكادِهِة، قدرات المغة اإلنكمِِزة، الخبرة 

خداـ أعضاء ىِئة التدِرس لإلنترنت. ، تنوع ىذا االستخداـ، وهعوقات استاإلنترنتالحاسوبِة، نسبة استخداـ 

%. أظيرت الدراسة 15.1وزعت استبانة عمٍ ثالث جاهعات حكوهِة وثالث  خاصة، وكانت نسبة االسترجاع 

أف نسبة استخداـ أعضاء ىِئة التدِرس لإلنترنت هرتفعة هع أنيا حدِثة العيد، وتزداد النسب فُ الجاهعات 

 .(2011)همحـ،  فِيا ع هستوى قدرات المغة اإلنكمِِزةارتفاهع الحكوهِة والكمِات العمهِة 

وقد  ،اإلنجمِِزةهُ وهدى ىِهنة المغة العم لإلنتاجأجِرت العدِد هف الدراسات التُ اىتهت بالمغات العالهِة وقد 

 لمغة،عائؽ ا وأىّهيا عدد هف العوائؽ هنيا بِف الباحثِف ِحّده العالهُ االتصاؿ العمهُأف  عمٍ اياتفقت العدِد هن

فحِف تكوف لغة البحث هجيولة هف أحد  فالمغة ىُ وسِمة ضروِرة هف أجؿ تتهة عهمِة االتصاؿ بِف الباحثِف.

 2014عاـ  Ammonتوّضح دراسة . بادؿ النتائج العمهِة شبو هستحِؿأطراؼ التواصؿ العمهُ، ِصبح انتقاؿ وت

أظيرت  كذلؾالتصاؿ العمهُ فُ كافة الهجاالت. هااًل لُ المغة العمهِة العالهِة األكثر استعى اإلنجمِِزةأف المغة 

التزاِد   (English as the international language of scienceبعنواف ) 2008دراسة أجِرت العاـ 

ِطالِافُ كؿ هف ىولندا  اإلنجمِِزةالواضح فُ نسبة الهقاالت الصادرة بالمغة  وحتٍ العاـ  1996هف العاـ  وا 

سبانِاهانِا، فرنسا لأ. أّها فُ 2007 ارتفعت ولكف لِس بقدر وتِرة  اإلنجمِِزةفنسبة الهقاالت الهنشورة بالمغة  وا 
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ِطالِاارتفاعو فُ ىولندا  تـ توسِع ىذه الدراسة هف خالؿ إضافة الصِف والبراِزؿ ولمفترة  2012. فُ العاـ وا 

وروسِا  إِطالِا( أنو فُ ىولندا، Weijen ،2012. بِّنت ىذه الدراسة )2011وحتٍ  1996الزهنِة الههتدة هف 

بشكؿ واضح. كها أف النسبة  2011و 2008بِف العاـ  اإلنجمِِزةاضطردت نسبة الهقاالت الهنشورة بالمغة 

والصِف. إاّل أف البراِزؿ كاف البمد الوحِد  إسبانِالهانِا، إاّل أنيا ها زالت هستقرة فُ فرنسا، أتصاعدت قمِال فُ 

وحتٍ العاـ  1996انحدارًا تدِرجًِا هف العاـ  اإلنجمِِزةفِو نسبة الهقاالت  سّجمتراسة الذي الهشهوؿ فُ ىذه الد

2011. 

ُ اّونة األخِرة المغات الدولِة السابقة كالفرنسِة واأللهانِة، أو المغات التُ بدأت تكتسب زخهًا دولًِا ف إفّ 

ىذا األهر ِشّكؿ عائقًا أهاـ و تواصؿ العمهُ العالهُ. فُ عهمِة ال اابانِة أو الصِنِة، تـ تيهِشيكاإلسبانِة، الِ

ؤدي إلٍ ضِاع  وىُ هعرضة  إنجمِِزةدراسات عمهِة ىاهة ُنشرت بمغة غِر إتهاـ دورة االتصاؿ العمهُ، ِو

، حتٍ فُ حاؿ هعرفتيـ إنجمِِزةفالهتحّدثوف بمغات غِر  االستفادة هنيا هف قبؿ الهجتهع العمهُ. ـعد وألمفقداف 

ف الكتابة العمهِة أ إضافة إلٍ، ِواجيوف صعوبة فُ التعاهؿ هع الدراسات الهنشورة بتمؾ المغة. نجمِِزةاإللمغة 

 بمغة غِر المغة األـ لِس بالعهؿ السيؿ.

فاألشكاؿ  عمٍ عهمِة االتصاؿ العمهُ بِف الباحثِف. باإلضافة إلٍ عائؽ المغة، لمهيارات التكنولوجِة تأثِر كبِر

بعض الهيارات التكنولوجِة فُ  الباحثِف اهتالؾتتطّمب  الرسهُ وغِر الرسهُ اؿ العمهُالحدِثة هف االتص

أجّد  إلٍ بأسرع طِرقة الهجتهع العمهُ العالهُ كها الوصوؿبيدؼ االنخراط ب والهعموهات هجاؿ االتصاالت
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دة أعضاء ىِئة عف هدى استفا 2004بِّنت دراسة عبد العِزز فُ العاـ وقد  الهعموهات فُ هجاؿ أبحاثيـ.

ها زاؿ غِر ههيد لتغِِر الطِرؽ  إفّ  ،اإللكترونِةالتدِرس فُ جاهعة عِف شهس فُ هصر هف الهصادر 

بسبب ضعؼ الهيارات  اإللكترونِةاتجاىات الهستفِدِف نحو تقبؿ هقتضِات اإلفادة هف الهصادر والخدهات 

 .(2011)همحـ،  التكنولوجِة لدِيـ

أوجو االتصاؿ العمهُ. استنتجت دراسة العِرشُ بعنواف "االتصاؿ  أِضاً  د طّورظيور الهكتبات الرقهِة قإف 

: دراسة استكشافِة لهشكالت وقضاِا التأثِر والتأثر واالتجاىات الهستقبمِة" أف لمبِئة الرقهِة العمهُ والهكتبات

بصورة فّعالة بالنشر العمهُ ، كها أف الهكتبات الرقهِة ترتبط تأثِر كبِر عمٍ أوجو االتصاؿ العمهُ اإللكترونِة

. فتقنِات االتصاؿ الحدِثة غِّرت نظرة الباحثِف لسبؿ الوصوؿ إلٍ الهعموهات وطِرقة نشرىـ واالتصاؿ العمهُ

ألبحاثيـ. وأوضحت الدراسة أف النشر اإللكترونُ عمٍ الشبكة العنكبوتِة ِدعـ شبكات التواصؿ العمهُ وتبادؿ 

ال تحتهؿ أف تكوف ىُ هستقبؿ النشر العمهُ، إنيا جزء  webأف "الشبكة العنكبوتِة الهعموهات بِف الباحثِف، إاّل 

بالنسبة تتجاوز ىذه الشبكة بدوف شؾ". تقنِات جد فُ الهستقبؿ اتو ِهف الحاضر وهؤشر لمهستقبؿ. ولسوؼ 

بات الرقهِة، تالهك بشكؿ هنّظـ كها الهعموهات واسترجاعلمكاتب فيو ِعتبر أف الشبكة العنكبوتِة لـ تصهـ لتخِزف 

ال تستطِع أبدًا أف  ياولكن عبارة عف هخزوف كبِر لها ِنتجو العالـ بشكؿ رقهُ إف دورىا ِنحصر فُ كونيا بؿ

كها أشار الباحث إلٍ أف فال ِهكف أف تكوف ىُ هستقبؿ النشر العمهُ.  وبالتالُ ،حّؿ هكاف الهكتبة الرقهِةت

الهشاكؿ الفنِة واألهور االجتهاعِة والثقافِة التُ تواجو  تتأتٍ هفُ الصعوبات التُ تحّد هف النشر اإللكترون

 الباحثِف.
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 تغطية قواعد المعمومات:

بحاث الجدِدة والهيّهة فُ أي حقؿ هف حقوؿ لأل تغطِة قواعد الهعموهات الهستعهمة هف قبؿ الباحث نسبة إف

مِة البحث عف الهعموهات هف ناحِة الجيد فيذه الطِرقة تسّيؿ عمٍ الباحث عه ىُ ذات أىهِة كبِرة. الهعرفة

كُ ِبحثوا فُ هكاف هحدد وال  اإلنترنت% ِستخدهوف 13.2الشّهاس أف دراسة  تبِّنقد ف والوقت الهبذولِف.

 عدد كبِر هف الهراجع.فُ يـ هصادر لدراسات عفِقوهوف بإضاعة الوقت فُ البحث 

ةأجري العدِد هف الدراسات عف التداخؿ فُ تغطِىذا وقد  ، هثؿ لمدراسات واألبحاث  ة هصادر الهعموهات الثانِو

حسنات وسِئات التداخؿ العالُ  افُ دراستيه Wilsonو Hood عموهات، فُ كافة الهجاالت. فّصؿقواعد اله

 وىُ: والهنخفض بِف قواعد الهعموهات

 حسنات نسبة التداخؿ العالُ بِف قواعد الهعموهات: .1

 توى الدوِرات هف عّدة هصادرالوصوؿ إلٍ األدبِات وهح إهكانِة 

 التكمفة باالشتراؾ فُ عدد كبِر هف قواعد  وتخفِضجيد الباحث فُ البحث عف الهعموهات  تقمِص

 الهعموهات

 :داخؿ العالُ بِف قواعد الهعموهاتسِئات نسبة الت .2

 تكالِؼ هكّررة عمٍ الهشترؾ بقواعد الهعموهات 
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 جيد هكّرر عمٍ هنتجُ قواعد الهعموهات 

 بة التداخؿ الهنخفضة بِف قواعد الهعموهات فيُ:حسنات نس .3

 نسبة اليدر فُ االشتراؾ بأكثر هف قاعدة هعموهات واحدة ىُ نسبة هنخفضة 

 انخفاض بنسبة الجيد الهبذوؿ هف الباحث وهنتج قواعد الهعموهات 

 سِئات نسبة التداخؿ الهنخفضة بِف قواعد الهعموهات: .4

 ادة تغطِة جِّدة لهجاؿ هعِّف هّها ِؤدي إلٍ  ت لمحصوؿ عمٍعدد هف قواعد الهعموهااالشتراؾ ب وجوب ِز

 بتكمفة االشتراكات

 الباحث بالهِزد هف الجيد لالطالع عمٍ كافة الهصادر قِاـ 

لهعرفة هدى تغطِة ىاتِف القاعدتِف  EduSearchإلٍ قاعدتُ الهعموهات شهعة و العودةسِتـ فُ ىذه الدراسة 

 ث التربوي العربُ وها ىُ نسبة التداخؿ بِنيها.لمهصادر الهستعهمة هف قبؿ الباح

ة استخداـ  كثافةو  ،فُ العالـ العربُ إذًا ِتضح هف خالؿ استعراضنا لبعض الدراسات السابقة حوؿ العمـو التربِو

وأدواتو أصبح هتداواًل عند جهِع الباحثِف فُ  اإلنترنتأف استعهاؿ  واالتصاؿ العمهُ بِف الباحثِف، اإلنترنت

.ىو الختصاصات، و جهِع ا ـو كها ِهكف االستنتاج أف الباحثِف فُ العالـ العربُ ها زالوا غِر  ِتزاِد ِوهًا بعد ِو

عدـ حصوليـ عمٍ الهعموهات  ،هنخرطِف فُ هجتهعات االتصاؿ العمهُ العالهُ لعّدة أسباب هنيا حاجز المغة

أننا ها زلنا  كها ؿ إلٍ الهعموهات التُ ِحتاجيا.لػ"رفاىِة" الوصو  العرب الباحثِف أكثِرةافتقار التُ ِحتاجونيا و 
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، لغتيا... تاِرخيا حِث نوعيا، هف التربوي الهصادر التُ ِمجأ إلِيا الباحث العربُ خصائصعربًِا ال نعرؼ 

ة، وفُ حاؿف  الدراسات العربِة نادرًا ها تطرقت لدراسة الهراجع الهستخدهة هف قبؿ الباحث فُ الدراسات التربِو

ّها الستخراج الهؤشرات الشكمِة لمهراجع فُ الهقاالتو كاف إّها فُ دراسات عمٍ الرسائؿ واألطروحات، تطرقيا   .ا 

 الهقاالتلتحدِد خصائص الهصادر والهراجع الهستعهمة فُ  هستخدهًا الهنيج البِبمِوهتري لذا ِأتُ ىذا البحث

ة العربِة ت  الهحّكهة التربِو العربُ هصادر  التربوييؿ ِستخدـ الباحث ف .والبحِرففُ هصر، األردف، الكِو

ىؿ الهقاالت فُ الدوِرات  نادرًا؟ نسبة كبِرة أـ أنيا هستعهمة اإلنجمِِزةحدِثة فُ أبحاثو؟ ىؿ لمهصادر بالمغة 

 سوؼ أِضاً ِكتفُ بخصائص الهصادر فقط، بؿ  كها أف البحث لف الهحّكهة ىُ الهصدر األوؿ لمهعموهات؟

 هع باحثِف آخِرف، وهف جية أخرى،بشكؿ جهاعُ  وبأبحاث ،هف جية ،لباحث العربُا قِاـِحاوؿ هعرفة هدى 

ىؿ تقتصر الهراجع عمٍ دراسات  بحثو عف هعموهات عمهِة. دالبمداف التُ ِهِؿ إلِيا الباحث العربُ عن هعرفة

ستعِف بدراسات أجِرت فُ بمداف أخرى فُ العالـِطّ أجِرت فُ بمد الباحث نفسو؟ أـ أّنو  مع ِطّ  ؿىو العربُ؟  مع ِو

ف فكرة عاهة عف وضع االتصاؿ العمهُ فُ العالـ عمٍ ىذه العواهؿ تساعد  عمٍ تجارب عالهِة؟ تحمِؿ أو تكِو

عدد الدراسات التُ قاـ بيا باإلضافة إلٍ أف  .عهمِات االتصاؿ العمهُ العالهُ فُوهكاف الباحث العربُ  العربُ

ىُ أِضًا هؤشر عف وضع االتصاؿ العمهُ بِف  بؿ باحث واحد،هف ق افردِ عهال تولِس أكثر، وأ فاباحث

تِف الوحِدتِفكها أف نتائج  الباحثِف. ة لمهقاالت الهستعهم EduSearchشهعة و تغطِة قاعدتُ الهعموهات التربِو

فُ الهجتهع العمهُ العربُ وهدى استفادة ىذه اعد الهعموهات و هف قبؿ الباحث العربُ تعكس أىهِة وجود ق

 ثِف هف الخدهات التُ تقدهيا القاعدتاف.الباح
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 دراسة الهِدانِة: الالثانُ القسـ

 الفصل األول: الدراسة البيبميومترية

تحمِؿ االستشيادات الهستعهمة هف قبؿ الباحث التربوي العربُ فُ الهقاالت الهنشورة فُ  عمٍ تقـو ىذه الدراسة

دراسة الهنيج البِبمِوهتري وتحدِدًا تحمِؿ الهراجع ال تعتهدلمحصوؿ عمٍ النتائج و  دوِرات عربِة هحّكهة.

 ،، أداة الدراسةهجتهع الدراسة والعِنةشرح أدناه فُ الفصؿ ِتـ . أسئمة الدراسة عمٍلمحصوؿ عمٍ أرقاـ تجِب 

 التعِرؼ بالدوِرات وقاعدتُ الهعموهات الهستعهمة فُ ىذا البحث. سِتـ كها

 مجتمع الدراسة:

عمٍ عِنة هف الدوِرات الهحكهة، الهتخصصة فُ التربِة، الصادرة فُ العالـ العربُ الدراسة  ىذه سوؼ تعتهد

والهوثقة فُ شهعة. إاّل أف عدد ىذه الدوِرات كبِر جدًا وىو بحدود الهئة وخهس وأربعِف دوِرة، ودراستيا كّميا 

. هجهوع الهقاالت الصادرة 2013ِتطمب وقتًا وهجيودًا كبِِرف جدًا. لذا تـّ حصر العِنة بهقاالت صادرة العاـ 

ىو خهسهاِة وسبعة وسبعوف هقاال، إاّل أف النص  2014والهوثقة فُ شهعة حتٍ شير نِساف  2013عاـ 

الكاهؿ هتوافر لخهسهاِة وسبعة وأربعِف هقاال، عمهًا أف النص الكاهؿ ضرورة فُ ىذه الدراسة لنتهكف هف 

ة فقط دراسة سِتـ هراجعة هئة هقاؿ االطالع عمٍ الئحة الهصادر والهراجع. فُ ىذه ال هف الدوِرات التربِو

ة )شهعة(، أي ها  2013الصادرة عاـ  والهتوافر نصيا الكاهؿ لدى قاعدة بِانات شبكة الهعموهات العربِة التربِو
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ت، هصر والبحِرف. 18ِعادؿ  % هف هجتهع الدراسة. البمداف العربِة التُ تـ اختِارىا لمعِنة ىُ األردف، الكِو

 ـ اختِار البمداف التُ تضـّ أكثر هف خهس وعشِرف نصا كاهال، وغِر هتجاورة جغرافًِا.ت

 الهجالت التُ تـ اختِارىا فُ ىذه الدراسة ىُ:

 ة  الهجمة التربِو

 هجمة دراسات الطفولة 

 ة  العمـو التربِو

 ة  الهجمة األردنِة فُ العمـو التربِو

 ة والنفسِة  هجمة العمـو التربِو

 .1 فُ الهمحؽ رقـ هجالت هف هجالت وأعداد الدراسة هجتهعتـّ تفصِؿ 

 عينة الدراسة:

بمغ عددىا هئة  شهمت الدراسة جهِع الهقاالت الهكتوبة بالمغة العربِة الواردة فُ الدوِرات الهذكورة أعاله والتُ

 ردففُ األ 843فُ البحِرف،  868فُ هصر،  802استشيادا:  3,636هجهوع االستشيادات فِيا  ، وبمغهقاؿ

ت 1123و . تـ استبعاد هقدهات الهحرِرف، هراجعات الكتب، وهمخصات الرسائؿ (1)رسـ رقـ  فُ الكِو

 واألطروحات.
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 نسبة االستشيادات فُ كؿ بمد :1رسـ رقـ 

ت، وحوالُ األربعة وثالثِف  أّها هعّدؿ االستشيادات فقد بمغ خهسة وأربعِف استشيادًا فُ الهقاؿ الواحد فُ الكِو

 .(2)رسـ رقـ  فُ الهقاؿ الواحد فُ كؿ هف هصر، البحِرف واألردف استشياد

 

 الواحد الهقاؿ فُ االستشيادات هعّدؿ :2 رقـ رسـ
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 ِوضح عِنة الدراسة: 1رقـ الجدوؿ 

 :1جدوؿ رقـ 

 عِنة الدراسة

 عدد االستشهادات عدد المقاالت األعداد اسم المجمة البمد

ت ة الكِو  1123 25 أعداد 3 الهجمة التربِو

 هصر
 14 عدداف هجمة دراسات الطفولة

802 
ة  11 عدد واحد العمـو التربِو

ة األردف  843 25 أربعة أعداد الهجمة األردنِة فُ العمـو التربِو

ة والنفسِة البحِرف  868 25 عدداف هجمة العمـو التربِو

 

 نبذة عن المجالت:

  .ة: ىُ هجمة فصمِة، تخصصِة وهحّكهة ت الهجمة التربِو تصدر عف هجمس النشر العمهُ فُ جاهعة الكِو

 .اإلنجمِِزة. تنشر الهجمة األبحاث األصمِة بالمغة العربِة و 1983هنذ العاـ 



مصادر المعلومات في األبحاث التربوية العربية                                                                                          51 
 

  ُهجمة دراسات الطفولة: ىُ هجمة فصمِة، تخصصِة وهحّكهة. تصدر عف هعيد الدراسات العمِا لمطفولة ف

ع النفسِة، االجتهاعِة، اإلعالهِة، الثقافِة . تعنٍ الهجمة بالهواض1998ِجاهعة عِف شهس هنذ العاـ 

 والطبِة.

  ُة ف ة. تصدر ىذه الهجمة عف هعيد الدراسات التربِو ة: ىُ هجمة عمهِة هحكهة وربع سنِو العمـو التربِو

 جاهعة القاىرة.

 ة: ىُ هجمة عمهِة، عالهِة، فصمِة وهحّكهة تصدر بدعـ هف صندوؽ دعـ  الهجمة األردنِة فُ العمـو التربِو

. إنيا هجمة هتخصصة فُ التربِة وتنشر بحوث فُ المعتِف العربِة 2005البحث العمهُ هنذ العاـ 

 .اإلنجمِِزةو 

  ة والنفسِة: ىُ هجمة عمهِة، فصمِة وهحّكهة. تصدر عف كمِة التربِة بجاهعة البحِرف هجمة العمـو التربِو

األصِمة الهتعمقة بهجاالت التربِة وعمـ . تعنُ الهجمة بنشر البحوث والدراسات العمهِة 2000هنذ العاـ 

ةالنفس، والهكتوبة بإحدى المغتِف العربِة أو   .اإلنجمِِز

 أداة الدراسة:

بناء جدوؿ  الحؿ األنسب فُالستخراج الهؤشرات ولمحصوؿ عمٍ أرقاـ تجِب عمٍ إشكالِة الدراسة، نجد 

اًل خصوصًا هع العدد الكبِر هف بالرغـ هف تطمب التدخِؿ الِدوي وق Microsoft Excelإحصائُ عمٍ  تًا طِو

 الهقاالت.
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لكؿ هقاؿ سِتـ تحدِد عدد الهؤلفِف، ولكؿ هصدر فُ الئحة هراجع كؿ هقاؿ سنقـو بتعبئة الهعموهات التالِة فُ 

 (:2جدوؿ )الهمحؽ رقـ 

o نوع الهصدر: هقاؿ، رسالة/ أطروحة، كتاب أو تقِرر 

o لغة الهصدر: عربِة، إنجمِِزة أو فرنسِة 

o 2000، بِف العاـ 2000ِرخ الهصدر: كها ىو )ِهكف تصنِفو الحقا فُ فئات هثؿ: قبؿ عاـ تا 

 .(2007، بعد العاـ 2007و

o بمد الهصدر 

o  ،قواعد هعموهات عربِة: شهعةEduSearch 

o ُهصدر إلكترون 

 :3تعريف شبكة المعمومات العربية التربوية )شمعة(

ة "شهعة" ىُ ق توثؽ الدراسات التُ نشرت فُ البمداف  إلكترونِةاعدة هعموهات شبكة الهعموهات العربِة التربِو

ة، لمعمـو المبنانِة اليِئة هف بهبادرة 2006 العاـ أواخر فُ شهعة أنشئت العربِة حوؿ التربِة.  واتخذت التربِو

ة فورد هؤسسة هف سنتِف لهدة بحثِة بهنحة ههوؿ تجِربُ هشروع شكؿ  نتِفلس شهعة بهشروع العهؿ اهتد. التربِو

 فُ الِونسكو كهكتب واإلقمِهِة، العربِة اليِئات هف وعدد فورد، هؤسسة هجدداً  وفرتو هالُ دعـ بفضؿ إضافِتِف

                                                           
3
 www.shamaa.org 
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تِة والجهعِة الخمِج، لدوؿ العربُ التربِة وهكتب العربِة، البمداف  الوطنِة والمجنة العربِة، الطفولة لتقدـ الكِو

ِهانيا الهشروع ألىهِة الهانحة الجيات دِرتق لِؤكد الدعـ ذلؾ جاء. لبناف فُ لمِونسكو  إلِو الهاسة والحاجة بو وا 

 لمعمـو المبنانِة اليِئة عف شهعة استقّمت ،2010 العاـ وفُ انطالقيا عمٍ سنوات أربع بعد. العربِة الهنطقة فُ

ة،  الوزراء هجمس عف صدر هرسـو بهوجب وذلؾ عربُ، أهناء هجمس ليا عربِة هؤسسة وأصبحت التربِو

  .3/2/2010 بتاِرخ 3323 الرقـ تحت المبنانُ

توثؽ شهعة الدراسات التُ ِقدهيا باحثوف نشروا دراساتيـ خارج العالـ العربُ عف التربِة فُ البمداف العربِة. 

الدراسات تتناوؿ هجهؿ هِادِف التربِة، وبالمغات الثالث: العربِة، والفرنسِة، واإلنكمِِزة. تتِح شهعة ىذه 

ة التُ ترد فُ كتب الدراسات  ة. تجهع شهعة الهعموهات التربِو هجانًا لمباحثِف والهيتهِف بالدراسات التربِو

وهقاالت وتقاِرر ورسائؿ جاهعِة )الهاجستِر والدكتوراه( هتوفرة لدى الجاهعات، وكمِات التربِة، وهراكز األبحاث، 

هِة فُ البمداف العربِة، وتعّد بشأنيا بِانات ودور النشر، والدوِرات، والوزارات والهنظهات اإلقمِهِة والعال

 ببمِوغرافِة وهمخصات، وفُ بعض األحِاف توّفر نصوصيا الكاهمة.

ة، بالهعرفة والهيتّهِف التربوِِّف الباحثِف قبؿ هف هعتهدة هرجعِّة تكوف أف إلٍ شهعة تتطّمع  قاعدة بصفتيا التربِو

ةالت الفكِرة األعهاؿ أنواع جهِع توّثؽ هعموهات  .عرب باحثِف قبؿ وهف العربِة البمداف فُ الهنتجة ربِو
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 كها ِمُ: 2رقـ إذًا ِهكف تمخِص فروقات قاعدتُ الهعموهات فُ الجدوؿ 

 :2الجدوؿ رقـ 

 EduSearchالفروقات بِف قاعدتُ الهعموهات شهعة و

 قواعد المعمومات
  

 تربِة تربِة مجال التخصص

 اِرة )اشتراؾ هدفوع(تج هجانِة طريقة الوصول لمقاعدة

 عربِة فرنسِة -إنجمِِزة  –عربِة  لغات الدراسات

 الدراسات الصادرة فُ الدوؿ العربِة الدراسات الصادرة فُ وعف الدوؿ العربِة مجال التغطية

 1928هنذ العاـ  2007هنذ العاـ  تاريخ التغطية

 2004 2007 تاريخ النشئة

 أنواع الدراسات
تب، تقاِرر رسائؿ هقاالت الدوِرات، ك
 وأطروحات جاهعِة

 تهرات وندواتؤ هقاالت دوِرات، ه

 جهِع الدراسات عند توافرىا النصوص الكاممة
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 :EduSearch4تعريف قاعدة معمومات 

ة أنشئتيا شركة دار الهنظوهة السعودِة. ىُ EduSearchقاعدة هعموهات   EduSearch بوابة هعموهاتِة تربِو

 EduSearchة غِر هجانِة وال ِهكف البحث فِيا إاّل هف خالؿ اشتراؾ هدفوع. تغطُ قاعدة هعموهات تربِوىُ 

 .1940الهقاالت العمهِة الصادرة بالمغة العربِة فقط، إضافة إلٍ أعهاؿ وأبحاث الهؤتهرات والندوات هنذ العاـ 

ة دوِرة 280 القاعدة تغطُ  هجاؿ فُ وندوة هؤتهر 530 هف اكثر وأبحاث أعهاؿ إلٍ إضافة عمهِة، تربِو

ِتـ تجهِع الهعموهات هف الجاهعات العربِة، الهؤسسات واليِئات العمهِة والبحثِة. تقّدـ قاعدة  .والتعمِـ التربِة

 باإلضافة إلٍ الهعموهات البِبمِوغرافِة النص الكاهؿ لهعظـ الدراسات. EduSearch الهعموهات

 

  

                                                           
4
 http://mandumah.com/edusearchdb 
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 النتائجالفصل الثاني: 

ة الهنشورة فُ الدوِرات العمهِةاالتناولت الدراسة هوضوع  وقد . ستشيادات الهرجعِة الهستعهمة فُ البحوث التربِو

أنواع، لغات وتاِرخ  تحدِدهف خالؿ  االستشيادات الهستعهمة خصائصبعض استخراج إلٍ البحث  اىذ سعٍ

غطِيا شهعة العربُ. كها حاوؿ البحث هعرفة نسبة الهصادر التُ ت التربوي الهصادر التُ ِعتهدىا الباحث

ىذه  ىدفتلتداخؿ فُ التغطِة بِف القاعدتِف. وأخِرًا نسبة اهف إجهالُ الهراجع الهستعهمة، و  EduSearchو

ذا كاف لذلؾ عالقة انتاجيإالستعهاؿ  الباحث ِهِؿ التُ افلبمداهعرفة ٍ لإالدراسة   تهوضعو هع العمهُ وا 

 الجغرافُ.

 الخصوصِة إذ أف ىذهاالستشيادات التُ ِستعهميا الباحث،  ةخصوصِهعرفة بيدؼ تػأتُ أىهِة ىذه الهؤشرات 

ف فكرة عف  هف خالؿ ىذه الهؤشرات . الباحث التربوي العربُ هف التبادؿ العمهُ العالهُ هوضعتؤدي إلٍ تكِو

كاستعهاؿ وسائؿ  االتصاؿ العمهُ فُ عهمِات اإلِجابِةالتغِِرات ِهكف هعرفة إف كاف الباحث قد استفاد هف 

صعوبات الأـّ أنو واجو  هف كافة أقطاب العالـ، فُ هجالو اؿ الحدِثة لمحصوؿ عمٍ أحدث الهعموهاتاالتص

تقاف كاستعهاؿ التكنولوجِا الجدِدة الهتأتِة هف التغِِرات فُ عهمِات االتصاؿ العمهُ حواجزالو  لغات أجنبِة.  وا 

تحمِؿ االستشيادات الواردة  ضافة إلٍباإل 2013فُ العاـ  صدرتهئة هقاؿ  تتأّلؼ هفعِنة درس ىذا البحث 

إلٍ  ،هف خالؿ ىذا التحمِؿ ،الدراسة قد خُمصت ىذهو استشيادا،  3636 بمغ عددىافُ ىذه الهقاالت والتُ 

 النتائج التالِة:
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 :المؤلفين لممقال الواحدعدد 

عمٍ التألِؼ الفردي %( 52فالتألِؼ الهشترؾ )هؤلفِف أو أكثر( تفّوؽ بنسبة قمِمة )بالنسبة لعدد الهؤلفِف، 

ة فُ العالـ العربُىذه النسب تظير  %(.48) ِعهموف بشكؿ و  فِها بِنيـ ِتواصموف أف الباحثِف فُ العمـو التربِو

ة فُ كؿ هف هصر، األردف، جهاعُ فُ أبحاثيـ.  إذًا إف االتصاؿ العمهُ بِف الباحثِف العرب فُ العمـو التربِو

ت   .لعهؿ الفرديار هف أكبهوجود وبوتِرة  البحِرف والكِو

 لغات المصادر المستعممة:

أف الهصادر األجنبِة هف هجهوع االستشيادات،  ،النتائج تبِّنقد افترضت ىذه الدراسة، فعمٍ عكس ها 

  .(3)رسـ رقـ  %(48.5أكثر هف الهصادر العربِة )بفارؽ بسِط %( هستعهمة 51.5)

 

 االستشيادات هجهوع هف المغات توِزع :3 رقـ رسـ

1763 

1873 

 الهصادر العربِة

 الهصادر األجنبِة
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 هصر عمٍال ِنطبؽ  إاّل أنو هف الواضح أف تفّوؽ الهصادر بالمغة األجنبِة عمٍ الهصادر بالمغة العربِة

 .%(69) ىُ بالمغة العربِة %(31) دات األجنبِةا. ففُ هصر أكثر هف ضعؼ عدد االستشي(3)الجدوؿ رقـ 

ف االشتراؾ بقواعد الهعموهات الجاهعات وهراكز األبحاث ه ِهكف إرجاع ىذه النسب فُ هصر إلٍ عدـ تهّكفو 

تاحتيا كها ِهكف أف ِكوف حاجز المغة ىو أحد أسباب  لمباحثِف وذلؾ بسبب كمفتيا العالِة. والدوِرات األجنبِة وا 

ت حِث بمغت نسبة الهراجع  هِوؿ الباحث الهصري نحو الهصادر العربِة. % 60 اإلنجمِِزةعمٍ عكس الكِو

ت، عف ال كمِّاً  در بالمغة الفرنسِة غائبةهف الواضح أف الهصا %.40والعربِة  هصادر األجنبِة فُ كؿ هف الكِو

أّها نسبة إلٍ الهصادر األجنبِة فتشكؿ المغة  % هف هجهوع الهصادر فُ هصر.2.2األردف والبحِرف، وتشّكؿ 

 فُ عِنةهقاؿ  25عشرة هصدر فرنسُ عمٍ هقالِف هف أصؿ  ُتّوزع ثهان وقد % فُ هصر.7الفرنسِة نسبة 

 هصر.

 :3 رقـ جدوؿال

 الهستعهمة الهصادر لغات

 البحرين األردن الكويت مصر البمدان

 %47 %43 %40 %68 المغة العربية

 %53 %57 %60 %30 المغات اإلنجميزية

 %0 %0 %0 %2 المغة الفرنسية
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  در المستعممة:اع المصانو أ

ِة، هقاالت عمهِة، جاهع وأطروحاترسائؿ  ىذه الدراسة بِف الهشهولة فُتنّوعت االستشيادات فُ الهقاالت 

تبِّف أف أكثر األنواع الهستعهمة هف قبؿ الباحث ىُ . أوعِة الهعموهات كتب، تقاِرر، بحوث هؤتهرات وغِرىا هف

 ،%15نسبة الرسائؿ الجاهعِة  بِنها احتمت ،% هف هجهوع االستشيادات40نسبة التُ شّكمت  العمهِة الهقاالت

هِوؿ الباحث لمهصادر الهنشورة بأكثِرة هراجعو هّها ِبِّف أف  .(4)رسـ رقـ  %12.5نسبة التقاِرر والبحوث و 

كها  عمٍ ضعؼ االتصاؿ غِر الرسهُ بِف الباحثِف وتركِزىـ عمٍ األشكاؿ الرسهِة لمتبادؿ العمهُ. ىُ دلِؿ

استفادة هّها ِؤكد عدـ أف بحوث الهؤتهرات هستعهمة قمِاًل جدًا، خالؿ تجهِع الهعموهات، الهالحظة هف  تته

الباحث هف قنوات االتصاؿ غِر الرسهُ لمحصوؿ عمٍ هعموهات حدِثة قد ال ِجدىا فُ الكتب وهقاالت 

 الدوِرات.

 

 الهصادر أنواع :4 رقـ رسـ

15% 

40% 

33% 

12% 
 الرسائل الجامعية

 المقاالت العلمية

 الكتب

تقارير، بحوث 
 .مؤتمرات، الخ
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ت هثاًل استعهمت الهقاالت بنسبة  وأنواع الهصادر الهستعهمة نسبة إلٍ البمداف أنّ  اختالؼ الهمفت فُ فُ الكِو

تبِّف ىذه األرقاـ أِضًا هدى سيولة كها . (5رسـ رقـ ) %44.5بِنها استعهمت الكتب فُ هصر بنسبة % 49.4

ت عمٍ الدوِرات العمهِة عمٍ عكس الباحث الهصري الذي ِمجأ فُ أكثِرة هصادره  حصوؿ الباحثِف فُ الكِو

د كهصر االشتراؾ بيا، بِنها ىُ لعّؿ السبب األبرز ىو أسعار الدوِرات الهرتفعة التُ ال ِهكف لبم إلٍ الكتب.

ت.  هؤّهنة فُ الكِو

 

 بمد كؿ فُ الهصادر أنواع :5 رقـ رسـ

 تاريخ المصادر المستعممة:

هراجع ال اعتهادىـ عمٍ قدِهة أكثر هفالهراجع الِعتهد الباحثوف فُ الهقاالت الهشهولة فُ ىذه الدراسة عمٍ 

عهرىا السبع سنوات هف تاِرخ نشر الهقاؿ  تجاوزلهراجع التُ أف ا بِّنت النتائج وقد .(2)الجدوؿ رقـ  حدِثةال
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وكانت  2006و 2000قّسهت ىذه الهراجع إلٍ قسهِف: الهراجع الهنشورة بِف العاـ  %.71بنسبة  هستعهمة

%. أّها الهراجع التُ نشرت بعد العاـ 32.5وكانت بنسبة  2000%، والهراجع الهنشورة قبؿ العاـ 38.5بنسبة 

% 1. لـ ِذكر تاِرخ (6)رسـ رقـ  %28ؿ سبع سنوات هف تاِرخ نشر الهقاؿ فكانت أقمِّة بنسبة أي خال 2007

 .هف الهراجع

 

 الهصادر أعهار توِزع :6 رقـ رسـ

ت الذي 2007إلٍ هصادر قبؿ العاـ كثِرًا هف الهمفت أف البمداف األربعة هوضوع ىذه الدراسة تمجأ  ، حتٍ الكِو

تو وهراكز األبحاث فِو القدرة عمٍ االشتراؾ بقواعد هعموهات ودوِرات عمهِة وبالتالُ ِعتبر بمد غنُ ولدى جاهعا

 .(4)جدوؿ رقـ  لمباحث إهكانِة الحصوؿ عمٍ هراجع حدِثة

 

33% 
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 :4 رقـ جدوؿال

 فُ البمداف األربعة الهستعهمة الهصادر تاِرخ

 المجموع البحرين األردن الكويت مصر البمدان

 1181 245 276 332 328 4111قبل الـ 

4111-4112 283 440 304 373 1400 

4112-4102 169 346 262 246 1023 

 32 4 1 5 22 دون تاريخ

 2000ذ السنوات ها قبؿ الػ انحدار هستهر هنىُ فُ ِهكننا أف نرى أف المغة األجنبِة  7خالؿ الرسـ رقـ هف 

 2000فُ الفترة الزهنِة ها بِف الػ كبِرًا  شيدت ارتفاعاً ، بِنها الهصادر بالمغة العربِة 2013وحتٍ العاـ 

ستعهاؿ الهصادر العربِة فُ ها زالت نسبة ا . إاّل أنو رغـ االنحدارها بعد ذلؾفِ اليبوطدت و ثـ عا ،2007و

 الزهنِة األخِرة أكثر هنيا فُ الفترة الزهنِة األولٍ. الفترة
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 الوقت هع المغات استعهاؿ :7 رقـ رسـ

( فُ كؿ بمد هف البمداف األربعة ِهكننا 5ارنة بِف تاِرخ الهصادر ولغاتيا )الجدوؿ رقـ فُ حاؿ أجِرنا هق

ت، األردف والبحِرف الهصادر بالمغة العربِة زادت بشكؿ واضح فُ الفترة الزهنِة بِف  هالحظة ها ِمُ: فُ الكِو

بِة فيُ عمٍ تناقص تدِرجُ . أّها الهصادر األجن2007عّها كانت عمِو قبؿ العاـ  2013والعاـ  2007العاـ 

هكف أف ِكوف السبب ىو ثهف الدوِرات األجنبِة الذي  2000فُ البمداف الثالثة عّها كانت عمِو قبؿ العاـ  ِو

ِرتفع بنسبة عالِة جدًا وبالتالُ عدـ تهّكف الهكتبات الجاهعِة أو هراكز البحوث االشتراؾ بيا، فأصبح الباحث 

 ة بالهراجع العربِة الهتوافرة.العربُ ِستبدؿ الهراجع األجنبِ
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 :5 رقـ جدوؿال

 الهستعهمة الهصادر ولغات تاِرخ

 البحرين األردن الكويت مصر البمدان

 أجنبي عربي أجنبي عربي أجنبي عربي أجنبي عربي المغة

 4111قبل الـ 
195 133 100 232 97 179 72 173 

24% 17% 9% 21% 12% 21% 8% 20% 

4111-4112 
205 78 189 251 138 166 197 176 

26% 10% 17% 22% 16% 20% 23% 20% 

4112-4102 
135 34 153 193 129 133 141 105 

17% 4% 14% 17% 15% 16% 16% 12% 

% هف هجهوع 4أّها فُ هصر فعدد الهصادر األجنبِة انحدر بشكؿ كبِر هع السنِف حتٍ أصبح ِشكؿ حوالُ 

(. وال بّد أف ِكوف السبب ىو 8)رسـ رقـ  2013والعاـ  2007ة بِف العاـ الهصادر فُ هصر فُ الفترة الزهنِ

نفسو كباقُ الدوؿ العربِة أي الغالء فُ ثهف اشتراؾ الدوِرات األجنبِة والوضع االقتصادي الهتدنُ فُ هصر 

قد ِكوف و  2007. أّها بالنسبة لمهصادر العربِة فيُ أِضًا تناقصت بعد العاـ 2011خصوصًا بعد ثورة العاـ 

 ذلؾ بسبب الوضع االقتصادي والسِاسُ فُ البمد.
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 2013و 2007 العاـ بِف الهستعهمة الهصادر ولغات تاِرخ :8 رقـ رسـ

 التوزيع الجغرافي لممصادر المستعممة:

قمِهُ أو هف هحِطو الجغرافُ الهحمُ أو اإل بالنسبة لمسؤاؿ البحثُ عف هدى هِوؿ الباحث الستعهاؿ هصادر

أكثر هف الهصادر الهحمِة واإلقمِهِة  %( هستعهمة51.7الهصادر العالهِة )بِّنت ىذه الدراسة أف قد ُ، فالعاله

ت، األردف والبحِرف، لكنو لِس  .(9)رسـ رقـ  %(48.3)بفارؽ ضئِؿ  ىذه النسب تنطبؽ فُ كؿ هف الكِو

 الوضع االقتصادي د السبب إلٍوقد ِعو  .العالهِةتفوؽ الهصادر  الهحمِةالهصادر الحاؿ بالنسبة لهصر حِث 

  الحصوؿ عمٍ دراسات إقمِهِة وعالهِة.بفُ هصر الذي ال ِسهح لمجاهعات أو الهؤسسات البحثِة  الهتدنُ
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 الهستعهمة لمهصادر الجغرافُ التوِزع :9 رقـ رسـ

صدر بالمغة ه 1763ثهانِة عشرة بمد عربُ فُ هف  بهصادر وهراجع عمهِةتـ االستعانة بِّنت النتائج أنو 

% هف هجهوع االستشيادات العربِة، تمتيا 34.5تّصدرت هصر ىذه البمداف بنسبة . (2رقـ  همحؽ) العربِة

 اإلنتاجهف الهمفت أف ِكوف % هف هجهوع االستشيادات العربِة. 11.7%، ثـ السعودِة بنسبة 28األردف بنسبة 

فُ الهرتبة الثالثة بِف البمداف التُ ِمجأ  ىو ِأتُ بؿ ، الاألردنُ والبحِرنُ اإلنتاجأكثر هف  السعودي هستعهالً 

 (.10غـ عدـ شهميا فُ عِنة ىذا البحث )رسـ رقـ ر  ،إلِيا الباحث

هكف 0.6كؿ هف تونس، الجزائر والهغرب نسبة  شّكمت مٍ ع تفسِر ذلؾ% هف هجهوع االستشيادات العربِة، ِو

نجموفونِة، وبالتالُ التواصؿ أاف الهشهولة فُ الدراسة ىُ ف ىذه البالد ىُ بالد فرنكوفونِة، فُ حِف أف البمدأ

 .ِبدو شبو هعدـو العمهُ هعيا

52% 

35% 

13% 

 مصادر عالمية

 مصادر إقليمية

 مصادر محلية
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 العربِة البمداف هف  الهستعهمة العربِة الهصادر نسبة :10 رقـ رسـ

 (. 11ِهِؿ الباحث الستعهاؿ الهصادر الهحمِة أواًل، ثـ العالهِة وهف بعدىا اإلقمِهِة )رسـ رقـ بة لهصر بالنس

 

 هصر  فُ الهصادر توِزع :11 رقـ ـرس

إقمِهِة (، ثـ إلٍ هصادر %56.6) بمدىـالهحمُ الصادر فُ  اإلنتاجإلٍ  هصر فُ الباحثِف هِوؿف الواضح ه

ت )16.2األردف )أبرزىا  مِيا الكِو جوء الباحث الهصري إلٍ لم ٍب األولاسبلعّؿ األ .(12)رسـ رقـ  %(4%( ِو
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 سرعةالو  سيولة توفرىا إضافة إلٍ ،والعالهِة اإلقمِهِةخفض نسبة إلٍ الهصادر ة ىُ سعرىا الهنالهصادر الهحمِ

هّها ِؤكد  ،صادرة فُ بمد عربُ اإلنجمِِزةبعض الهصادر بالمغة أف هف الهمفت فُ هصر  .الحصوؿ عمِيا فُ

 هِوؿ الباحث الهصري لمهصادر الهحمِة واإلقمِهِة أكثر هف الهصادر العالهِة.

 

 هصر فُ اإلقمِهِة الهصادر وِزعت :12 رقـ رسـ

ت،  %( وأخِرًا 36.4%(، ثـ اإلقمِهِة )60.5الباحث التربوي ِهِؿ أّواًل إلٍ استعهاؿ الهصادر العالهِة )فُ الكِو

تُ الباحثأف  ِبدوهف خالؿ تجاربنا،  .(13)رسـ رقـ  %(3.1الهصادر الهحمِة )  فُ النشر إلٍ ِهِؿ الكِو

 عمٍ العالهِة الدوِرات فُ نشره واقع ِكوف وقد. الوظِفُ الترقُ يابِن هف أسباب لعدة عالهِة أجنبِة دوِرات

 .األولٍ الدرجة فُ عالهِة هصادر عمٍ باعتهاده عالقة
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ت  فُ الهصادر توِزع :13 رقـ رسـ  الكِو

هكف ِو % هف هصر. 30، وىُ هف األردفالعربِة % هف الهصادر 33.3 ،قمِهِةاإلهصادر ال بالنسبة الستعهاؿ

تِِف الطالب هف اً عددبأف ىناؾ تبِرر ىذه الظاىرة  ًا  الذِف ِقصدوف الكِو  ـ الجاهعِةهصر لهتابعة دراساتيسنِو

ت ) ثـ%( 11هف بعد هصر، ِستعهؿ الباحث هصادر هف السعودِة ) .فِيا )رسـ  %(8هصادر هحمِة هف الكِو

تُ ِهِؿ إلٍ النشر فُ دور  ِكوف أف ِهكف .(14رقـ  يا بِن لعدة أسباب هف عالهِةأجنبِة ِات الباحث الكِو

هصادر عالهِة فُ الدرجة  باعتهاده عمٍعالقة  عمٍ العالهِةفُ الدوِرات  واقع نشره. وقد ِكوف الترقُ الوظِفُ

 األولٍ.
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ت فُ اإلقمِهِة الهصادر توِزع :14 رقـ رسـ  الكِو

تُ، ِهِؿ أّواًل إلٍ استعهاؿ %( ثـ الهصادر 57.3الهصادر العالهِة ) الباحث التربوي األردنُ، كها الكِو

 .(15)رسـ رقـ  %(15.5%( وأخِرًا الهصادر الهحمِة )27.2اإلقمِهِة )

 

 األردف فُ الهصادر توِزع :15 رقـ رسـ

148 

17 
49 

36 

134 

 االردن 

 البحرين 

 السعودية 

 الكويت 

 مصر 

57% 27% 

16% 

 مصادر عالمية

 مصادر إقليمية

 مصادر محلية
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ت، ف % هف 36هِوؿ الباحث التربوي الستعهاؿ الهصادر الهحمِة واضح جدًا فُ األردف بنسبة عمٍ عكس الكِو

% هف الهصادر العربِة. 63إاّل أف الهصادر اإلقمِهِة تشكؿ النسبة األكبر هع  هجهوع الهصادر العربِة.

  .(16)رسـ رقـ  %14% وهف السعودِة بنسبة 19.5هصادر هف هصر هستعهمة بنسبة ال

 

 األردف  فُ اإلقمِهِة الهصادر توِزع :16 رقـ رسـ

فُ الهرتبة الثانِة تأتُ الهصادر اإلقمِهِة %، 53.1الهصادر العالهِة فُ البحِرف ىُ األكثر استعهااًل بنسبة 

 .(17)رسـ رقـ  %، وأخِرًا الهصادر الهحمِة46.1بنسبة 
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 البحِرف فُ الهصادر توِزع :17 رقـ رسـ

العدد األكبر هف الهصادر العربِة  %(.0.8هف الهمفت جدًا أف الهصادر الهحمِة هستعهمة بنسبة ضئِمة جدًا )

 . (18)رسـ رقـ  %10السعودِة بنسبة وهف ثـ  %،11مِيا هصر بنسبة ت ،%14.4ىُ هف األردف بنسبة 

 

 البحِرف فُ اإلقمِهِة الهصادر توِزع :18 رقـ رسـ

ثالثة هصادر بالمغة  ففُ البحِرف هثالً  ،الستعهاؿ هصادر هعِنة الهصادر أّكدت هِوؿ الباحثِف بعضٍ أف حت

ِف فُ البحِرف الثِزد تأكِد هِوؿ الباحالعربِة ىُ صادرة فُ بمداف أجنبِة، وىذا طبعًا ِ عتهاد هصادر ِف التربِو

 .فُ األردف أربعة هصادر بالمغة العربِة صادرة فُ بمداف أجنبِة خارج العالـ العربُ. هف

125 

87 

27 

18 

 االردن  96

 السعودية 

 الكويت 

 فلسطين 

 مصر 
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 :المستعممة ممراجع العربيةل EduSearchقواعد المعمومات العربية: شمعة،  تغطية

لمهراجع الهستعهمة هف قبؿ الباحثِف  EduSearchوهات شهعة وبيدؼ هحاولة هعرفة هدى تغطِة قاعدتُ الهعم

ِف العرب،  فُ  قهنا بالبحث عف كؿ استشياد بالمغة العربِة ورد فُ الهقاالت الهشهولة فُ ىذه الدراسةالتربِو

ت العمهِة، الرسائؿ . فُ شهعة تـ البحث عف الهقاالفُ واحدة هف القاعدتِف أو فُ االثنتِف ِجادهإلهحاولة 

إذ هف النادر جدًا أف استعهؿ الباحثِف هصادر  وبالمغة العربِة 2007األطروحات الجاهعِة الصادرة بعد العاـ و 

 عف الهقاالت العمهِة بالمغة العربِة. فتـّ البحث  EduSearch. أّها فُ بالمغة األجنبِة وصادرة فُ العالـ العربُ

، ِهكف الهالحظة أف قاعدتُ الهعموهات طِة قواعد الهعموهاتبالنسبة لتغ حسب األرقاـ التُ أظيرتيا ىذه الدراسة

تِف ال تغطِا عدد ِف العرب قبؿ هف الهراجع الهستعهمة هف اكبِر  االتربِو فشهعة  .(6)الجدوؿ رقـ  الباحثِف التربِو

تِة وأغمبيا فُ % فقط هف الهصادر العربِة،6هثاًل تغطُ حوالُ  شهعة  ع قّمة تغطِةو ِهكف رجو . الهقاالت الكِو

 قبؿف أكثِرة هصادر الباحث تعود لها أعّدة أسباب هنيا  إلٍ لمهصادر العربِة الهستعهمة هف قبؿ الباحث العربُ

ة ابتداءً شهعة تغطُ فُ حِف أف  2007العاـ  إحدى األسباب ههكف  أف ، كها2007هف العاـ  الدراسات التربِو

أّها  .هدفوعةالهعموهات غِر اللحصوؿ عمِيا هف قواعد بالهصادر التُ ِهكف ا تكوف عدـ ثقة الباحث العربُأف 

% هف 49 %.11هف شهعة بنسبة تقارب الػ أكبر بقمِؿ اتغطُ عددفيٍ  EduSearchقاعدة هعموهات 

تِة ىُ EduSearchالهصادر الهتوافرة فُ  ؤكد توافر % هف هصر. ىذه النسب ت2.6فقط . هف الهقاالت الكِو

ت وحرهاف الباحثِف فُ البالد الفقِرة كهصر هف الهعموهات الحدِثةالغ افدالهصادر الهدفوعة لمبم  .نِة كالكِو
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ِر ، بؿ إف لمقرائِة الحاسوبِة تأثEduSearchالوضع االقتصادي لِس الهؤشر الوحِد لنسبة استعهاؿ شهعة و

 .اإلنترنتلكترونِا عبر إف فقط كبِر إذ أف القاعدتِف هتوافرتا

عتبار أف وجود اال%. وبالتالُ ال ِهكف 16اعدتُ الهعموهات فكانت بنسبة بالنسبة لتداخؿ التغطِة بِف ق

لباحث لعدة أسباب أّوليا أف شهعة هتاحة لجهِع الباحثِف اوقت لالقاعدتِف واستعهاؿ الباحث ليها ِشكؿ هضِعة 

اشتراؾ، عمٍ ٍ ِهكف الدخوؿ إلِيا أِنها كاف الباحث دوف الحاجة إلكها  هيها كانت الهؤسسة التُ ِنتهوف إلِيا

 . EduSearchعكس 

 :6 رقـ جدوؿ

 الهستعهمة العربِة لمهراجع EduSearchو شهعة تغطِة

 المجموع البحرين األردن الكويت مصر 

 104 25 30 36 13 شمعة

EduSearch 5 92 34 57 188 

 EduSearch 6 24 7 10 47شمعة و

 :اإللكترونيةدر امصاستعمال ال

جدًا خصوصًا أف الهقاالت  ضئِمة% أي نسبة 7.4هف هجهوع الهصادر ىُ  ةاإللكترونِنسبة الهصادر 

الهصادر  أكثر هف ثمثُكها تبِّف األرقاـ أف . 2013الهشهولة فُ الدراسة ىُ هقاالت حدِثة صادرة العاـ 
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صادر هلم الً اأكثر البمداف استعه ىُ البحِرف وقد تبِّف أف .(7)جدوؿ رقـ  ىُ بالمغة األجنبِة اإللكترونِة

ت ثـ األردف وأخِرًا هصر. ، تمِياإللكترونِة  Internet Worldبناًء عمٍ أرقاـ ها ِمفت االنتباه ىو أف ا الكِو

Stats5  ة العالـ العربُ تف 2013لمعاـ % 90البحِرف هثاًل  ففُ بنسبة عالِة. اإلنترنتقـو باستعهاؿ إف أكثِر

هف  % هف الهراجع ىُ هف هصدر الكترونُ.11سة فقط بِنها فُ ىذه الدرا، اإلنترنتهف السكاف ِستعهموف 

 ىو لإلنترنتستعهاؿ سكاف العالـ العربُ ب الاسباأل أو أىـّ  حد أولٍو لِس أهكف التكيف بأنخالؿ ىذه األرقاـ ِ

 هات ألبحاثيـ.لحصوؿ عمٍ هعمو ا

 :7جدوؿ رقـ ال

 الهذكورة فُ لوائح الهصادر والهراجع الهصادر اإللكترونِةعدد 

 المجموع البحرين األردن الكويت مصر 

 61 26 8 7 20 إلكترونيةمصادر عربية 

 209 73 51 67 18 إلكترونيةمصادر أجنبية 

 270 99 59 74 38 المجموع

بحسب هراجعتُ لمهصادر ال ِبدو أف الباحثِف ِتّبعوف أسموبا لكتابة الهراجع، وبالتالُ بعض الدوِرات الهوجودة 

ـ ِتـ تحدِدىا فُ الهرجع عمٍ أنيا هف هصدر الكترونُ، بؿ تـ ذكر الهصدر وكأف فقط ل إلكترونِةبنسخة 

الهذكورة فُ الهراجع عمٍ الهقاالت فُ  اإللكترونِةالهقاؿ هأخوذ هف دوِرة ورقِة. كها اقتصرت الهواقع 

                                                           
5
 http://www.internetworldstats.com/stats5.htm 
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هكف أف ِعود سبب ىذا  فتيـ ألصوؿ هف قبؿ الباحثِف إلٍ عدـ هعر  السموؾالصحؼ، الهدونات، الفِدِو، الخ. ِو

أو غِره هف األسالِب البِبمِوغرافِة.  APA ككتابة الهصادر بأسموب هعِّف كالػ اإللكترونِةاالستشياد بالهصادر 

كها ِهكف أف ِكوف السبب ثقافة الباحثِف التُ ترى بأف قِهة الدوِرات الصادرة ورقًِا ىُ أعمٍ هرتبة هف قِهة 

 .اإللكترونِةالدوِرات 
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 الستنتاجات والتوصياتاالفصل الثالث: 

االستشيادات  وأشكاؿ استخدهت ىذه الدراسة الهنيج البِبمِوهتري لتجهِع وتحمِؿ االستشيادات بيدؼ هعرفة أنواع

ة الهحّكهة. ىدفت ىذه الدراسة هعرفة النقاط  الهستعهمة هف قبؿ الباحث التربوي العربُ فُ الهقاالت التربِو

 األساسِة التالِة:

 ة الصادرة فُ العالـ العربُِة لالخصوصِات الشكم  السشتيادات الهستعهمة فُ الهقاالت التربِو

 هدى تغطِة قاعدتُ الهعموهات شهعة وEduSearch  لمدراسات الهستخدهة هف قبؿ الباحث لكتابة

 الهقاالت، وهدى تداخؿ نسبة الدراسات بِف القاعدتِف

 هعِّف جغرافُالباحث التربوي العربُ إلٍ استخداـ هصادر هف هحِط  هِوؿ  

ِتـ  سوؼ ثانِاً و هقارنتيا هع دراسات سابقة، و  االستنتاجاتوعرض  هناقشة نتائج الدراسةأّواًل  :ىذا الفصؿِتـ فُ 

 .الهستنتجة هف خالؿ ىذه الدراسة التوصِاتعرض عدد هف 

ت، فُ هصر، ال 2013العربُ التربوي فُ العاـ  اإلنتاجِتضح هف خالؿ تحمِؿ هصادر الهعموهات فُ  كِو

. فكها تبِّف سموؾ الباحث العربُ بالنسبة لخصائص الهصادر تختمؼ هف بمد إلٍ آخرأف األردف والبحِرف 

محصوؿ عمٍ ل اإلنترنتالباحث التربوي العربُ ال ِعتهد عمٍ أف  السابؽفصؿ الالنتائج واألرقاـ الهذكورة فُ 

ىذه النتِجة هع دراسة  ، وتتشابواف اإللكترونُأو أنو ِستخدـ اإلنترنت ولكنو ال ِذكر العنو  هراجع ألبحاثو

% هف أعضاء ىِئة التدِرس فُ كمِة التربِة فُ جاهعة الهمؾ سعود 75 نسبة ( حِث تبِّف أف2002الشرىاف )
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( كها دراسة عبد 2006لكف دراسة األنصاري ) .لمحصوؿ عمٍ هراجع لمبحث اإلنترنتال تعتهد  فُ السعودِة

ف أف األكثِرة الساحقة هف نتائج ىذه الدراسة حِث بِّنت ىاتاف الدراستاخالؼ ت( 2003الهعطُ والعنزي )

ت  النسبة  اإللكترونِةأف لمهصادر  ( بِّنت أِضاً 2010راسة الشوابكة )، وداإلنترنت تستخدـالباحثِف فُ الكِو

هعة الِرهوؾ فُ فُ جا التربِةفُ الرسائؿ واألطروحات الصادرة عف كمِة  األكبر هف بِف هجهوع االستشيادات

 .األردف

( 2004اسطفاف ىاشـ ) الدكتورة هود ودراسة نتائج ىذه الدراسةوعمٍ ، Internet World Stats بناًء عمٍ أرقاـ

وؿ عمٍ هعموهات ألسباب بعِدة عف الحص اإلنترنتأف الباحث العربُ ها ِزاؿ ِستعهؿ بستنتاج االههكف هف ال

الخدهات التواصمِة ىدفيا  ةفُ جهِع البمداف العربِ اإلنترنت ُتخدهسهألبحاثو العمهِة، والعدد الكبِر هف 

 واصؿ االجتهاعُ وغِرىا.هواقع الت هثؿ ،اإلنترنتتُ تقّدهيا ال واالجتهاعِة اكثر هف البحثِة

عف الهصادر  2010تشابيت هع دراسة الشوابكة فُ العاـ  ألنواع الهصادر، فنتائج ىذه الدراسةبالنسبة 

ةالهستخدهة فُ  أظيرت أف لمهقاالت الحّصة  ، حِثفُ جاهعة الِرهوؾ فُ األردف الرسائؿ واألطروحات التربِو

فُ  (2009إاّل أف دراسة جواد وعبداهلل )األكبر هف بِف االستشيادات، ِتبعيا الكتب وهف ثـ الرسائؿ الجاهعِة. 

ة النوع لعراؽ أظيرت أف الكتب ىُا  .األكثر استعهااًل فُ الهقاالت التربِو

 المغة الفرنسِة شبو هعدوهةبِنها هستعهمة أكثر هف المغة العربِة،  اإلنجمِِزةأظيرت ىذه الدراسة أف المغة وقد 

( أف المغة 2009أظيرت دراسة جواد وعبداهلل ) كها .(2004ىاشـ ) هّها ِتشابو هع دراسة اسطفاف، االستعهاؿ
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أف  أظيرتا (2010، ودراسة الشوابكة )( فُ جاهعة القاىرة2004، بِنها دراسة زاِد )العربِة ىُ األكثر استعهاالً 

 العربِة فُ أطروحات قسـ الهكتبات والهعموهات. بالمغة طغت عمٍ الهصادر اإلنجمِِزةالمغة 

ت،االستشيادات فُ ىذه الدراسة  تاِرخ األردف والبحِرف ِهِؿ  بِّف أف الباحث التربوي العربُ فُ هصر، الكِو

قّؿ عف ثالثة عشرة سنة هف تاِرخ صدور البحث. هراجع ِِزد عهرىا عفبأكثِرة هصادره إلٍ   سبع سنوات ِو

دراسة خمِفة بِنها بِّنت  .( أظيرت أِضًا أف الباحث ِهِؿ أكثر إلٍ الدراسات القدِهة2009دراسة جواد وعبداهلل )

 ت.( أف سنوات االستشيادات جدِدة بالنسبة لسنة صدور الدراسا2010( والشوابكة )2005)

بعد القِاـ بيذه الدراسة واالطالع عمٍ دراسات سابقة تعنٍ بأنواع الهصادر الهستخدهة هف قبؿ الباحث العربُ 

 :كالتالُتفسِر نتائج الدراسة و  استنتاج ِهكف

  بناًء عمٍ ها ِتوافر لمباحث فُ هكتبة  إصدارىاىناؾ تنّوع فُ أنواع الهصادر الهستعهمة وسنوات

 .حث أو فُ هكتبتو الخاصةالجاهعة، فُ هركز الب

 هكف إرجاع السبب  االتصاؿ العمهُ بِف الباحثِف هوجود ولكنو هحدود بالنطاؽ الجغرافُ لمباحث ِو

عدـ إلٍ  أخرى هف جية إلٍ عدـ إتقاف لغة أجنبِة لمتواصؿ هع باحثِف فُ بالد أجنبِة، وهف جية

 .احثِف هف كافة األقطابهجهوعات تسّيؿ التواصؿ هع بأو عدـ انخراط الباحثِف فُ وجود 

  ؤّثر بنسبة كبِرة عمٍ نوعِة الوضع االقتصادي عمٍ صعِد البمد أو الهؤسسة ىو عاهؿ هيـّ ِو

 .، إذ كّمها توّفر الدعـ االقتصادي، كّمها زادت الهصادرهصادر الهعموهات التُ ِستعهميا الباحث
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عند توافر االىتهاـ تسعٍ ف ،أف نسبة االىتهاـ بإنتاج األبحاث ىُ عاهؿ هيـّ  باإلضافة إلٍ

 الهصادر الحدِثة.تأهِف الهؤسسات البحثِة إلٍ تأهِف الدعـ االقتصادي لمباحثِف وبالتالُ 

  عود ىذا إلٍ عدـ تشدِد، الجاهعات أّواًل عدـ استعهاؿ الباحث لمقوانِف العالهِة لكتابة الهراجع، ِو

 سموب بِبمِوغرافُ لكتابة الهراجع.والدوِرات التُ تنشر األبحاث ثانًِا، عمٍ أىهِة اتباع أ

  ُال إذ أّنو لمحصوؿ عمٍ هراجع ألبحاثو، لهصادر الورقِة العتهاد عمٍ اإلٍ اهِؿ الباحث العرب

 .إاّل بشكؿ قمِؿ جداً  ، والهتخصصة هنيا تحدِدًا،اإللكترونِةقواعد الهعموهات و  اإلنترنتِعتهد عمٍ 

قواعد الهعموهات اإللكترونِة الهتخصصة ِهكف المجوء إلٍ عّدة لتشجِع الباحث عمٍ االعتهاد عمٍ اإلنترنت و 

 هنيا: طرؽ

  وفُ العالـ العربُ تحدِداً  الفجوة الرقهِة الهوجودة بِف البمداف فُ العالـهحاولة الحّد هف 

  وفُ حاؿ اإلنترنت ِكوف لدِو هيارات استخداـ هكف أاّل قدرات الباحث التكنولوجِة، فهف الهتنهِة ،

هؿ عمٍ تحسِف . لذا ِجب العفقد تكوف قدرات البحث لدِو هحدودة اإلنترنتفِة استخداـ كِ هعرفتو

 قدرات الباحث عمٍ الحصوؿ عمٍ الهعموهات.

  عربِة الهصادر بالحّث األساتذة عمٍ تعِرؼ الطالب تنهِة القرائِة الهعموهاتِة هف خالؿ

 .شهعةقاعدة هعموهات هثؿ  اإلنترنتهجانِة عمٍ الهتخصصة و ال

  ة  هف جية، ودعـ المغة العربِة هف جية أخرى. المغات األجنبِةتقِو
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عتهد  ة فُ العالـ العربُ ها زاؿ هحدودًا، ِو الباحث العربُ قنوات إذًا إف االتصاؿ العمهُ فُ هجاؿ العمـو التربِو

هف الصعب عمِو كها أف الباحث العربُ ها زاؿ  االتصاؿ العمهُ التقمِدِة كالكتب والدوِرات العمهِة الورقِة.

فقط هادِة بؿ ىُ  تلِس يُف األسباب التُ أّدت إلٍ ذلؾ عمٍ هعموهات جدِدة فُ هجاؿ بحثو، أّها الحصوؿ

، وىُ وسِاسِة. فالبمداف العربِة تفتقر إلٍ ثقافة دعـ البحوث عاهًة، والبحث التربوي خاصةً  أِضًا أسباب ثقافِة

فنجد "ندرة لمفضاءات الهخّصصة لمهعموهات الهتعّمقة  فُ هجاليـ. نتاج العمـإال تعهؿ عمٍ تحفِز الباحثِف عمٍ 

فُ الذي ِصّعب انخراط الباحث العربُ  األكبر واألهر. فُ العالـ العربُ 6باألنشطة العمهِة والتقنِة العربِة"

لتُ ِجب فقدانو لمهيارات التكنولوجِة التُ أصبحت هف أساسِات الهيارات ا ىو قنوات االتصاؿ العمهُ العالهُ

 العالهُ الهجتهع العمهُفُ لباحث التربوي العربُ االنخراط إذ بات هف الضروري عمٍ ا أف ِهتمكيا كّؿ باحث.

فُ قنوات  اً طِهؤتهرات، الخ. كها أف عمٍ الباحث أف ِكوف نش إلٍلمحصوؿ عمٍ هعموهات حدِثة، دعوات 

جودة ذات لقِاـ بأبحاث عمٍ اتساعده التُ االتصاؿ غِر الرسهُ كالكمِات الخفِة لمحصوؿ عمٍ الهعموهات 

عمٍ الصعِد لِس عمٍ الصعِد الهحّمُ فقط، بؿ  ،عالِة وتتهاشٍ هع ها توّصؿ إلِو العمـ فُ هجاؿ بحثو

تقـو عمٍ "توفِر أرضِة وبِئة حقِقِة "هنظهة الهجتهع العمهُ العربُ" هثاًل  شبِية بهبادرةفهبادرة  .أِضاً  العالهُ

ع األكادِهِِف والباحثِف العمهِِف والهيندسِف واألطباء لتبادؿ الخبرات والهعموهات والتفاعؿ أو افتراضِة، تجه

والتعاوف فِها بِنيـ، تكوف همتقٍ لمحوار والهناقشات البناءة، وفضاء لنشر هقاالت عمهِة وتبادؿ اّراء حوليا، 

. إذًا إف االستفادة هف تصاالتو غِر الرسهِةالباحث العربُ لتوسِع دائرة ا ىُ ها ِحتاجووبوابة لمعمـ والهعرفة" 

                                                           
6
 http://www.arsco.org/detailed/38132200-1117-448a-a7df-f8a42e9f0691 
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الهشاركة فُ  فُفتح اّفاؽ لمباحث العربُ تقد  التطّورات عمٍ صعِد الهجتهع العمهُ والتطّورات التكنولوجِة

 .وتحسِف جودة االنتاج العمهُ العربُ هجتهعات عمهِة عالهِة

ة فُ العالـ العربُأف تدعـ البأىـّ التوصِات التُ ِهكف  تبدو، هف خالؿ ها تقدـ  احث فُ هجاؿ العمـو التربِو

 ىُ:

 الجغرافُ لتبادؿ الخبرات والقِاـ بأبحاث التواصؿ هع باحثِف هف خارج إطارهتعِرؼ الباحث عمٍ أىهِة  -

 .وذلؾ عبر دعـ األبحاث الجهاعِة، قِهة عالِة اتغنِة وذ جدِدة،

عمٍ األقؿ  لغة واحدةوصًا القدرة عمٍ اتقاف ثوف خصتعِزز ثقافة المغات، أي أف ِهتمؾ الباحالعهؿ عمٍ  -

ِهكف تحقِؽ ىذا عبر تعمِـ المغات األجنبِة أو هواد أساسِة فُ الهناىج الجاهعِة  األـ. ـلغتي إضافة إلٍ

ة لدىهيار القّوي هّها ِهكف أف ِبمغات أجنبِة   .الطالب ات المغِو

ؿ توفِر الدوِرات العمهِة العربِة واألجنبِة هف خال ،أوالً  فُ العالـ العربُ دعـ البحث العمهُ التربوي -

سِاسات عمٍ الصعِد هف الهيـ فُ البمداف العربِة وضع  .وهعموهات الباحثِف إلغناء األبحاث الحدِثة

لدعـ البحوث العمهِة. هف الههكف أف تخصص وزارات التربِة والتعمِـ العالُ بعض هف هِزانِاتيا  الوطنُ

ؿ هشاِرع بحثِة،  لمباحث ٍ فرض الجاهعات عمٍ تخصِص هِزانِة لهصادر الهعموهات تسهح أو حتلتهِو

 الهعموهات الالزهة ألبحاثو.بالحصوؿ عمٍ 
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كقواعد البِانات، الهستودعات الهؤسسِة الرقهِة  الهتخصصةتعِرؼ الباحث عمٍ هصادر الهعموهات  -

أكاف هف قبؿ الهؤسسات  سواءت هف خالؿ ندوات تقاـ فُ الجاهعات وهراكز الهعموها اإللكترونِةوالدوِرات 

هف خالؿ تجاربنا نحف  .، وحّث الباحث عمٍ استعهالياهندوبِف عف هقدهُ هصادر الهعموهات نفسيا أـ

عمٍ عمـ أف قاعدة هعموهات شهعة هثاًل تقـو بندوات دوِرة فُ الجاهعات العربِة بيدؼ تعِرؼ طالب 

حضور ندوات وهؤتهرات عمهِة ا أنيا تحاوؿ جاىدة ، كهعمٍ خدهاتيا وأساتذة الجاهعات الدراسات العمِا

بوجود  الهشكمة ال تقؼ عند حدود هعرفة الباحثِفلكف  .بيدؼ نشر قاعدة الهعموهات فُ كافة البمداف العربِة

 .وفوئد استخداهياهصادر هتخصصة، بؿ ِجب توعِة الباحث عمٍ أىهِة الهصادر الهفتوحة 

تسيِؿ وصوؿ الباحث لمكـ اليائؿ هف الهعموهات الهوجودة عبر هف جية ل ،دعـ القرائِة الهعموهاتِة -

هف خارج الهؤسسة التُ  ، وهف جية أخرى لحّث الباحث عمٍ االتصاؿ العمهُ هع باحثِف آخِرفاإلنترنت

 هف خالؿ تعمِـ الهعموهاتِة وطرؽ البحث فُ الجاهعات. بمده هف خارجو ِعهؿ بيا 

هف خالؿ ادخاؿ طرؽ االستشياد فُ  وحّثو عمٍ استعهاليا عالهِةال تعِرؼ الباحث عمٍ أسالِب االستشياد -

هف جية ستتوافؽ الدراسة هع الهعاِِر العالهِة وهف جية أخرى سِسّيؿ ىذا الهوضوع ف ،البراهج الجاهعِة

 والحصوؿ عمٍ نتائج أكثر دّقة.عمٍ الباحثِف الهيتهِف باالستشيادات هراجعتيا 

ذا كاف ىناؾ هف خالصة فإف الن  اإلنتاج العمهُ العربُ. ذلؾ اإلنتاج الذي ِخدـب االىتهاـ تائج تظير ضعؼوا 

ستفِد هف ِِة حقِقِة ال بّد أف و شعوب ىذه الهنطقة واقتصادِاتيا، وتنهِة الشعوب فِيا. إف اعتهاد سِاسة تنه
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هيا واإلرتقاء بيا إلٍ وتحفِز الجياز التعمِهُ عمٍ استخداهيا وتعمِ التوصِات السابقة لالىتهاـ بالهعموهة العمهِة

 نتاج.هرحمة اإل
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. هتاح فُ: 505-467 ،53هجمة اتحاد الجاهعات العربِة، الجاهعات الفمسطِنِة. 

earchdata1=http://search.shamaa.org/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5/3?s8523

{CKEY}&user_id=WEBSERVER  

(. هشكالت البحث التربوي هف وجية نظر أعضاء ىِئة التدِرس فُ كمِات 2011الشرع، إ. & الزعبُ، ط. )

ة فُ الجاهعات األردنِة الحكوهِة.  ةالعمـو التربِو . 1420-1399(، 4) 38، دراسات العمـو التربِو

هتاح فُ: 

http://search.shamaa.org/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5/3?searchdata1=

16695{CKEY}&user_id=WEBSERVER  

هجمة ة بجاهعة الهمؾ سعود فُ شبكة االترنت. (. آراء أعضاء ىِئة التدِرس فُ كمِة الترب2002ِ) الشرىاف، ج.

 .572-551، (140) 2جاهعة الهمؾ سعود، 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=79804
http://www.alnoor.se/article.asp?id=79804
https://www.academia.edu/5601547/
https://www.academia.edu/5601547/
http://search.shamaa.org/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5/3?searchdata1=8523%7bCKEY%7d&user_id=WEBSERVER
http://search.shamaa.org/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5/3?searchdata1=8523%7bCKEY%7d&user_id=WEBSERVER
http://search.shamaa.org/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5/3?searchdata1=16695%7bCKEY%7d&user_id=WEBSERVER
http://search.shamaa.org/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5/3?searchdata1=16695%7bCKEY%7d&user_id=WEBSERVER
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 –(. استخداـ االنترنت فُ البحث التربوي: دراسة هِدانِة عمٍ طمبة الدراسات العمِا 2008الشهاس، ع. )

ة فُ كمِة التربِة بجاهعة دهشؽ.  ة، الدبموهات التربِو -97، (2) 24هجمة جاهعة دهشؽ لمعمـو التربِو

. هتاح فُ: 144

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/images/stories/97000.pdf  

ًاالتصاالت عموهات الهد لتقنِات وسعالهمؾ جاهعة  يف سرِدىِئة التء ان أعضاخداست(. 2004، ـ. )َرالشي

. هتاح فُ: العهمِة التعمِهِةفُ 

http://faculty.ksu.edu.sa/mansour/Publications/KSU.pdf  

ِا التأثِر والتأثر (. االتصاؿ العمهُ والهكتبات الرقهِة: دراسة استكشافِة لهشكالت وقضا2007العِرشُ، ج. )

. هتاح فُ: 48-16، (2) 12دراسات عربِة فُ الهكتبات وعمـ الهعموهات، واالتجاىات الهستقبمِة. 

Arishee/DocLib/-http://faculty.ksu.edu.sa/Al  

ىِئة التدرِس ًطمبة جاهعة العمًن ًالتكنًلًجِا أعضاء (. ًاقع استخدان اإلنترنت لدٌ 2002، ـ. )العهرَ

 .(11) 40، حاد الجاهعات العربِةهجمة اتاألردنِة. 

االتجاىات (. استخداـ أعضاء ىِئة التدِرس بجاهعة الهمؾ سعود لإلنترنت: دراسة تحمِمِة. 1999غندور، ـ. )

 .130 – 83، 2الحدِثة فُ الهكتبات والهعموهات، 

لعربِة )ولِـ د. جارفُ، هترجـ(. بِروت: الدار ا االتصاؿ أساس النشاط العمهُ(. 1983قاسـ، ح. )

 (1979لمهوسوعات. )العهؿ األساسُ نشر عاـ 

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/images/stories/97000.pdf
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/images/stories/97000.pdf
http://faculty.ksu.edu.sa/mansour/Publications/KSU.pdf
http://faculty.ksu.edu.sa/mansour/Publications/KSU.pdf
http://faculty.ksu.edu.sa/Al-Arishee/DocLib/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9.doc
http://faculty.ksu.edu.sa/Al-Arishee/DocLib/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9.doc
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ة هف وجيات نظر أعضاء 2008قسِس، ـ.؛ أبو سهرة، ـ. & جبر، أ. ) (. هعوقات توظِؼ البحوث التربِو

. هتاح 50هجمة إتحاد الجاهعات العربِة، اليِئة التدِرسِة فُ كمِات التربِة فُ الجاهعات الفمسطِنِة. 

 bin/koha/opac-http://birzeit.opac.mandumah.com/cgi- فُ:

detail.pl?biblionumber=23313  

استخداـ طمبة نظاـ التعمِـ الهفتوح لهصادر الهعموهات اإللكترونِة فُ الهكتبات (. 2008كمِب، ؼ. ج. )

هجمة جاهعة القدس الهفتوحة لألبحاث االفتراضِة: دراسة حالة لمجاهعة العربِة الهفتوحة )فرع األردف(. 

. هتاح فُ: 53-11، 13والدراسات، 

fhttp://www.qou.edu/arabic/magazine/issued13/research1.pd  

ىِئة التدرِس فُ الجاهعة الياشهِة فُ استخدان شبكة اإلنترنت ء أعضاء (. تقًِن آرا2007هحهد، ج. ع. )

. هتاح فُ: (1) 23هجمة جاهعة دهشؽ، فُ البحث العمهُ.  

-.gov.sy/booksproject/jame3a/7tarbaoy/107/7http://www.reefnet

mohamad.pdf 

(. اتجاىات الهشرفِف األكادِهِِف نحو شبكة اإلنترنت واستخداهاتيا فُ التعمِـ الجاهعُ فُ 2009هحِسف، ب. )

. هتاح فُ: (2)3الهجمة الفمسطِنِة لمتعمِـ الهفتوح، جاهعة القدس الهفتوحة فُ فمسطِف. 

http://www.qou.edu/arabic/magazine/openEdu/issued2_3/research2.htm  

 

http://birzeit.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-%20detail.pl?biblionumber=23313
http://birzeit.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-%20detail.pl?biblionumber=23313
http://www.qou.edu/arabic/magazine/issued13/research1.pdf
http://www.qou.edu/arabic/magazine/issued13/research1.pdf
http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/jame3a/7tarbaoy/107/7-mohamad.pdf
http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/jame3a/7tarbaoy/107/7-mohamad.pdf
http://www.qou.edu/arabic/magazine/openEdu/issued2_3/research2.htm
http://www.qou.edu/arabic/magazine/openEdu/issued2_3/research2.htm
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(. هعوقات البحث العمهُ فُ كمِات التربِة هف وجية نظر أعضاء اليِئة التدِرسِة : 2010الهجِدؿ، ع. )

ة والنفسِة، بصاللة أنهوذجا. دراسة هِدانِة، كمِة التربِة  . (2-1) 26هجمة جاهعة دهشؽ لمعمـو التربِو

هتاح فُ: 

archdata1=http://search.shamaa.org/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5/3?se

10918{CKEY}&user_id=WEBSERVER 

(. الهعوقات التُ تواجو البحث العمهُ التربوي وتحوؿ دوف اإلستفادة هف نتائجو 2007الهال عبد اهلل، ؼ. ح. )

ر التعمِـ والتدِرب.  . هتاح فُ: 49هجمة إتحاد الجاهعات العربِة، فُ تطِو

http://search.shamaa.org/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5/3?searchdata1=6396

{CKEY}&user_id=WEBSERVER 

معة نايف جا(. هصادر الهعموهات اإللكترونِة فُ الهكتبات الجاهعِة. الِراض: 2011همحـ، ع. ت. أ. )

 العربية للعلوم األمنية.

(. واقع استخداـ أعضاء ىِئة التدِرس فُ جاهعة إربد األىمِة لهصادر 2002نِنو، ـ. & البوِرنُ، ـ. خ. )

 .124-73، (2)5هجمة إربد لمبحوث، الهعموهات وخدهات الهعموهات الهحوسبة فُ هكتبة الجاهعة. 

. هتاح فُ: رنت فُ البحث العمهُفرص توظِؼ براهج االنتالياشهُ، ح. )د. ت(. 

http://www.minshawi.com/vb/showthread.php?t=3278  

 

http://search.shamaa.org/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5/3?searchdata1=10918%7bCKEY%7d&user_id=WEBSERVER
http://search.shamaa.org/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5/3?searchdata1=10918%7bCKEY%7d&user_id=WEBSERVER
http://search.shamaa.org/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5/3?searchdata1=6396%7bCKEY%7d&user_id=WEBSERVER
http://search.shamaa.org/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5/3?searchdata1=6396%7bCKEY%7d&user_id=WEBSERVER
http://www.minshawi.com/vb/showthread.php?t=3278
http://www.minshawi.com/vb/showthread.php?t=3278
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ستخداـ قواعد البِانات اإللكترونِة هف قبؿ أعضاء 2013ىدِب، خ. ) ِئة التدِرس وطالب ھ(. الوعُ وا 

. هتاح فُ: Cybrarians Journal (31)هعة الهمؾ. الدراسات العمِا بجا

ticlhttp://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=ar

e&id=638%3Adatabase&catid=259%3Astudies&Itemid=94  
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