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الملخص :

ٜعترب ايبشح ايعًُ َٔ ٞأِٖ َٛازد
ايتُٓ ١ٝيف ناف ١اجملتُعاتٜٚ ،عترب ٚاقع
املسأ ٠اي ١ُٝٓٝيف ايبشح ايعًَُ ٞاشاٍ غري
ٚاقح املالَح سٝح ٜصداد تٛاز ٟايباسج١
األنادمي ١ٝيف زتاٍ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات
أنجس عٔ ايبشح ايعًُ ٞملا عتتاز ي٘ َٔ
َٗازات إقاف .١ٝنُا ٜتكاٚ ٍ٤دٛد
ايباسجات األنادميٝات يف زتاٍ تهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات يف املؤمتسات ايعًُ ١ٝايدٚي١ٝ
ٚاجملالت ايعًُ ١ٝاحملهُٚ ١نرا
ايػبهات األنادمي ١ٝاييت تعٌُ عً٢
َػازن ١األعاخ عً ٢ايٓطام ايعاملٜٗ .ٞدف
ٖرا ايبشح إىل تكَٗ ِٝٝازات ايباسجات
األنادميٝات ايُٝٓٝات يف زتاٍ تهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات ملعسف ١ايتشدٜات ٚايؿعٛبات
يتطٜٛس ٖر ٙاملٗازات ٚايرٜ ٟطاعد عً٢
تٛادد ٖؤال ٤ايباسجات يف ستافٌ املؤمتسات
ايعًُ - ١ٝاحملًٚ ١ٝايدٚيٚ - ١ٝتٛادد أعاثٗٔ
يف اجملالت ايعًُٚ ١ٝايػبهات األنادمي،١ٝ

ٚقد مت عٌُ اضتبٝإ جملُٛع َٔ ١ايباسجات
ايُٝٓٝات نع ١ٓٝعػٛاٚ ١ٝ٥نإ ايعدد
املطتذٝب  34باسجٚ .١قد أظٗست ايٓتا٥ر
قعف املٗازات ايبشج ١ٝيد ٣أغًب ايباسجات
ٚنريو قً ١أ ٚستدٚد ١ٜايتٛادد يف
املؤمتسات ايدٚيٚ ١ٝاجملالت ايعًُ١ٝ
احملهُٚ ،١إٔ أِٖ ايؿعٛبات يدٖٞ ٜٔٗ
ايًػ ١اإلصتًٝصٚ ١ٜايعسٚف االقتؿاد١ٜ
ٚاالدتُاعْ َٔٚ ،١ٝاس ١ٝأخس ٣أظٗست
ايٓتا٥ر ثك ١ايباسجات يف أْفطٗٔ ٚيف قدزتٗٔ
عً ٢ايتطٛز ٚايتكدّ.
ٚقد قدّ ايبشح زتُٛع َٔ ١ايتٛؾٝات
اييت َٔ غأْٗا إٔ تسفع َٔ َٗازات ايباسجات
ٚتدعِ طُٛسٗٔ.
ايهًُات املفتاسَٗ :١ٝازات ايبشح ايعًُ،ٞ
تهٓٛيٛدٝا
األنادميٝات،
ايباسجات
األنادمي،١ٝ
ايػبهات
املعًَٛات،
املؤمتسات.

Abstract
The academic researcher in the field
of information technology is more
interested in scientific research than
what is needed for additional skills.
The
presence
of
academic
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Scientific research is considered
one of the most important resources
of development in all societies. The
reality of Yemeni women in
scientific research is still not clear.
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researchers in the field of
information technology is also
diminishing
in
international
scientific conferences, scientific
journals, as well as academic
networks that work to share research
worldwide. This research aims at
evaluating the skills of the Yemeni
academic researchers in the field of
information technology to identify
the challenges and difficulties of
developing these skills, which helps
the presence of these researchers in
the forums of scientific conferences
- local and international - and the
presence of their research in
scientific journals and academic
networks. The random number was
43 researchers. The results showed

the weakness of research skills of
most female researchers, as well as
the lack or limited presence in
international
conferences
and
scientific journals, and that the most
important difficulties are English
and economic and social conditions.
On the other hand, the results
showed the researchers' confidence
in themselves and in their ability to
develop and progress. Research a set
of recommendations that will raise
the skills of female researchers and
support their ambition.
Keywords: Research Skills,
Academic Researchers, Information
Technology, Academic Networks,
Conferences.

:١املكدَـــــ
ٌُاييت قد تػٚ ، ددا١اضعٛع ايٝاقٛ َٔ امل٠ادٗٗا املسأٛبات اييت تٛح عٔ ايؿعٜإٕ اذتد
. غريٖاٚ ١ٜف االقتؿادٚايعسٚ د َٔ زتتُع آلخسٝايتكايٚ اختالف ايعاداتٚ ٠اٝاْب اذتٛ د١ناف
اٝدٛيٛٓ يف زتاٍ ته١ ايباسج١ُٝٓٝ اي٠ز إال مبا ميظ املسأَٛيهٔ يف عجٓا ٖرا ئ ْتطسم يتًو األٚ
قدٚ ،قت َاٚ  نٌ َٔ أعد بعض األعاخ يف٢ًطًل عٜ ٕإٍٕ اضِ ايباسح ميهٔ أ. َاتًٛاملع
ٌُص حتُٝ ايباسح املت١ يهٔ ؾف،ٙزاٛ ايدنتٚ املادطتري أ١ إعداد زضاي٤ٕ يف ايػايب أثٓاٛهٜ
٢ً ع٠ايكدزٚ اتطاع األفلٚ  ايتفهري املٓطًل٢ً ع٠ َٔ قُٓٗا ايكدز، ددا٠مسات نجري
اددٛنُا إٍٔ ت. غريٖاٚ ١ٝ إثبات فسقٚ أ١ًَٛ َع١ًُاالعتهاف أَاّ املسادع يًبشح عٔ ته
ادد أعاث٘ يفٛتٚ ،٘املٗسداْات يف زتايٚ اتٚايٓدٚ ا يف املؤمتساتٝ غدؿٙزٛسكٚ ايباسح
 أؾبشت١ٝايعاملٚ ١ًٝ احمل١ًُٝاقع اجملالت ايعَٛٚ  االْرتْت٢ً ع١ٝؾفشات ايباسجني األنادمي
ٖٛٚ  إقايف٤عب

َاتًٛا املعٝدٛيٛٓ يف زتاٍ تهًُٞكع ايبشح ايعٜٚ .كاٜ أ٠زٚقس

طتشب عٌُ أعاخٜ زات (الٛ ايًشام بأخس ايتط٠زٚا ْفطٗا بهٌ َا حتًُ٘ َٔ قسٝدٛيٛٓايته
ٙل ٖرٝ تطب٢ً ع٠نريو ايكدزٚ ،)٠د٥د ايفاٛدٚ ّ يعد١َات ايكدميًٛا املعٝدٛيٛٓعٔ ته
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ايتهٓٛيٛدٝا (ال تتٛفس اإلَهاْٝات ايعًُ ١ٝمبعاٌَ ادتاَعات يف اي ُٔٝبػهٌ نايف)َٚ ،عسف١
أسدخ األعاخٚ ،أخرياً َٗاز ٠ايكساٚ ٠٤ايهتاب ١بايًػ ١اإلصتًٝص( ١ٜأغًب ايهتب ٚاألعاخ بايًػ١
اإلصتًٝص.)١ٜ
َٔ ٖٓا ْدزى أٍْٓا ْك ّٛبٗر ٙايدزاض ١يتكَٗ ِٝازات ايباسج ١اي ١ُٝٓٝيف زتاٍ
تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ملعسف ١ايتشدٜات ٚايؿعٛبات اييت تٛادٗا ايباسج ١اي ١ُٝٓٝيف ضب ٌٝايٛؾٍٛ
إىل ؾف ١باسجَ ١تُٝص ٠يف زتاٍ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٖٚ ،ر ٙايتشدٜات قد ته ٕٛحتدٜات
ميهٔ إٔ ٜٛادٗا أ ٟباسحٚ ،يهٔ ٖٓاى إقاف ١هلر ٙايتشدٜات  ( ٖٞٚارتؿٛؾ ١ٝاييت تأتٞ
َٔ نْٗٛا اَسأ )٠تتأثس بطبٝع ١اجملتُع اير ٟتعٝؼ فٚ ٘ٝختكع ي٘ ،أ َٔ ٚاملطؤٚيٝات ايهجري٠
اييت تًك ٢عً ٢عاتكٗآٖ ٚ ،اى األِٖ َٔ ذيو  ٖٛٚقعف املٗازات ايكسٚز ١ٜاييت مل تُٓٗا ايباسج١
ٚمل تؿكًٗا أَا عٔ دٌٗ بٗا أ ٚجتاًٖٗا يعدّ تٛفس ايٛقتٚ.مما ال غو ف ٘ٝإٍٔ إظٗاز ٖر ٙايتشدٜات
ٚايؿعٛبات ضٝهػف عٔ املػهً ٖٞٚ ١ايطسٜك ١ايٛسٝد ٠ملعادتتٗا.نُا ضتبشح ٖر ٙايدزاض١
عٔ تٛادد ايباسج ١األنادمي ١ٝيف املؤمتسات ايعًُٚٚ ١ٝزؽ ايعٌُ احملًٚ ١ٝايدٚيَٚ ،١ٝد ٣تٛادد
أعاثٗا عً ٢ايػبهات األنادميَٛٚ (research gate, academia ) ١ٝاقع اجملالت ايعًُ١ٝ
احملهُ.١
ايدزاضات ايطابك١
مل تعجس ايباسج - ١بعد ستاٚالت نجري - ٠عٔ أ ١ٜدزاضات ضابك ١بٓفظ َفسدات ٖرٙ
ايدزاض ، ١يٝظ يعدّ أُٖ ١ٝاملٛقٛع ٚيهٔ يطببإ أٚهلُا :إٍٔ ايباسجات ايُٝٓٝات يف زتاٍ
ايتهٓٛيٛدٝا مل ٜتٛاددٕ بهجسْ ٠طب ١ٝإال يف ايطٓٛات األخريٚ ،٠ايطبب ايجاْ ٞإٍٔ اجملتُع يف
اي ُٔٝمل ٜؿٌ إىل َطت َٔ ٣ٛايٛع ٞإلدزاى أُٖٖ ١ٝرا املٛقٛع .ملاذا ٖرا املٛقٛع َِٗ؟ ألٍٕ
نافَ ١فسدات املٛقٛع َُٗ: ٖٞٚ ١ايبشح ايعًُ ،ٞزتاٍ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚأخرياً املسأ. ٠
ٚمما ضبل ضٓتطسم يبعض ايدزاضات ٚاملكاالت ذات ايعالق ١مبٛقٛع دزاضتٓا فُٝا ٜبشح عٔ
أُٖ ١ٝايبشح ايعًُٚ ٞدٚز املسأ ٠بػهٌ عاّ ٖٓ.اى دزاضات ستدٚد ٠بعكا َٓٗا َكاالت َٓػٛز٠
تتشدخ عٔ صتاح ايٓطا ٤يف زتاٍ عًُٗٔ نباسجات أنادميٝات ٚايتشدٜات اييت ٜؿادفٓٗا .
املسأٚ ٠ايتهٓٛيٛدٝا
تطسقت األدبٝات األدٓب ١ٝنجرياً ملٛقٛع املسأٚ ٠ايتهٓٛيٛدٝا مبفَٗٗٛا ايٛاضع َٓٗا :
عح بريْٝظ ٚشَال (Barnes, 2006) ٘٥سٝح دزع ايباسج ٕٛبعض ايعٛاٌَ اييت هلا تأثريٖا يف
اطتفاض َػازن ١املسأ ٠يف تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚ.قد طسح ايباسج ٕٛيف ٖر ٙايدزاضَ ١ا سددت٘
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املؤضط ١ايٛطٓ ١ٝيًعً َٔ ،(2000 NSF ( ّٛايككاٜا ذات ايؿًَ ١جٌ :ايٓطا ٤أقٌ تػذٝع اً الختٝاز
زتاالت اذتاضٛب ٚاهلٓدض ،١ايٓطا ٤أنجس اختٝازاً يًعٌُ بدٚاّ دص ،ٞ٥املسأ ٠اييت حتٌُ غٗاد٠
ايدنتٛزا ٙيف ايعً ّٛأ ٚاهلٓدض ١أقٌ استُاالً يًتجبٝت أ ٚايرتق ١ٝإىل َستب ١ناًَ َٔ ١األضاتر ٠يف
املؤضطات ايتعًٚ ،١ُٝٝأخريا املسأ ٠يف زتاالت ايعًٚ ّٛاهلٓدض ١عادَ َ٠ا تعط ٢زٚاتب َٓدفك. ١
نُا أند ايباسج ٕٛإٍٔ ايعٛاٌَ املدتًفَ ١جٌ ايعٛاٌَ االدتُاعٚ ١ٝاالقتؿاد ١ٜهلا تأثري عً ٢تعُل
ايٓطا ٤يف ايتهٓٛيٛدٝا بػهٌ عاّ ،يرا فُٔ ايكسٚز ٠االٖتُاّ بتُٓ ١ٝاملٗازات ٚايدَر
بايتهٓٛيٛدٝا َٓر ايؿػس ست ٢تؿبح ايطسٜل ممٗد ٠أَاَٗا يالْدَاز بايتهٓٛيٛدٝا ٚ.قد
خًؿت ايدزاض ١إىل أٍْ٘ عً ٢ايسغِ َٔ إٍٔ ايطًب عًٚ ٢ظا٥ف تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات َطتُسٌ يف
ايُٓ ،ٛإال إٍٔ ْطب ١عٌُ أَ ٚػازن ١ا يٓطا ٤يف اجملاالت املتعًك ١بتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات َطتُس٠
يف االطتفاض .بعض األضباب احملتًُ ١هلر ٙايٓطب ١املٓدفكٜ ١عٛد إىل ايتٓػ ١٦االدتُاع ١ٝاملدتًف١
بني ادتٓطنيْٚ ،كـ ارتربٚ ،٠قعف ايٛؾ ٍٛإىل أدٗص ٠ايهُبٛٝتسْٚ ،كـ ايتٛد ٘ٝاملٗين .
ٜٚعتكد ايباسج ٕٛإٍٔ َٔ املِٗ-ملعادتٖ ١ر ٙايككاٜا-إتاس ١ايٛؾ ٍٛإىل تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات
ٚإغساى األطفاٍ ايؿػاز ٚأٚيٝا ٤أَٛزِٖ ٚاملعًُني ٚاملطتػاز ٜٔيف ٚقت َبهس يف ايتهٓٛيٛدٝا
مما ظتعٌ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات َعسٚفَٚ ١فٝد. (Barnes, 2006) ٠
قاَت ايباسجتإ غٛتا ٚاْٝال ) (Shortt and O’Neill 2009بعٌُ دزاض ١عٔ ايفتٝات يف
زتاٍ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛاتٚ ،أندت ايباسجتإ إٍٔ ْطب ١ايفتٝات ايًٛاتٜٓ ٞذشٔ يف االيتصاّ
بتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ست ٢املطت ٣ٛادتاَعَٓ ٞدفكٚ ،١تعٌ ٖٓاى عكبات نبري ٠قد تؤد ٟإىل
زس ًٔٗٝيف ْٗا ١ٜاملطاف ٚ.قايت ايباسجتإ"  :يكد دزضٓا ايتأثري عً ٢تؿٛزات ايفتٝات يتهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات ٚاالتؿاالت عٓدَا ٜتِ تعسٜفٗا بػهٌ قٝل" ،سٝح أْ٘ غايبًا َا تبدأ ايتطًعات املٗٓ١ٝ
يف ايتعً ِٝاملبهس عٓدَا ته ٕٛايفتٝات يف املٓصٍ ٖٓ ٚاى ٜتعسٍقٔ يتأثريات األقسإ ٚاآلبا٤
ٚاملدزضني ٚٚضا ٌ٥اإلعالّ ايطا٥د. ٠يرا ٚيتذٓب ٖرا ايتأثري  َٔٚأدٌ االٖتُاّ بتهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات ٚاالتؿاالت يف ٚقت َبهس ،فإْٓا ْدع ٛيفتح ايباب عًْ ٢طام أٚضع يدزاض١
تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاالتؿاالت عً ٢املطت ٣ٛايجاَْٚ ٟٛا بعد ايجاْٚ ،ٟٛيف ْٗا ١ٜاملطاف ،شٜاد٠
َػازن ١ق ٠ٛايعٌُ َٔ قبٌ ايٓطا." ٤نُا طسست ايباسجتإ َٛقٛع ايٓطا ٤ايًٛاتٜ ٞفهسٕ يف
ايدخ ٍٛإىل َهإ ايعٌُ املستبط باذتاضٛب ٚإَهاْ ١ٝذيو ،فإٍٕ املٓعُات اييت تفِٗ ق ١ُٝايتٓٛع
ٚتدعِ ٚتهفٌ َػازن ١املسأ ٠يف ٖرا اجملاٍ ضتكُٔ سؿ ١األضد يًُٛاٖب ايٓطا ١ٝ٥يف زتاٍ
تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاالتؿاالت.
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املسأٚ ٠ايبشح ايعًُٞ
ُٜعسٍف ايبشح ايعًُ ٞبأٍْ٘ :احملاٚي ١ايٓاقد ٠يًٛؾ ٍٛإىل سٌ َػهً  ٍ١إْطاْ ٍ١ٝأ ٚعًٍُ١ ٝ
َعٚ ،ٍ١ٓٝميهٔ تعسٜف٘ بأٍْ٘ :زتُٛع  َٔ ٌ١ارتطٛات املٓتعُٚ ١املدزٚض ،١تُبٓ ٢عًَ ٢عًَٛاتٍ تُذُع
سَ ٍٛػهً َ ٍ١ع ،ٍ١ٓٝخكعت يًفشـ ٚايتدقٝلٚ ،ذيو ذتٌ تًو املػهً ،١نُا ٌٜعسف بأْ٘ :
فه سٌ َٓعٌِ ٜك ّٛب٘ غدـٌ (ايباسح) يًٛؾ ٍٛإىل اذتكا٥ل ذتٌ قك ٍ١ ٝتُطَُٛ( ٢قٛع ايبشح)،
إذ ٜتبع طسٜك ً١عًُ ً١ ٝتُطَُٗٓ( ٢ر ايبشح)؛ يٝؿٌ إىل سً ٍٍٛتُطُْ( ٢تا٥ر ايبشح)ُٜٚ ،عد ايبشح
ايعًُ ٞغسط اً َُٗاً يتكدّ اجملتُعٜٚ ،ػٌُ َٓاس ٞاذتٝا ٠ناف  - ً١ايعًُٚ ١ٝايجكافٚ ١ٝاالقتؿاد١ٜ
ٚاالدتُاعٚ ١ٝايتكٓ( ١ٝايتٌٚ .)1998،أند نجري َٔ األضاتر ٠يف نتبِٗ عٔ ايبشح ايعًُٞ
َٗٚازات٘ إٍٔ أِٖ املٗازات ٖ ٞاالعتُاد عً ٢اذتكا٥ل ٚايػٛاٖد ٚاالبتعاد عٔ ايتأَالت ٚاملعًَٛات
اييت ال تطتٓد عً ٢األضظ ٚايرباٖني املٛقٛع ١ٝيف ايٛؾ ٍٛإىل املعسفٚ ،١االبتعاد عٔ ايعٛاطف أٚ
االعتُاد عً ٢اضتدداّ ايفسقٝات اييت مل تعد حتتاز إىل تأنٝدٖا ٚاضتعاقتٗا بفسقٝات أخس٣
تٓطذِ َع املعًَٛات املطتذد ٠اييت تٛفست يًباسح.
ٖدفت دزاض ١ايعط )0202( ًٞٝإىل ايتعسف عًٚ ٢اقع ايكدز ٠ايبشج ١ٝيد ٣املسأ ٠ايعاًَ١
يف ايتعً ِٝاملفتٛح عٔ بعد يف فًططني يف ظٌ ايتكٓٝات اذتدٜج. ١أظٗست ايدزاض ١إٍٔ َتٛضط دزد١
ايكدز ٠ايبشج ١ٝيًُسأ ٠ايعاًَ ١يف ايتعً ِٝاملفتٛح عٔ بُعد يف فًططني يف ظٌ ايتكٓٝات اذتدٜج١
ناْت فٛم املتٛضطٚ ،ناْت ْكط ١ايك ٠ٛيد ٣املسأ ٠ايعاًَ ١يف ايتعً ِٝعٔ بعد ٖ ٞتأنٝدٖا إٍٔ
ايبشح ايعًُ ٞديٚ ٌٝدٛد ايتُٓٚ ،١ٝأنجس َػهً ١يدٜٗا ٖ ٞاٖتُاّ ادتاَع ١بايتدزٜظ أنجس َٔ
ايبشح ايعًُٚ ٞيرا ٜصٜد ايعب ٤ايتدزٜط ٞمما ال ٜرتى ٚقت اً يًبشح ايعًُ.ٞ
أعدت بٓت زاغد (َ ) 0220كاي ١مجعت فٗٝا أزا ٤ايباسجات ايطعٛدٜات يف ايتشدٜات
اييت تعٝل عًُٗٔ نباسجات سٝح أندت إٍٔ َعٝاز ايٓذاح يدٜ َٔ ٣هتب ٕٛنتاب ١عًُ ٖٛ ١ٝإٔ
ٜكدَٛا إقاف ١داد ٠إىل اذتكٌ ايعًُ ٞايرٜ ٟبشج ٕٛفٚ ،٘ٝيٝظ املعٝاز ٖ ٛؾد ٣ايكسا ٤نُا ٖٛ
اذتاٍ يف ايهتابات ايؿشف. ١ٝإٍٕ ايٓتا٥ر اييت ٜستكٗٝا ايباسح ادتاد َٖ ٞعسفت٘ أٍْ٘ أضِٗ ٚيٛ
بؿٛز ٠ؾػري ٠يف إمنا ٤اذتكٌ ايعًُ ٞايرٜ ٟبشح فٚ ،٘ٝأندت بٓت زاغد إٍٔ املسانص ٚدٚز ايعًِ
يف املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛدَٛ ٖٞ ١ٜقع غو يف نْٗٛا قد تُشذِ عٔ تكد ِٜايتطٗٝالت املُهٓ١
يًباسج ١يف اذتؿ ٍٛعً ٢ارتدَات املتؿً ١بايبشح ايعًُ ٞضٛا ٤أناْت تتؿٌ ظُع املعًَٛات أّ
بإدسا ٤ايتشًٚ ٌٝاإلسؿا ٤أ ٚتتؿٌ باضتعُاٍ املدتربات يف ساي ١ايبشٛخ ايتطبٝك ،١ٝنُا إٍٔ
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ايفرت ٠ايصَٓ ١ٝاملتاس ١يًباسجات يف املهتبات ادتاَعٚ ١ٝاملهتبات ايعاَ ١يٝطت َطا ١ٜٚأَُ ٚكازب١
يًفرت ٠اييت تُتاح يًباسجني.
 َٔٚاآلزا ٤املتُٝص ٠يف ٖرا اجملاٍ َا طسست٘ األضتاذ ٠فٛش ١ٜادتالٍ يف دزاض ١بٓت
زاغد 0220 ،فكد حتدثت عٔ ايباسجَٛٚ ١قعٗا يف ايعكٛد األخري ٠فكايت:ال غو بإٍٔ اٖتُاّ املسأ٠
بايبشح ضٛا ٤يف ايدزاضات اإلْطاْ ١ٝأ ٚايعًُ ١ٝايتطبٝك ،١ٝقد تٓاَ ٢نجرياً يف اجملتُع
األنادمي ٞخالٍ ايجالث ١ايعكٛد األخري ،٠تُؤند ذيو إسؿاٝ٥ات املٓتطبات يرباَر ايدزاضات
ايعًٝا يف ادتاَعات ٚايهًٝات ،عاَاً بعد اآلخسٖ ،را خالف ايٓػاط ايبشج ٞيألضتاذ ٠ادتاَع،١ٝ
زغِ َا تُفؿح عٓ٘ ايباسج ١يف ايعدٜد َٔ ؾٛز ايتعبري ٚٚضا ً٘٥عٔ نِ نبري َٔ املعٛقات اييت
تعرتض ضب ٌٝعًُٗا ايبشج. ٞنُا أغازت ايدنتٛز/ ٠ضعاد املاْع-األضتاذ املػازى ظاَع ١املًو
ضعٛد-يف دزاض ١هلا عٔ املسأٚ ٠ايبشح ٚاملعٛقات إىل إٍٔ ايباسج ١األنادمي ١ٝتعاَْ َٔ ٞعٛقات
َؿدزٖا بعض أْعُٚ ١قٛاْني ادتاَعاتٚ ،اييت ُٚقعت َال ١ُ٥يعسٚف ايسدٌ ٚمل حتطب أٟ
سطاب يًُسأٖ ،٠را خالف املعٛقات ايفسدٚ ١ٜاملٓٗذٚ ١ٝاجملتُع ١ٝاييت حتد فعال َٔ ْػاط
ايباسجٚ ١طُٛسٗا ايعًُ.ٞ
ْاقػت ايباسج ١اذتجَ ) 0990( ١ًٝعٛقات ايبشح ايعًُ ٞأَاّ ايٓطا َٔ ٤ناف ١ايهًٝات
يف داَع ١املًو ضعٛد يف املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛدٚ. ١ٜزغِ قدّ املسدع إال إٍٔ أغًب ْتا٥ر ايبشح عٔ
َػانٌ املسأ ٠ايطعٛدَ ١ٜاشاٍ قاُ٥اً يف ايٛاقع .مشٌ ٖرا ايبشح دزاضٚ ١اف ١ٝعٔ ٚاقع ايباسجات
ايطعٛدٜات ٚناف ١املؤثسات عًٗٝا مبا فٗٝا اذتاي ١االدتُاع ،١ٝعدد األطفاٍ ،اذتاي ١املاد،١ٜ
ايطهٔ (َطتكٌَ /ع أضس ٠أسد ايصٚدني)ٚ ،ادتٓط( ١ٝضعٛد / ١ٜغري ضعٛد َٔٚ. )١ٜايتشدٜات
اييت طسستٗا ايباسج ١عدّ ٚدٛد املطاعدٚ ٠ايدعِ َٔ ادتاَعٚ ١األضس ،٠ؾعٛب ١ايٛؾ ٍٛيًُهتب١
املسنص( ١ٜيٝظ يعدّ ٚدٛدٖا) َكازَْ ١ع إتاس ١ايفسؾ ١يًباسح ايسدٌٚ ،عدّ تطٗ ٌٝإدسا٤ات
ايٓػس .نُا أندت ايباسج ١عً ٢شٜاد ٠األعبا ٤ايتدزٜطٚ ١ٝاإلدازٚ ،١ٜقعف ايدعِ املاي ٞنعا٥ل
أَاّ ايتفسغ يًبشح ايعًُٚ. ٞخؿت ايباسج ١تفِٗ ايصٚز ٚشٜاد ٠األعبا ٤االدتُاع ١ٝبكدز َٔ
االٖتُاّ بؿفتٗا َٔ ايعٛا٥ل اييت أغازت إيٗٝا ايف ١٦املطتٗدف ١يدزاض ١ايباسج ١سٝح أندت
ايٓتا٥ر بإٍٔ ٚدٛد تفِٗ َٔ قبٌ ايصٚز ألُٖ ١ٝايبشح ايعًُ ٞي٘ تأثري اظتاب ٞعًٚ ٢اقع ايبشح
ايعًُ ٞيد ٣املسأٚ ،٠تعٌ االيتصاَات االدتُاع ١ٝتػهٌ عا٥كاً عًٗٝا .
تطسقت ايباسج ١بٔ ضعٛد يف دزاضتٗا اييت مل صتد هلا تازٜذ أَ ٚهإ ْػس ،يًتشدٜات
غري ايتكًٝد ١ٜيًبشح ايعًُ ٞيف يٝبٝا ٚضبٌ َٛادٗتٗا  ٖٞٚحتد ٟاملسافلٚ .فُٝا غتـ دزاضتٓا-
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ًٜٚكَ ٞصٜدا َٔ ايك ٤ٛعًٗٝا ٖٛ -تأنٝد ايباسج ١إٍٔ ؾعٛبات ايبشح ايعًُ ٞاييت تٛاد٘ املسأ٠
ايًٝب ١ٝأنجس َٔ تًو اييت تٛاد٘ ايسدٌٚ ،ذيو َٔ شا ١ٜٚإٍٔ اجملتُع ايًٝيب زتتُعُ ستافغُ ال ٜطُح
يًُسأ ٠بايطفس مبفسدٖا َٔٚ ،املعً ّٛإٍٔ ايباسح ايعًُ ٞعتتاز إىل املػازن ١يف ايدٚزات ٚايرباَر
املدتًف ١يف زتاٍ ختؿؿ٘ ستٜ ٢تُهٔ َٔ تطٜٛس ْفط٘ .نُا أٍْ٘ عاد ١إىل املػازن ١يف
املؤمتسات احملًٚ ١ٝايعسبٚ ١ٝايدٚي َٔ ١ٝأدٌ االضتفاد ٠ايعًُ ١ٝبني املتدؿؿني .نُا أْ٘ َٔ
املعً ّٛأٜكا إٍٔ بعض ٖر ٙاملؤمتسات ال تػط ٞتهايٝف ضفس ايباسجْ ١فطٗا فُا بايو باملسافل هلا،
ٚأسٝاْا أخس ٣ال ته ٕٛاملػهًَ ١ادٚ ١ٜيهٔ قد ٜه ٕٛايطبب اْػػاٍ املسافل أ ٚعدّ تٛفسٙ
أضاض اً سٝح تأند ايباسج ١ازتفاع ْطب ١نٌ َٔ )ايعٓٛض ،١ايطالمٚ ،ايرتٌَ) ٚ ،قد ٜهٕٛ
ايطبب أسٝاْاً عدّ اعتكاد ٙبأُٖ ١ٝايبشح ايعًُ ٞيًُسأ ٠ايعاًَ ١يف ٖرا اجملاٍ .نُا أغازت
ايباسج ١بإٍٔ  َٔ 50%أعكا ٤اهل ١٦ٝايتدزٜط ١ٝيف داَع ١بين غاش َٔ ٟايعٓؿس ايٓطاَٚ ،ٞ٥ع ذيو
ال ٜٛدد َٓٗٔ إال ثالخ باسجات فكط يدَ ٜٔٗػازنات عجَ ١ٝتٛاقع ١يف َؤمتسات دٚي ،١ٝأٜكا
مل تطتطع بعض عكٛات ٖ ١٦ٝايتدزٜظ االضتفادَٓ َٔ ٠ح ايدٚي ١هلٔ نفسف إلمتاّ ايدزاض١
ايعًٝا يف ارتازز ٚخاؾ ١غري املتصٚدات َٓٗٔ بطبب ايٓعس ٠غري احملرتَ ١ملٔ ٜرٖػت يًدزاض ١يف
ارتازز بدَ ٕٚسافل ٚ.تٛؾًت ايباسج ١إىل إٍٔ )ايػص ٚاألْج (ٟٛسطب تعبريٖا يًتعً ِٝايعاي ٞضٛف
ٜطبب قعف ايٓاتر ايبشج ٞيف يٝبٝا يألضباب ايٛازد ٠يف عجٗا املػاز إي ٘ٝأعالٚ. ٙخًؿت إىل
قسٚز ٠إعادَٛ ٠اشْ ١ايتعً ِٝايعاي ٞبني اإلْاخ ٚايرنٛز ٚسٌ َػهً ١املسافل.
املسأٚ ٠املػازنات ايبشج١ٝ
مل تعُد ايٛزق ١ايعًُ ١ٝتطتكس يف أسد اجملالت ايعًُ ١ٝايٛزق ١ٝفكط ،بٌ أخرت طسٜكٗا
إىل َٛقع اجملً ١عً ٢االْرتْت ٚجتاٚشت ذيو ٚتكدَت إىل نجري َٔ املٛاقع ايبشج ١ٝيتعٗس فٗٝا
ٚحتع ٢بكسا٤ات عًْ ٢طام عامل ،ٞفايباسح ايعًُ ٞاي ّٛٝأؾبشت سدٚد اْطالق٘ عامل ١ٝبفكٌ
ايهجري َٔ املٛاقع عً ٢االْرتْت اييت ختـ اجملالت ايعًُ ١ٝأ ٚاملؤمتسات أ ٚايػبهات
األنادمي َٔٚ. ١ٝخالٍ عجٓا ٖرا ضٓطًط ايك ٤ٛعً ٢تٛادد ايباسجات األنادميٝات ايُٝٓٝات يف
زتاٍ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات عًٖ ٢ر ٙاملٛاقع املدتًفَٚ ١دَ ٣ػازن ١ايباسج ١يف املؤمتسات
ٚاجملالت ايعًُٚ ١ٝعً ٢ايػبهات األنادميٖٚ. ١ٝر ٙاألْٛاع َٔ املػازنات حتتاز إىل تٛفس
ايب ١٦ٝايؿشٝش ١يًباسح  ٖٞٚادتاَع ١اييت ٜٓتُ ٞهلا ،أ ٚإىل طُٛح ٚمحاع ايباسح يف ْػس عج٘
ٚسسؾ٘ عً ٢ايتٛاؾٌ َع ايباسجني اآلخس َٔ ٜٔخالٍ املؤمتسات ٚايػبهات األنادمي.١ٝ
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ايػبهات األنادمي١ٝ
أقافت ايتهٓٛيٛدٝا ايهجري يًباسجني ٚايبشح ايعًُ ٞبػهٌ عاّ ،سٝح أؾبح
بإَهإ ايباسح إٔ ُٜسضٌ عج٘ إىل أ َٔ ٟاجملالت ايعامل ١ٝاحملهُ ١بػسض ايتشهٚ ِٝايٓػس،
نُا ميهٔ يًباسح َػازن ١عج٘ املٓػٛز عً ٢املٛاقع ادتدٜدَ ٠جٌ (Research Gate
) ٚ,Academiaاييت تعٌُ عً ٢تٛضٝع ْطام اْتػاز َٚػازن ١ايبشح عًْ ٢طام عامل. ٞميهٔ
يًباسح َٔ خالٍ ٖر ٙاملٛاقع طسح األض ١ً٦ايعًُٚ ١ٝاذتؿ ٍٛعً ٢إدابات َٔ خربا ٤باسجني َٔ
شتتًف أضتا ٤ايعاملٖٚ ،ر ٙفا٥د ٠نبري ٠يًباسجني بػهٌ عاّٚ ،يًطالب يف بساَر املادطتري
ٚايدنتٛزا ٙبػهٌ خاف ٚ.عً ٢ايسغِ َٔ أُٖٖ ١ٝر ٙايػبهات األنادمي ١ٝيف إثسا ٤احملت٣ٛ
ايعًُ ،ٞإال إٍٔ املػازن ١ايعسبَ ١ٝاشايت قعٝفٚ ١خاؾ َٔ ١قبٌ ايباسجات ايٓطا ) ٤ؾادم ٚاخسٕٚ
. (Aleryani et al. ,2017) ،( 0202
اجملالت ٚاملؤمتسات ايعًُ١ٝ
ٜٗدف ايباسح عاد ٠بعد إٔ ٜك ّٛبإصتاش عج٘ إىل ْػس ٙيف إسد ٣اجملالت ايعًُ١ٝ
احملهُٚ ،١قد اْتػست اجملالت ايعًُ ١ٝاحملهُ ١بهجس ،٠سٝح أؾبح يهٌ داَع ١زتًتٗا
ارتاؾ ١اييت تٓػس فٗٝا األعاخ ايعًُ ١ٝاملدتًف .١نُا أؾبح َٔ ايكسٚز ٟإثسا ٤اجملً ١بعدد
نبري َٔ ايبشٛخٜٚ ،دٍ ْػاط اجملً ١عًَ ٢دْ ٣ػاط ادتاَعٜٚ. ١طتفٝد ايباسجٖ َٔ ٕٛرٙ
اجملالت اييت تطاِٖ يف إٜؿاٍ أفهازِٖ ٚأعاثِٗ يًكسا ٤بػهٌ َباغس ،نُا ميهٔ يًباسح
نطب ارتربٚ ،٠ذيو َٔ خالٍ َسادع ١عج٘ َٔ قبٌ شتتؿني يف ْفظ اجملاٍ .نُا إٍٔ
املػازنات يف املؤمتسات ٚايٓدٚات ايعًُ ١ٝهلا أُٖ ١ٝنبري٠؛ فٗٚ ٞض ١ًٝنبري ٠يؿكٌ ٚتطٜٛس
ٚإثسا ٤ارترب ٠ايعًُ ١ٝيف زتاٍ ايتدؿـ ،نُا أْٗا دطس قؿري يًتٛاؾٌ َع املتدؿؿني
ٚارترباٚ.٤قد أؾبشت املػازنات يف املؤمتسات احملًٚ ١ٝايدٚي َٔ ١ٝمسات ايباسح ،سٝح تكٝف
ي٘ ايهجري َٔ اإلثسا ٤ايعًُ َٔ ٞخالٍ ايتكا ٤ايباسجني َٔ ناف ١أضتا ٤ايعامل ٚتبادٍ ايٓكاؽ
ٚاآلزاَ ٤عِٗ.
ايباسجات األنادميٝات ايُٝٓٝات يف زتاٍ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات
مل جتد ايباسج ١أ ٟدزاضات عٔ ايباسجات (طايبات َادطتري إىل أعً )٢يف ادتاَعات
اي/ ١ُٝٓٝنًٝات اذتاضٛبٚ ،مل تتُهٔ َٔ اذتؿ ٍٛعً ٢إسؿاٝ٥ات بعددٖٔ يف ادتاَعات
اي ١ُٝٓٝاملدتًفَ ١اعدا ايتكازٜس ايعاَ ١بايعدد اإلمجاي. ٞسدد عح ايدنتٛز ايٛزايف ( ) 0200عدد
أعكا ٤اهل ١٦ٝايتدزٜط ١ٝيف شتتًف ادتاَعات اي ١ُٝٓٝاذتهٚ ١َٝٛاألًٖ ١ٝيف ايعاّ ايدزاض0229ٞ
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ٚ ّ0202/اير ٟأظٗس قً ١عدد املدزضات َكازْ ١باملدزضني يف نٌ ادتاَعاتٜٚ ،كٌ ايعدد بايٓطب١
يًُدزضات يف نًٝات اذتاضٛب ،سٝح ال ٜٛدد َدزضات يف أغًب نًٝات اذتاضٛب ٚ.يهٔ
ٖر ٙايكًٚ ١أضبابٗا يٝطت قُٔ ْطام أٖداف ٖرا ايبشح .أَا َػازن ١األعاخ ايعًُ ١ٝعً٢
ايػبهات األنادمي ١ٝفُاشايت قعٝفْ ١طبًٝا َٔ قبٌ ايباسجني ايُٝٓٝني ،سٝح َاشاٍ ايهجري َٔ
ايباسجني ٚخاؾ ١ايباسجات ايٓطا ٤ال ٜعسف ٕٛعٓٗا بعد ). (Aleryani et al. ,2017
َٓٗذ ١ٝايبشح
اضتددَت ايباسج ١املٓٗذ ١ٝايٛؾف ١ٝايتشً ١ًٝٝاييت تعتُد عًٚ ٢ؾف املػهًٚ ١حتدٜد
أبعادٖاٚ ،اضتددَت أدا ٠االضتبٝإ دتُع َعًَٛات عٔ ستاٚز املػهً َٔٚ ،١ثِ حتًٖ ٌٝرٙ
املعًَٛات ٚايتٛؾٌ إىل ايٓتا٥ر اييت تطاعد عً ٢ايسد عً ٢أض ١ً٦ايبشحٜٓ .كطِ االضتبٝإ إىل
عد ٠ستاٚز حتت نٌ ستٛز عد ٠عبازات تٗدف دتُع املعًَٛات ارتاؾ ١باحملٛز ستٌ ايبشح.
فهس ٠ايبشح
ْطتطٝع ايك ٍٛإٍٔ غبه ١االْرتْت فتشت آفام غري ستدٚد ٠يتُٓ ١ٝاملٗازات املدتًف،١
ٚايٛؾ ٍٛإىل اجملالت احملًٚ ١ٝايعامل ١ٝيٓػس األعاخ فٗٝا ،نُا أتاست َٔ خالٍ ايػبهات
األنادمي ١ٝايفسف ايهبري ٠يًشؿ ٍٛعً ٢املعًَٛات َٚػازن ١األعاخ ٚايتعسف عً ٢ايباسجني
ٚطسح األضٚ ١ً٦املػازن ١يف ايٓكاغات ايعًُٖٓ َٔٚ. ١ٝا ٜٗدف ٖرا ايبشح إىل تكَٗ ِٝٝازات
ايباسجات ايُٝٓٝات يف زتاٍ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات َٚعسف َٔ ١خالٍ ٖرا ايتك ِٝٝايؿعٛبات
اييت تٛادٗٗا ايباسجات األنادميٝات ايُٝٓٝات يف زتاٍ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاييت تعٝل تطٜٛس
َٗازاتٗٔ ايبشجْٚ ١ٝػس األعاخ ٚاذتكٛز عًَٛ ٢اقع ايباسجني ايعامل ١ٝعً ٢االْرتْت .فًٝظ نٌ
َٔ نتب بعض ايططٛز َٔ ٖٓا أٖٓ ٚاى ٚتطسم ملػهًَ ١ا بػهٌ ضطشٚٚ ٞدد زتً ١تكبٌ
بايكً ٌٝيٓػس ايبشح أؾبح باسجاًٚ ،يٝظ َٔ قسأ َسدع أَ ٚسدعني ٚٚقع خالؾتُٗا يف عح
شَ ٌٝأؾبح باسجاً  .فًًبشح ايعًَُٗ ٞازات نجري ٠حتدخ عٓٗا األضاترٚٚ ٠قعٖٛا يف نتب
َٚسادع نجري ،٠ثِ دا٤ت غبه ١اإلْرتْت ٚٚقعت نٌ ٖرا ٚأنجس بني أٜدٜٓاَٚ ،ع ذيو
ٜتذاٌٖ ايهجري نٌ ذيو ٚاقعا يف باي٘ إٍٔ ايبشح ايعًُ ٞضطٛز َٔ َسادع ٚأعاخ َٓػٛز٠
داٖص. ٠أَا ايباسجات األنادميٝات ايعسبٝات فًٗٔ غؤ ْٔٗٚارتاؾ ١اييت تصٜد َٔ عدّ َٛانبتٗٔ
يًتطٜٛس ٚايتشطني بطبب ايعسٚف ايعاٚ ١ًٝ٥اجملتُعٚ ١ٝاييت تكٝدٖٔ َٔ االْطالم ضت ٛايبشح
ايعًُ- ٞظداز -٠نُا أغازت ي٘ ايدزاضات اييت مت عسقٗا يف ٖرا ايبشحٚ .فُٝا غتـ ايباسجات
األنادميٝات ايُٝٓٝات يف زتاٍ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات فإ ٍٕ ايعبٜ ٤صداد عً َٔ ٔٗٝدٗتني؛ أٚهلا
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َٔ داْب اجملتُع ايرَ ٟا ٜصاٍ ايبشح ايعًُ ٞآخس اٖتُاَات٘ يًسدٌ ْاٖٝو عٔ املسأٚ. ٠ثاْٗٝا َٔ
طبٝع ١تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاييت تتطًب يػ ١إصتًٝص ١ٜدٝد ٠مبا ٜهف ٞيًكساٚ ٠٤ايفِٗ ٚايهتاب١
بػهٌ دٝدٚ ،قسٚز ٠ايعٌُ يف املعاٌَ يفِٗ ايتكٓٝات ٚتطبٝكٗا يًٛؾ ٍٛيٓتا٥ر ايبشح ٚفكا
يطبٝعَ ١ػهً ١ايدزاض. ١فُا ٖ ٞايعٛاٌَ املعٝك ١يتطٜٛس املٗازات يد ٣ايباسجات األنادميٝات
ايُٝٓٝات يف زتاٍ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات؟ َٚا َد ٣تٛادد ايباسجات األنادميٝات يف زتاٍ
تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات عًَٛ ٢اقع ايػبهات األنادمي ١ٝايعاملٚ ١ٝاملؤمتسات ايعًُ ١ٝايدٚي١ٝ؟ ٖرا
َا ٜطع ٢ايبشح ملعسفت٘ .
َػهً ١ايبشح
قعف ٚدٛد ايباسج ١اي ١ُٝٓٝعٔ املؤمتسات ٚاجملالت ايعًُٚ ١ٝايػبهات ايبشج ١ٝعً٢
االْرتْت ٜعد َػهً ١ظتب إٔ تًك ٢عٓا ١ٜملعسف ١األضباب ٚايتشدٜات اييت قد ته ٕٛضبب
ٚزاٖ ٤را ايكعف.
أض ١ً٦ايبشح
• َا ٖ ٞايعٛاٌَ املعٝك ١يتطٜٛس املٗازات يد ٣ايباسج ١األنادمي ١ٝاي ١ُٝٓٝيف زتاٍ تهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات يف ادتاَعات )داخٌ اي ُٔٝأ ٚخازدٗا( ؟
• َا ٖ ٞايعٛاٌَ املعٝك ١يتٛادد ايباسج ١األنادمي ١ٝيف زتاٍ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يف
ادتاَعات )داخٌ اي ُٔٝأ ٚخازدٗا( يف املؤمتسات أ ٚاجملالت ايعًُ ١ٝاحملً ١ٝايدٚيٚ ١ٝعً٢
َٛاقع ايػبهات األنادمي١ٝ؟
سدٚد ايبشح
أِٖ سدٚد ايبشح االت:ٞ


املٗازات ايبشج ١ٝيًباسجات األنادميٝات ايُٝٓٝات يف زتاٍ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يف
ادتاَعات داخٌ اي ُٔٝأ ٚخازدٗا َٚػازنتٗا يف اجملالت ٚاملؤمتسات ٚايػبهات
األنادمي.١ٝ



ايفرت ٠ايصَٓ ١ٝيًبشح خالٍ ايٓؿف األ َٔ ٍٚايعاّ .0202
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اإلقاف ١ايعًُ١ٝ
نُا ضبل ايك ٍٛمل جتد ايباسج ١أ ٟدزاضات أ ٚأعاخ ضابك ١عٔ املٗازات ايبشج١ٝ
يألنادميٝات يف زتاٍ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات أ ٚعٔ َػانًٗٔ بػهٌ عاّ ٚايؿعٛبات اييت
تٛادٗٗا .نُا إٍٔ املػهً) ١ستٌ ايدزاض (١تعترب َٔ األُٖ ١ٝمبهإ ملا ٜطتٛدب ايتطسم هلا
َٚعسف ١ارتًٌ ٚتكد ِٜاملكرتسات ذتًٗا ملا يًبشح ايعًُٚ ٞتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات َٔ األُٖ،١ٝ
ٚنريو ألَُٖ ١ٝطاُٖ ١املسأ ٠يف ٖرا اجملاٍ .يرا فإٕ ٖرا املٛقٛع َٔ األعاخ اييت تكدّ إقاف١
عًُ ١ٝددٜد.٠
تٛؾٝف االضتبٝإ
ٜٓكطِ االضتبٝإ إىل احملاٚز ايتاي:١ٝ


ايبٝاْات ايػدؿٜٗٚ: ١ٝدف ٖرا احملٛز إىل َعسف ١ارتؿا٥ـ األضاض ١ٝيًع.١ٓٝ



املٗازات ايبشجٜٗٚ: ١ٝدف ٖرا احملٛز إىل َعسفَ ١د ٣تٛافس املٗازات األضاضٚ ١ٝايالشَ١
يًبشح ايعًُ ٞيف زتاٍ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يد ٣ايباسجات األنادميٝات.



املػازنات ايبشجٜٗٚ: ١ٝدف ٖرا احملٛز إىل َعسفَ ١د ٣تٛادد ايباسج ١اي ١ُٝٓٝيف
املؤمتسات احملًٚ ١ٝايعاملَٚ ١ٝدَ ٣ػازن ١أعاثٗا يف اجملالت ايعًُ ١ٝاملدتًفٚ ١عًَٛ ٢اقع
ٚغبهات ايبشح ايعًُ.ٞ



املػانٌ ٚايؿعٛبات ٜٗ:دف ٖرا احملٛز إىل َعسف ١أِٖ املػانٌ َٔ ايٓاس ١ٝاملاد ١ٜأٚ
املعٓ ١ٜٛنػٝاب املطاعدٚ ٠ايتػذٝع.



ايسأٚ ٟايطُٛح ٜٗ:دف ٖرا احملٛز إىل َعسف ١سكٝك ١زأ ٟايباسج ١اي ١ُٝٓٝيف زتاٍ
تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يف ايبشح ايعًُ ٞنٗدف َِٗ ٚنرا َعسف ١طُٛسٗا ٚخططٗا
املطتكبً.١ٝ
مت تؿُ ِٝاالضتبٝإ باضتدداّ ٚ Google Formمت تٛشٜع٘ إيهرتْٝٚا عٔ طسٜل املاضٓذس

ٚايٛاتطاب ٚايربٜد اإليهرت ْٞٚعطب َا ٖ ٛأْطب يًُطتٗدفات يف ايبشح ٚ.قد مت جتسٜب
االضتباْ ١عً ٢زتُٛع ١ستدٚد ٠ملعسف ١ؾشتٗا ٚٚقٛح عبازاتٗا ٚخًٖٛا َٔ ايفِٗ ارتاط.٧
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ايتشًٚ ٌٝاملٓاقػ١
َٛاؾفات ايع١ٓٝ
مت تٛشٜع االضتبٝإ عً ٢زتُٛع ١نبري َٔ ٠ايباسجات ايُٝٓٝات املتٛاددات داخٌ ائُٝ
ٚخازدٗا .عدد املػازنات فعًٝا  43باسجَ ١تٛادد ٠داخٌ ايٚ ُٔٝخازدٗا (َؿس ،األزدٕ،
ايطعٛدَ ،١ٜايٝصٜاٚ ،ايؿني) ٚ .ناْت ارتؿا٥ـ ايعاَ ١نُا َٖٛ ٛقح بادتد ٍٚزقِ .0

البيان

العمر

النسبة

الحالة
الاجتماعية

النسبة

الوظيفة

النسبة

 02فأقل

% 0030

متزوجت

% 0032

في الجامعت

% 2636

69- 00

% 4636

عازبت

% 2236

وظيفت

% 0030

 62فألبر

% 030

أخري

%4

ال اعمل

% 0032

املجمىع
البيان

%022

%022

%022

املؤهل

النسبة

عدد الابحاث

النسبة

انهيت
الدكتوراه

النسبة

الاصتاذًت

% 030

 02فألثر

%4

قبل  6صىىاث
فأقل

%4

أصتاذ مغارك

% 634

بين 9 - 6

% 06

قبل  2صىىاث
فألثر

% 030

أصتاذ مضاعد

% 634

اقل من 6

% 6630

ما زلت طالبت

% 0639

طالبت دلتىراه

% 0439

لم اعد بحث

% 0430

ال أدرش
الدلتىراه

% 6632

طالبت
ماجضتير

% 2236
%022
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البيان

انهيت
املاجستير

النسبة

قبل  2صىىاث
فألثر

% 0030

أروى يحيى عبدالرحمن اإلرياني

النسبة
قبل  6صىىاث
فأقل

% 0639

ما زلت طالبت

% 6039

%022
الجدول رقم  :1خصائص عينة البحث

تٓٛعت ايع ١ٓٝعً ٢شتتًف َفسدات ايبٝاْات ايػدؿ ١ٝبػهٌ دٝدٚ .ميهٔ إٔ
ْطتدًـ مجً َٔ ١املعًَٛات َٓٗا إٍٔ أغًب ايباسجات ٜٓتُني إىل ادتاَعات ٖٚرا ُٜعترب َؤغس دٝد
َٔ ْاس ١ٝزفد ادتاَعات َطتكبالً عاَالت َؤٌٖ ايدنتٛزا َٔ ٙايٓطا ٤يف زتاٍ تهٓٛيٛدٝا
املعًَٛاتْ َٔٚ ،اس ١ٝأخس ٣فإٕ ٚدٛدٖٔ يف ادتاَعات ٜكُٔ بٓطبَ ١ع ١ٓٝاالضتُساز يف ايبشح
ايعًُٚ ٞاملػازن ١يف املؤمتسات احملًٚ ١ٝايدٚي. ١ٝأٜكا ْطتٓتر َٔ ٖر ٙاإلسؿاٝ٥ات إٍٔ ايباسجات
َٔ محً ١ايدنتٛزا ٙسايٝا (ٚقت إدسا ٤ايبشح( َاشاٍ ستدٚدا ددا ٚ.يهٔ املؤغس اإلظتابٖٛ ٞ
اضتُساز أفساد ايع َٔ ١ٓٝاملتصٚدات يف دزاض ١املادطتري/ايدنتٛزاٚ ٙمل تٛقفٗٔ َطؤٚي ١ٝايصٚاز
عٔ االضتُساز ٚاملٛاؾًْٚ. ١طتطٝع إٔ ْطتٓتر إٍٔ ْطب ١ايباسجات اذتاؾالت عً ٢ايدنتٛزا ٙأٚ
املادطتري قبٌ مخظ ضٓٛات َٓدفكٚ. ١مما ال غو ف ٘ٝإٍٔ فتح زتاٍ دزاض ١املادطتري داخٌ ايبًد
سدٜجا ضاِٖ إىل دزد ١نبري ٠يف إتاس ١ايفسؾ ١يًطُٛسات َٔ خسظتات نًٝات اذتاضٛب
الضتهُاٍ دزاض ١املادطتريٚ ،يف ْفظ ايٛقت ُٜالسغ أٜكا ٚدٛد زتُٛعات َٔ طايبات
ايدنتٛزاٚ ٙاملادطتري خازز ايَ ٖٛٚ ُٔٝا مل ٜهٔ َأيٛفا بدزد ١نبري ٠بني األضس اي.١ُٝٓٝ
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حتً ٌٝستاٚز ايبشح
أٚال :املٗازات ايبشج١ٝ

شكل ()2

شكل ()1

نُا َٖ ٛبني يف ايػهٌ أعال( ٙزقِ  )0،0أندت  َٔ 51.2%ايباسجات اٖتُاَٗٔ
باقتٓا ٤اجملالت ايعًُ ١ٝاحملهُ ٖٞٚ ١عً ٢األغًب إيهرتٖٚ. ١ْٝٚرا ٜتبع٘ تأنٝدٖٔ عًَ ٢تابع١
نٌ ددٜد يف ٖرا اجملاٍ ،فذا٤ت ايٓطب ١بني ايتأنٝد داُ٥ا ٚايتأنٝد أسٝاْا نايتاي، 44.2% ٞ
48.8%تباعا.

شكل ()4

شكل ()3

نُا َٖ ٛبني يف ايػهٌ أعال( ٙزقِ  ) 0،6أندت ايباسجات ٚبٓطب ١عاي ١ٝسسؾٗٔ
عً ٢إتكإ َٗازات ايبشح ايعًُ ،ٞفذا٤ت ايٓطب 60.5% ١ذتسؾٗٔ ايداْٚ ِ٥طب 30.2% ١أسٝاْا .
ٚزغِ أَُٖ ١ٝعاجل ايهًُات ) (Microsoft Wordنُٗاز ٠قسٚز ١ٜأل ٟطايب يف ادتاَع ١فإٍٕ
إتكاْٗا مل ٜعٗس نريو بايٓطب ١يًباسجات يف ٖرا االضتبٝإ .سٝح ناْت ْطبَ ١طت ٣ٛاإلتكإ
(ادتٝد ،املتٛضط ،األضاضٝات) ايٓطب ايتاي 23.3% ، 34.9% ، 41.9% ١ٝتباعا َ ٖٛٚ.ا مل ٜهٔ
َتٛقعا بايٓطب ١ملٗاز ٠أضاضَ ١ٝجٌ َٗاز ٠إتكإ َعاجل ايهًُات.
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شكل ()6

شكل ()5

نُا َٖ ٛبني يف ايػهٌ أعال( ٙزقِ  ) 6،2بايٓطب ١الضتدداّ اإلْرتْت أندت
ايباسجات باإلمجاع إٍٔ اإلْرتْت ٖ ٛاملٛزد األضاض ٞيًشؿ ٍٛعً ٢املعًَٛاتٚ .إٕ ناْت ْطب١
27.9%ظتدٕ بعض ايؿعٛب ،١يهٔ ْطب 72.1 % ١أندٕ إٍٔ ٖرا االضتدداّ ضٌٗ بايٓطب ١هلٔ .
نُا أندت ْطب١

 َٔ 41.9%ايباسجات ضٗٛي ١اضتدداّ ايرباَر اإلسؿا ١ٝ٥أ ٚايتطبٝكات

ايالشَ ١يًبشح بُٓٝا ْطبٜ 25.6% ١طًػت املطاعد. ٠

شكل ()8

شكل ()7

أَا تٛشٜع االضتباْٚ ١اييت تُعد َٔ قسٚزٜات ايتشً ٌٝيف بعض َٓٗذٝات ايبشح ايعًُٞ
عٔ طسٜل ايربٜد االيهرت ْٞٚفكط فكد أندت ْطب 14% ١استٝادٗٔ يًُطاعدْٚ ٠طب 39.5% ١ال
ٜطتددَٔ االضتباْ ١يف أعاثٗٔ .أَا تٛشٜع االضتباْ ١عٔ طسٜل تطبٝكات االْرتْت فكد أندت
ْطب16.3% ١استٝادٗٔ يًُطاعد . ٠نُا َٖٛ ٛقع أعال( ٙاألغهاٍ زقِ .)4،2
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شكل ()9

بايٓطب ١يألعاخ اييت تعتُد عً ٢ايتكٓٝات ٚتطبٝكاتٗا ،أندت ْطبَٔ 44.2% ١
ايباسجات ضٗٛي ١تطبٝل ٖر ٙايتكٓٝات ،بُٓٝا ْطب 32.6% ١ظتدٕ ؾعٛب ١يف ذيو ،نُا َٖٛ ٛقح
بايػهٌ . 9

شكل () 10

ُٜعترب حتً ٌٝايٓتا٥ر يف األعاخ ضٛا) ٤يالضتبٝاْات أ ٚتطبٝل ايتكٓٝات) َٔ أِٖ املٗازات
املطًٛب ١يف ايبشح ايعًُ ٞألٍٕ ايتشً ٖٛ ٌٝعسض ايٓتا٥ر ٚيرا ُٜعترب خالؾ ١ايبشح ٚ.قد أندت
ْطب َٔ 34.9% ١ايباسجات عً ٢قدزتٗٔ عً ٢حتً ٌٝايٓتا٥ر ،بُٓٝا  َٔٗٓ 37.2%يٝظ داُ٥اْٚ ،طب١
 َٔ 11.6%ايباسجات حتتاز إىل َطاعد.٠نُا َٖٛ ٛقح بايػهٌ زقِ .02

شكل () 11
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ٜعتُد ايبشح عً ٢االضتػٗاد َٔ أعاخ اآلخس ٜٔبطسٜك ١ضً ١ُٝأ َٔ ٟسٝح عسض َا
مت االضتػٗاد َٓ٘ٚ ،نرا إزداع٘ يًُؿدز بطسٜك ١ضًٚ. ١ُٝقد أندت ْطب 46.5% ١عً ٢قدزتٗٔ
عً ٢االضتػٗاد بػهٌ دٝد ،بُٓٝا تعاْْ ٞطبٖ َٔ َٔٗٓ 44.2% ١را ايعٌُ ٚأندت ْطب9.3% ١
إٍٔ يدَ ٜٔٗػهً ١يف ذيو .نُا َٖٛ ٛقح بايػهٌ زقِ .00
دا٤ت ايسدٚد عً ٢ايطؤاٍ اذتس" َٔ ٚدْٗ ١عسى َا ٖ ٞاملٗاز ٠اييت تفتكدٜٗا مما ذنس
أعال ٙأ ٚغريٖا؟ " َسنص ٠عً ٢املٗازات ايتاي:١ٝ
• إتكإ ايًػ ١اإلصتًٝص.١ٜ
• االطالع ٚايكسا ٠٤يهٌ َا ٖ ٛددٜد.
• إتكإ االضتػٗاد َٔ املؿادز املدتًفٚ ١زبطٗا مبٛقٛع ايبشح بػهٌ دٝد.
• إتكإ ايتشًٚ ٌٝايٓكد املٛقٛع ٞيًفهسَٚ ٠ػانًٗا ٚايتشدٜات املٛادٗ ١هلا.
• ايكدز ٠عً ٢ايكسا ٠٤ايبٓا. ٠٤
• إتكإ ايتشً ٌٝايٓاقد يألعُاٍ ايطابكٚ ١ايكدز ٠عً ٢ايسبط بٗٓٝا ٚتًدٝؿٗا بػهٌ َٓطك.ٞ
• إتكإ حتًَٓٚ ٌٝاقػ ١ايٓتا٥ر بػهٌ دٝد.
• إتكإ ايهتاب ١األنادمي.١ٝ
ًَدـ ستٛز "املٗازات ايبشج"١ٝ
َٔ خالٍ ْتا٥ر ستٛز املٗازات ايبشجْ ١ٝطتطٝع إٔ ْتٛؾٌ إىل أِٖ ْكاط ايكٚ ٠ٛايكعف يد٣
ايباسجات ايُٝٓٝات يف زتاٍ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات نُا َٖٛ ٛقح بادتد ٍٚزقِ .0
محور" املهارات البحثية"
هقاط القوة

فقاط الضعف

الاهتمام في اقتىاء املجالث العلميت املحنمت
ومتابعت الجدًد في مجالهن3

ئجقان مهاراث البحث العلمي3

القدرة على التعامل مع الاهترهت3

ئجقان اصتخدام معالج الهلماث3
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مهاراث التعامل مع الاهترهت والبرًد ؤلالنترووي في ئجمام
متطلباث البحث3
جطبيق التقىياث اإلاطلىب دراصتها في بعض ألابحاث3
جحليل الىتائج3
مهارة الاصتغهاد من أبحاث آلاخرين3
الجدول رقم  2ملخص املهارات البحثية

ثاْٝا :املػازنات ايبشج١ٝ

شكل () 12

األعاخ ادتُاع ١ٝمل تتُٝص بسأ ٟستدد يف ْتا٥ر ٖر ٙاجملُٛع ١املطتٗدف ،١سٝح
تٛشعت ايٓطب بني  25.6% ، 27.9% ، 25.6%يهٌ َٔ )ْعِ داُ٥اْ ،ادزا ،أعد أعاث ٞيٛسد)ٟ
تباعا ٖٚ.را يف ايػايب قد ٜػري إىل إٍٔ أغًب ايباسجات يف ايٛاقع طايبات َادطتري أ ٚدنتٛزا ٙيرا
فٗٔ ٜكُٔ بإعداد أعاثٗٔ َٓفسداتٚ ،يف ْفظ ايٛقت َاشايت فهس ٠ايبشح ادتُاعٚ ٞاير ٟي٘
إظتابٝات نجري ٠غا٥ب ١نُا َٖٛ ٛقح بايػهٌ زقِ .00

شكل () 13
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املػازن ١يف املؤمتسات تعترب َٔ أِٖ املطاُٖات اييت تدعِ ايباسح ٚتؿكٌ َٗازات٘
ٚغدؿٝت٘ ،ضٛا ً٤باذتكٛز فكط أ ٚباملػازن ١بايبشح  َٔ .خالٍ االغهاٍ اعا( ٙزقِ ) 00،06
صتد إٍٔ ْطب 58.1% ١غازنٔ مبؤمتسات داخٌ ايٛطٔ ْٚطب 27.9% ١مل ٜطبل هلٔ املػازن١
ْٚطب 9.3% ١مل ٜعًُٔ عٔ ٖر ٙاملؤمتسات  َٔ َٔٗٓٚال ُٜٗٗا ذيو .أَا املؤمتسات خازز ايٛطٔ
فبايسغِ َٔ إٔ ْطب 41.9% ١غازنٔ مبؤمتسات خازز ايٛطٔ ْ ٖٞٚطب ١ال بأع بٗا بايٓعس يٛدٛد
نجري َٔ ايعادات ٚايتكايٝد املكٝد ٠إال إٔ ايٓطب ١األنرب  48.8% ٖٞٚمل ٜطبل هلٔ املػازن١
ْٚطب 7% ١مل ٜعًُٔ عٔ ٖر ٙاملؤمتسات  َٔ َٔٗٓٚال ُٜٗٗا ذيو َع األضف.

شكل () 15

ايػهٌ زقِ ٜٛ 06قح عسض األعاخ باملؤمتسات ٚناْت املػازن ١ايفاعً ١بتكد ِٜأعاخ يف
املؤمتسات بٓطبَ ١اشايت بطٝط.32.6% ٖٞٚ ١

شكل () 16

ايتٛاؾٌ َع اجملالت َٚعسف ١ادتٝدَٗٓ ٠ا ٚغري ادتٝدٚ ٠نرا َعسف ١غسٚط ايٓػس
ٚغريٖا َٔ تبعات ايٓػس باجملالت ُٜعترب َِٗ يًباسجني يكُإ األفكٌ ألعاثِٗ .صتد ٖرا املٛقٛع
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َاشاٍ ستدٚدا فايٓطبَ ١تكازب ١بني َٔ ضبل هلٔ ايتٛاؾٌ َع اجملالت  َٔٚمل ٜطبل هلٔ نايتايٞ
تباعا  . 41.9% ، 44.2%نُا َٖٛ ٛقح بايػهٌ زقِ .02

شكل () 18

شكل () 17

صتد املػازنات باجملُٛعات ايبشج ،١ٝاييت اْتػست عًْ ٢طام ٚاضع عً ٢االْرتْت،
 َٔ ٖٞٚاملػازنات اهلادف ١يتبادٍ ايسأٚ ٟتكد ِٜبعض املطاعداتٚ ،نرا املػازن ١يف
سطابات األنادميٝني َجٌ

LinkedInايرٜ ٟك ّٛبدٚز يف تٛادد ايباسجني يف غبهات َٗٓ١ٝ

زمس ١ٝإظتاب ١ٝإىل سدا َا ،فهاْت ْطب 65.1% ١هلٔ َػازنات يف اجملُٛعات ايبشجْٚ ، ١ٝطب١
67.4%هلٔ سطابات عً LinkedIn.٢نُا ٚقشت االغهاٍ زقِ .02 ،04

شكل () 19

شكل () 20

َٔ أِٖ املػازنات ايبشج ١ٝنُا مت طسسٗا يف ٖر ٙايدزاض ٖٞ ١املػازنات يف
ايػبهات األنادمي. ١ٝصتد إٍٔ ْطب 58.1% ١يد ٜٔٗسطابات يف أسد ٖر ٙايػبهات ٚيهٔ
ْطب 39.5% ١فكط ٜػازنٔ أعاثٗٔ فٗٝاْٚ .طب 11.6% ١ال ٜعًُٔ عٓٗا .نُا ٚقشت االغهاٍ
زقِ .09،02
دا٤ت ايسدٚد عً ٢ايطؤاٍ اذتس " َٔ ٚدْٗ ١عسى َا ٖ ٞاملػازن ١اييت تفتكدٜٗا مما ذنس أعالٙ
أ ٚغريٖا؟ " ناآلت:ٞ
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• املػازن ١باملؤمتسات.
• املػازن ١بايػبهات ايبشج.١ٝ
• ْػس األعاخ باجملالت ايعًُ ١ٝاحملهُ.١
ًَدـ احملٛز" املػازنات ايبشج"١ٝ
َٔ خالٍ ْتا٥ر احملٛز" املػازنات ايبشجْ" ١ٝطتطٝع إٔ ْتٛؾٌ إىل أِٖ ْكاط ايكٚ ٠ٛايكعف
يد ٣ايباسجات ايُٝٓٝات يف زتاٍ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات عً ٢ايٓش ٛاملٛقح بادتد ٍٚزقِ .0

املحور" املشاركات البحثية"
هقاط القوة

فقاط الضعف

اإلاغارلت باملجمىعاث البحثيت على الفيضبىك3

اإلاغارلت باإلاإجمراث املحليت والدوليت3
وغر ألابحاث باملجالث املحليت والدوليت3
التىاصل مع املجالث العلميت3
التىاجد على الغبهاث ألامادًميت (أمادًميا ،
ريضرظ جيت)3

الجدول رقم  :3ملخص محور املشاركات البحثية
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ثايجا :ستٛز املػانٌ ٚايؿعٛبات

شكل () 21

َٔ ايػهٌ أعال ٙزقِ  ، 00صتد إٍٔ ايكػٛطات االقتؿاد ١ٜتػهٌ عا٥كا أَاّ
ايباسجات ،فتؤثس عً) ٔٗٝنجريا ْٛ -عا َا) بٓطب 48.8% ، 46.5% ١تباعا.

شكل () 23

شكل () 22

تعاْ ٞايباسجات َٔ املطؤٚيٝات يف ايعٌُ ٚايبٝت بٓطب ١نبري. ٠فكد أندت ايباسجات
أْٗٔ ٜٓػػًٔ باملطؤٚيٝات األنادمي "١ٝنجريا "بٓطب "ٚ 44.2% ١أسٝاْا "بٓطب 32.6%. ١بُٓٝا ْطب١
 11.6%فكط ال تعاْ َٔ ٞذيو ٚ.ايٛقع َكازب يريو بايٓطب ١يًُطؤٚيٝات األضس ١ٜسٝح تعاْٞ
ْطب" 32.6% ١نجريا"ْٚ ،طب" 53.5% ١أسٝاْا" ،بُٓٝا ْطب 14% ١فكط ال تعاْ َٔ ٞذيو .نُا ٖٛ
َٛقح بايػهٌ زقِ .00 ،00

شكل () 24
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بايٓطب ١يًػ ١اإلصتًٝصٚ ١ٜاييت تعترب َُٗ ١ددا يف ايبشح ايعًُ ٞيف زتاٍ تهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات ،صتد إٍٔ ايٓتا٥ر ناْت إظتاب ١ٝنُا َٖٛ ٛقح بايػهٌ . 06،06فٓطب 55.8% ١ال
تعاْ َٔ ٞقسا ٠٤األعاخ بايًػ ١اإلصتًٝص ،١ٜبُٓٝا تكٌ ايٓطب ١يف سايَٗ ١از ٠ايهتاب ١بايًػ١
اإلصتًٝص ١ٜسٝح دا٤ت ْطب 37.2% ١فكط ملٔ ال تعاْٖ َٔ ٞر ٙاملػهً.١

شكل () 26

ايفِٗ ٚاالضتٝعاب ٚبايتاي ٞاالضتفادَ َٔ ٠السعات املػسفني أ ٚاحملهُني )يف ساي١
ْػس ايبشح يف زتًَ ١ا) َٔ املٗازات ايكسٚز ١ٜيًباسح .أظٗست ايٓتا٥ر إٍٔ ْطب 51.2% ١تعأَْ ٞ
ٖر ٙاملػهً ١أسٝاْا ،بُٓٝا ْطب 37.2% ١ال تعاْ َٔ ٞذيو .نُا َٖٛ ٛقح بايػهٌ زقِ .02

شكل () 27

شكل () 28

شكل () 29
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سكٛز املؤمتسات بايداخٌ ٚارتازز ٜتعًل باذتاي ١االقتؿادٚ ١ٜايعادات ٚايتكايٝدَٔ ،
ايػهٌ زقِ 04،02،09أظٗست ايٓتا٥ر إٍٔ عدّ سكٛز املؤمتسات ألضباب ادتُاع ١ٝيٝظ َػهً١
يد ٣أغًب ايباسجات .سٝح إٍٔ ْطب َٔ 55.8% ١ايباسجات يٝظ يدَ ٜٔٗػهً ١يف سكٛز َؤمتسات
يف ارتازز ألضباب ادتُاعٚ ،١ٝفكط  33.2%يدٖ ٜٔٗر ٙاملػهً. ١أَا َٔ مل ٜطُعٔ عٔ ٖرٙ
املؤمتسات فٗٔ بٓطب 14%. ١أَا بايٓطب ١يًُؤمتسات داخٌ ايٛطٔ صتد إٍٔ ايٓتا٥ر أظٗست إٍٔ عدّ
سكٛز املؤمتسات يف ايداخٌ ألضباب ادتُاع ١ٝيٝظ َػهً ١يد َٔ 48.8% ٣ايباسجاتٚ ،فكط
16.3%يدٖ ٜٔٗر ٙاملػهً. ١أَا َٔ مل ٜطُعٔ عٔ ٖر ٙاملؤمتسات فٗٔ بٓطبٚ 34.9%. ١قد ٜهٕٛ
أضباب ازتفاع ْطب ١عدّ َعسفتٗٔ باملؤمتسات يف ايداخٌ ٖٚ ٛدٛد زتُٛع َٔ ١املطتٗدفات يف ٖرا
ايبشح يف ارتازز بػسض ايدزاض. ١أَا بايٓطب ١يألضباب االقتؿاد ١ٜنعا٥ل ذتكٛز املؤمتسات
بارتازز فكد غهًت ْطب 72.1% ١ملٔ تعاْٖ َٔ ٞر ٙاملػهً.١

بايٓطب ١يًتػذٝع ٚايدعِ املعٓ َٔ ٟٛادتاَعٚ ١األضسٚ ٠املػسف فكد أظٗست ايٓتا٥ر

شكل () 30

شكل () 31

شكل () 32

نُا َٖٛ ٛقح باألغهاٍ زقِ  02،00،00عدّ ٚدٛد تػذٝع َٔ قبٌ ادتاَع١
بػهٌ نبريٚ ،قد ٚافكت ٖرا ايسأْ ٟطب َٔ 51.2% ١ايباسجاتٚ ،ايٛقع أفكٌ بايٓطب ١يألضس٠
فكد أندت ْطبٚ 69.8% ١دٛد بعض ايتػذٝع َٔ قبٌ األضسٚ. ٠بايٓطب ١ملطاعد ٠املػسف ناْت

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

144

العذد ( )21المجلذ ( ) 6يناير-مارس  2019م

ISSN : 2410-1818

تقييم نهارات الباحثات األكاديهيات اليهنيات يف نجال تكنولوجيا املعلونات

وندى تواجدهو ىلع الشبكات األكاديهية| ....

أروى يحيى عبدالرحمن اإلرياني

ايٓتٝذ ١إظتاب ١ٝسٝح أندت ْطبٚ 46.5% ١دٛد َطاعد ٠دٝد ٠بُٓٝا أندت ْطب 44.2% ١إٔ
املطاعد ٠يٝطت بايػهٌ ايهايف.
دا٤ت ايسدٚد عً ٢ايطؤاٍ اذتس " َٔ ٚدْٗ ١عسى َا ٖ ٞأنجس ؾعٛب ١تؤثس عًٝو؟ " ناآلت:ٞ
• ايعسٚف االقتؿاد١ٜ
• عدّ تٛفس َسادع ناف.١ٝ
• ؾعٛب ١ايًػ ١اإلصتًٝص.١ٜ
• املطؤٚيٝات األضس.١ٜ
• عدّ تعا ٕٚاملػسف.
• ؾعٛب ١سكٛز املؤمتسات ٚٚزؽ ايعٌُ.
ًَدـ احملٛز" املػانٌ ٚايؿعٛبات"
ٜالسغ إٍٔ ايعسٚف االقتؿادٚ ١ٜاملطؤٚيٝات األضسٚ ١ٜاملٗٓ ١ٝتُعترب َٔ ايؿعٛبات اييت
تٛادٗٗا ايباسجات ايُٝٓٝات .نُا ٜالسغ إٍٔ املػازنات باملؤمتسات يٝطت بدزد ١نبري ٠بطبب
ايعسٚف االقتؿادٚ ١ٜثكاف ١بعض األضس يف اجملتُع ايُٝين.نُا تفتكد ايباسجات ايدعِ املعٟٓٛ
َٔ ادتاَعات ٚال ٜكدّ املػسفني دعِ ممٝص يًباسجات نُا أظٗست ايٓتا٥ر.
زابعا  :ستٛز ايسأٚ ٟايطُٛح
العبارة

الاختيار النسبة الاختيار
2
املئوية
1
هىعا ما
% 90
وعم

 0أري أن البحث العلمي
جسء ً
ً
مهما من عملي مأصتاذة
وباحثت أمادًميت
 0اججه هحى البحث العلمي ألهه وعم
بحث
ألنهاء
متطلب
اإلااجضتير/الدلتىراه/متطلب
وظيفي للترقيت.
 0أفضل العمل التدريس ي عن وعم
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 60306اهتم
بالبحث
العلمي
بهل
الاحىال
 % 0232احياها
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النسبة الاختيار النسبة
املئوية
3
املئوية
%2
ال
%4

 % 6630ليط
مطلىب
مجي
ابحاث
% 2636

ال

% 634

% 0639
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العمل البحثي
 6ال أهىي أن اقىم بعمل أبحاث وعم
بعد الاهتهاء من اإلااجضتير

% 4636

6

% 634

2
4

2

ال
صأوصل
العمل
البحثي
احياها

أروى يحيى عبدالرحمن اإلرياني

%4

ال أعلم

% 0232

% 0032

اطالقا

% 2034

أؤيد وضع اصمي جىبا الى جىب وعم
في بحث زميلي /زميلتي دون ان
اعترك فعليا
 % 0632اطالقا
احياها
أؤيد وضع اصم زميلتي/زميلي في وعم
بحثي دون اعتراك فعلي منهم
 % 6230بالغالب  % 0639ال اعلم
اعتقد ان البحث في مجال وعم
جنىىلىجيا وهظم اإلاعلىماث
ًجب أن ًهىن باللغت
ؤلاهجليزًت
 % 6039ليط
 % 0639هىعا ما
أعتقد أوي جيدة بما ًنفي في وعم
بعد
البحث العلمي
جدول رقم (  : )4محور الرأي والطموح

% 4634
%4

% 0030

َٔ ادتد ٍٚزقِ ( )6تبني إٍٔ ْطب 39% ١أندت إٍٔ ايبشح ايعًُ َِٗ ٞهلٔ نأضتاذات
ٚباسجات ْٚ.طب 44.2% ١أبدت اٖتُاَٗا بايبشح ايعًُ ٞعً ٢أ ٟساٍٖٚ ،را َا أندت٘ يف املدطط
ايجايح فذا٤ت ْطب 74.4% ١يتأنٝد االضتُساز بايبشح ايعًُ ٞعٓد االْتٗا َٔ ٤ايدزاض١
(َادطتري/دنتٛزا .( ٙنُا إٍٔ بعض ايباسجات ٚبٓطب 34.9% ١ال تفكٌ ايعٌُ ايتدزٜط ٞعً٢
ايبشج .ٞصتد إٍٔ ادتاْب األخالق ٞيد ٣ايباسجات دٝد .سٝح يٝظ َٔ املكب ٍٛعٓد َٔٗٓ 83.7%.
إقاف ١امسٗا يف عح يصَ/ ٌٝشَ ١ًٝد ٕٚعٌُ فعً ،َٔٗٓ ٞنُا دا ٤ايسفض إلقاف ١اضِ
شَ/ٌٝشَ ١ًٝيبشجٗٔ د ٕٚعٌُ فعًٖ َٔ ٞر ٙأٖ ٚرا ايصَ ٌٝبٓطبٚ . 74.4% ١يف األخري صتد إٍٔ
ثكتٗٔ بأْفطٗٔ نباسجات دٝدات َٛدٛد ،٠سٝح أندت ْطب 34.9% ١باملٛافكْٚ ،١طب41.9% ١
ْٛعا َا )ْ ٖٞٚطب َكبٛي ١إىل سد َا( بُٓٝا ْطب 23.3% ١يٝظ بعد.
دا٤ت ايسدٚد عً ٢ايطؤاٍ اذتس " َا ٖ ٛطُٛسو يف اذتٝا٠؟ "ناآلت:ٞ
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•

االْتٗا َٔ ٤دزاض ١املادطتري/ايدنتٛزا.ٙ

•

ايعٌُ يف َؤضطات عج ١ٝعامل.١ٝ

•

سكٛز َؤمتسات خازز ايٛطٔ.

•

تسى بؿُ ١يف عامل ايبشح ايعًُ.ٞ

•

ايٛؾ ٍٛإىل بسا ٠٤اخرتاع.

•

ايتُٝص نباسج ١يف زتاٍ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات.

أروى يحيى عبدالرحمن اإلرياني

ًَدـ احملٛز " ايسأٚ ٟايطُٛح"
تعترب ْتا٥ر ٖرا احملٛز إظتاب َٔ ١ٝسٝح طُٛح ايباسجات يالضتُساز يف ايبشح ايعًُٞ
بعد االْتٗا َٔ ٤ايدزاض. ١نُا أظٗست ايٓتا٥ر األَاْ ١ايعًُ َٔ ١ٝسٝح عدّ ْطب ايعٌُ ايبشجٞ
يػري ؾاسب٘.
ارتالؾ١
ٖدف ٖرا ايبشح إىل تكَٗ ِٝازات ايباسجات ايُٝٓٝات يف زتاٍ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات
َٔ خالٍ َعسف ١أزبع ١دٛاْب يف اذتٝا ٠ايعًُ ١ٝيًباسجات ايُٝٓٝات يف زتاٍ تهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات ٖٚ.ر ٙاألزبع ١احملاٚز مشًت أِٖ املٗازات ايبشج ،١ٝاملػازنات ايبشج ،١ٝاملػانٌ
ٚايؿعٛبات ٚأخريا ايسأٚ ٟايطُٛح ٚ.ايكؿد َٔ نًُ ١باسج ٖٛ ١ايطايبات ايالتٜ ٞدزضٔ
املادطتري /ايدنتٛزا ،ٙأ َٔ ٚيد َٔ -ٜٔٗقبٌَ -ؤٌٖ املادطتري/ايدنتٛزا ٙيف زتاٍ تهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات َ.اشايت أغًب املٗازات ايبشج ١ٝقعٝف ١يد ٣أغًب املػازنات يف ٖرا االضتبٝإ ٚايرٟ
غط ٢غسعت َٔ ١ايباسجات داخٌ ايٚ ُٔٝخازد٘ .ميهٔ تًدٝـ إٍٔ قعف املٗازات ايبشج١ٝ
يًباسجات ايُٝٓٝات يف زتاٍ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٜعٛد إىل األضباب ايتاي: ١ٝقعف االٖتُاّ بتُٓ١ٝ
املٗازات يف َسسً ١ايدزاض ١ادتاَع ،١ٝقعف ايًػ ١اإلصتًٝص ،١ٜعدّ برٍ املػسفني ادتٗد يًرتنٝص
عً ٢تطٜٛس املٗازات ايبشجٚ ١ٝاالقتؿاز عً ٢ايدفع يف اجتا ٙإنُاٍ ايبشح املطًٛب ،نُا إٍٔ
األغساف ال ٜتِ أسٝاْا ٚفكا يًتدؿـ فٝفتكس بعض املػسفني يًُعسف ١بايتكٓٝات اييت تعٌُ عًٗٝا
ايطايب ١يف عجٗا ٖٚرا َا ٜعٝل تطٜٛس قدزاتٗا َٗٚازاتٗا .أَا عٔ املػازنات ايبشج ١ٝفٗ ٞأٜكا
َاشايت قعٝفٚ ١عٓد ايبعض غري َعسٚفٚ ١ال حتع ٢باٖتُاَٗٔ ٚ.قد ٜعٛد ايطبب يف قعف ثكاف١
املػازن ١يف املؤمتسات ٚقعف ثكاف ١ايٓػس ايعًُ ٞإىل ايرتنٝص عً ٢االْتٗا ٤فكط مما ٖٛ
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َطًٛب يًشؿ ٍٛعً ٢غٗاد ٠املادطتري/ايدنتٛزا ،ٙإىل داْب االعتكاد ايطا٥د بإٔ ايتدزٜظ ٖٛ
املُٗ ١ايٛسٝد ٠عٓد إنُاٍ دزاض ١املادطتري/ايدنتٛزاٚ. ٙصتد إٍٔ أغًب ايباسجات يد ٜٔٗعدد
ستدٚد َٔ األعاخ زغِ اْتٗا َٔ ٖٔ٤ايدزاض َٔ ١فرتٖٚ ،٠را ٜعطَ ٞؤغس بإٍٔ ايبعض ٜتٛقف
عٓد االْتٗا َٔ ٤ايدزاضٚ .١يف ارتتاّ ْتٛؾٌ اىل اإلداب ١عً ٢ضؤاٍ ايبشح األٚ ٍٚاملتعًل بأِٖ
ايعٛاٌَ اييت تعٝل تطٜٛس املٗازات ايبشج ١ٝيد ٣ايباسجات ايُٝٓٝات يف زتاٍ تهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات .أِٖ ايعٛاٌَ عدّ ٚدٛد دعِ َٚطاْد َٔ ٠ادتاَعات يتأٖٚ ٌٝتدزٜب ايباسجات عً٢
أضظ ايبشح ايعًُٚ ٞأٜكا عدّ تعا ٕٚبعض املػسفني بايتٛدٚ ٘ٝاإلزغاد يؿكٌ املٗازات
ايبشجٚ ١ٝنريو تعترب ايًػ ١اإلصتًٝصٚ ١ٜعدّ تٛفس َعاٌَ يًتكٓٝات َٔ أضباب ايكعف يد٣
أغًب ايباسجات ايُٝٓٝات .أَا اإلداب ١عٔ ايطؤاٍ ايجاْ ٞعٔ ايعٛاٌَ املعٝك ١يتٛادد ايباسج١
األنادمي ١ٝيف زتاٍ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛا ت يف ادتاَعات )داخٌ اي ُٔٝأ ٚخازدٗا ( يف املؤمتسات
أ ٚاجملالت ايعًُ ١ٝاحملً ١ٝايدٚيٚ ١ٝعًَٛ ٢اقع ايػبهات األنادمي١ٝ؟ تعترب ايعادات ٚايتكايٝد
يد ٣بعض األضس ايٚ ١ُٝٓٝاييت ال تفكٌ ضفس بٓاتٗا إىل ارتازز ٚأسٝاْا ست ٢ايطفس ايداخًٞ
مبفسدٖٔ ذتكٛز ٖر ٙاملؤمتسات ٜعترب َٔ أِٖ األضباب ٚأٜكا عدّ املطاْد َٔ ٠قبٌ ادتاَعات
يًتعسٜف بٗر ٙاملؤمتسات ٚتػذٝع ايباسجات عً ٢املػازنَٚ ١طاْدتٗٔ اقتؿادٜا ،سٝح ٜعترب
ادتاْب االقتؿاد ٟأسد أضباب عدّ قدز ٠ايبعض عً ٢املػازن .١أَا َا غتـ ايتٛادد عً٢
ايػبهات االنادمي ١ٝفايًػ ١اإلصتًٝص ١ٜأس د املعٝكات إىل داْب عدّ ايتٛدٚ ٘ٝايتعسٜف بٗرٙ
ايػبهات َٔ قبٌ املػسفني ٚادتاَعات
ايتٛؾٝات
يف األخري  َٔٚخالٍ ناف ١املعًَٛات ٚايٓتا٥ر اييت أظٗسٖا ايتشًْ ٌٝتكدّ مبذُٛعَٔ ١
ايتٛؾٝات يًذاَعات داخٌ ايٚ ُٔٝيًباسجات ايُٝٓٝات داخٌ ٚخازز اي:ُٔٝ
•

عً ٢ادتاَعات ايرتنٝص عً ٢تطٜٛس َٗازات ايبشح ايعًُ َٔ ٞخالٍ عٌُ ايدٚزات
ٚٚزؽ ايعٌُ اييت تُٓ ٞاملٗازات ايبشج.١ٝ

•

عً ٢ادتاَعات أ ٚادتٗات اييت تكَ ِٝؤمتسات بايداخٌ اذتسف عً ٢دع ٠ٛناف١
ادتاَعات ٚتٛضٝع ْطام املػازن.١

•

عً ٢ادتاَعات اذتسف عً ٢دعِ َػازنَٓ ١تطيب اهل ١٦ٝايتدزٜط َٔ ١ٝايباسجات
يًُػازن ١يف املؤمتسات ارتازدٚ ١ٝخاؾ ١ادتاَعات اييت حتؿٌ عً ٢ايدعٛات.
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إيصاّ نافَٓ ١تطيب ادتاَعات عً ٢املػازن ١ايبشج ١ٝيف اجملالت ايعًُ ١ٝاحملهُ١
َٛٚاقع ايػبهات األنادميٚ ١ٝتػذٝع ٚدعِ َػازن ١ايباسجات.

•

إيصاّ ٚدعِ طايبات املادطتري /ايدنتٛزا ٙعًْ ٢ػس أعاخ أثٓا ٤ايدزاض.١

•

عً ٢ايباسج ١االطالع عً ٢نٌ َا ٖ ٛددٜد بػهٌ دا.ِ٥

•

عً ٢ايباسج ١إٔ تعٌُ عً ٢ؾكٌ َٗازاتٗا ايبشجٚ ١ٝتؿشٝح َطازٖا أٚال بأ.ٍٚ

•

عً ٢ايباسج ١ايكساٚ ٠٤االطالع ملعسف ١أُٖ ١ٝدٚز ايباسح ايعًَُٗٚ ٞازات٘ ٚسكٛزٙ
ايفاعٌ يف شتتًف احملافٌ ايعًُ.١ٝ

املسادع بايًػ ١ايعسب١ٝ
 .0ايبشجٖٓ ،١ًٝد بٓت َادد ) " (1992املسأٚ ٠ايبشح ايعًُ ٞيف ايتعً ِٝادتاَع ٞبني ايٛاقع
ٚايتشدٜات :دزاض ١اضتطالع "١ٝزتً ١داَع ١املًو ضعٛد ّ ،4ايعً ّٛايرتب١ٜٛ
ٚايدزاضات اإلضالَ (2) ١ٝف477-506.
 .0بٓت زاغدَٓ ،اٍ ( " (2001ايباسجات يف ايرتاخ ُٖٚ ّٛغؤٚ ٕٚغذ " ٕٛمت االطالع عً٘ٝ
يف َ 11ازع َ 2018تٛفس يف ايسابط
http://www.al-jazirah.com/2001/20010701/wo4.htm
 .0بٔ ضعٛد ،زساب ستُد (غري َعسٚف) " ايتشدٜات ايػري تكًٝد ١ٜيًبشح ايعًُ ٞيف يٝبٝا
ٚضبٌ َٛادٗتٗا" َتٛفس عً ٢ايسابط
http://uob.edu.ly/assets/uploads/pagedownloads/e3df5-.pdf
 .6ايتٌ ،غاد" (1998) ١ٜايبشح ايعًُ ٞيف ايٛطٔ ايعسبٚ ٞتٛد ٘ٗٝرتدَ ١ادتاَع١
ٚاجملتُع"َ ،ؤمتس ايتعً ِٝايعاي ٞيف ايٛطٔ ايعسب ٞيف قَ ٤ٛتػريات ايعؿس ،املٓعكد يف
داَع ١اإلَازات – ايعني.
 .6ؾادم ،أال ٤دعفس ؛ املؿس ،ٟأمحد سطني )" (2016ايتٛادد ايعسب ٞمبٛاقع
ايػبهات االدتُاع ١ٝاألنادمي: ١ٝدزاض ١حتً ١ًٝٝيًُؤضطات ٚاألفساد " أنادمي١ٝ
ايبشح ايعًُٚ ٞايتهٓٛيٛدٝا.
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حِٛ املفتًٝ يف ايتع١ًَ ايعا٠ املسأ٣ يد١ٝ ايبشج٠اقع ايكدزٚ" (2010)  شٖري٤ زدا،ًٞٝ ايعط.2
 ايعدد،١ٝ احتاد ادتاَعات ايعسب١ًح "زتٜات اذتدٝٓعٔ بعد يف فًططني يف ظٌ ايتك
33-70ف56
ٙزٛتطٚ ًَ٘ساس. " ١ُٝٓٝ اي١ٜزُٛٗ يف ادتِٞ ايعايًٝ( "ايتع2012) ِٜ عبد ايهس،ازيفٛ اي.4
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٢ًع
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