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ملخص: 
العلمي  واالقتبا�س  التوثيق  مهارات  تقييم  اإىل  البحث  هدف 
يف  العليا  الدرا�سات  طلبة  لدى  التكنولوجية  امل�ستجدات  �سوء  يف 
املنهج  الباحثان  واتبع  نظرهم،  وجهة  من  غزة  قطاع  جامعات 
الو�سفي التحليلي، وقد قاما ببناء ا�ستبانة وتطبيقها لتقييم مهارات 
التوثيق واالقتبا�س العلمي على عينة متاحة بلغت )106( من طلبة 

الدرا�سات العليا، وجاءت النتائج على النحو االآتي:
العلمي، ومهارات ♦♦ الباحث  توافر م�ستوى كل من )�سفات 

التوثيق واالقتبا�س العلمي( لدى طلبة الدرا�سات العليا يف جامعات 
بالرتتيب،   )%  81( و   ،)%  84( بلغت  مرتفعة  بدرجة  غزة  قطاع 
العلمي  واالقتبا�س  التوثيق  مهارات  من  كل  م�ستوى  توافر  وكذلك 
با�ستخدام امل�ستجدات التكنولوجية بدرجة متو�سطة بلغت )72 %(.

ال توجد فروق يف اأداة الدرا�سة لدى طلبة الدرا�سات العليا ♦♦
اأو  يف جامعات قطاع غزة من وجهة نظرهم تعزى ملتغري اجلن�س، 

ملتغري اجلامعة.
اأخالقيات ♦♦ م�ستوى  بني  موجبة  ارتباطية  عالقة  توجد 

الباحث العلمي، وم�ستوى توافر مهارات التوثيق واالقتبا�س العلمي، 
توافر  وم�ستوى  العلمي  الباحث  اأخالقيات  م�ستوى  بني  وكذلك 

مهارات التوثيق من خالل البحث بامل�ستجدات التكنولوجية. 
الكلمات♦املفتاحية: التوثيق، واالقتبا�س العلمي، وامل�ستجدات 

التكنولوجية، وطلبة الدرا�سات العليا، وجامعات قطاع غزة.

Evaluating Scientific Documentation and Citation 
Skills in light of Technological Advances among 
Graduate Students in Gaza Strip Universities from 

the Students’ Perspective

Abstract:

The current research aims at evaluating 
scientific documentation and citation skills in light of 
technological advances among graduate students in 
Gaza Strip universities from the students’ perspective. 
The researchers followed descriptive analytical 
approach; they prepared an evaluative questionnaire 
as a research tool, and applied it on an available 
sample that consisted of 106 male and female graduate 
students. The study shows the following results:

-The level of possessing characteristics of 
scientific researcher, and the level of possessing 
referencing and citation skills among graduate students 
are high, (84%), (81%) respectively. Moreover, the 
level of making scientific references and citation by 
using technological advances is medium (72%).

-There are no differences in the study tool among 
graduate students at the universities in Gaza Strip 

from the students’ perspective, due to the variable of 
gender, or due to the variable of University.

-There is a correlation between the level 
of researcher ethics and the level of scientific 
documentation and citation skills. Moreover, there is a 
correlation between the level of researcher ethics and 
scientific documentation and citation skills in light of 
technological advances among graduate students.

Keywords: Scientific Documentation and 
Citation, referencing, Technological Advances, 
Graduate Students, Gaza Strip Universities.

املعارف،  اإىل  للو�سول  الفعلية  االأداة  العلمي  البحث  يعترب 
املجتمعات  لنمو  مقيا�س  اأنه  كما  العلمية،  والنظريات  واحلقائق، 
الثقافية  وامل�ساهمة  والتقني،  واالقت�سادي،  االجتماعي،  ورقيها 
والعلمية يف احل�سارة االإن�سانية. والبحث العلمي عبارة عن اأ�سلوب 
علمي بجهد منظم �سمن خطوات يقوم بها االأفراد �سمن قواعد بهدف 
امل�سكالت،  ملختلف  حلول  اإىل  الو�سول  اأو  الظواهر،  غمو�س  ك�سف 
عن  والك�سف  االأفـراد،  لدى  واملعارف  احلقائــــق  زيادة  اإىل  ويوؤدي 
املختلفة؛  والكونية  الطبيعية  الظواهر  يف  واملعلومات  احلقائـق 
ليتكيف االإن�سان مع بيئته وال�سيطرة عليها؛ مما يوؤدي لرفعة �ساأن 

املجتمعات املتقدمة يف جماالت احلياة كافة. 
التطور  وبوؤرة  االأ�سا�سية،  اللبنة  العلمي  البحث  ويعّد 
االإن�سان،  منافع  بناء  يف  ت�سهم  التي  التكنولوجيا  ال�ستحداثات 
 *)2010 وتطويرها، وحتريك املوارد املتاحة بكفاءة عالية )الرب، 
متوا�سال  جهدا  لالأفراد  يقدم  باأنه  العلمي  البحث  اأهمية  وتظهر 
ميادينها  يف  االإن�سانية  املجتمعات  تقدم  على  ي�ساعد  وجادا 
علمية  حقائق  على  مبنية  �سحيحة  معارف  وتقدمي  املختلفة، 
الفكر واخلربة يف املجتمعات، وت�سهم يف تطويرها وتقدمها  تن�رش 

)الرتتوري،2010(.
خالل  من  اإال  الرقي  مل�ستوى  املتقدمة  الدول  ت�سل  ومل 
العلمي  فالبحث  للقمة،  للو�سول  وهدفًا؛  منهاجَا  العلمي  البحث 
ي�سمى  ما  عنه  ونتج  االقت�سادية،  املجتمعات  لبناء  اأ�سا�سًا  اأ�سبح 
الذين ينبغي  الطلبة  باالقت�ساد املبني على املعرفة، ومنه ما يهم 
التقدم  بهدف  وذلك  الدكتوراه،  اأو  املاج�ستري  اأطروحات  يعدوا  اأن 
2015(؛  واآخرون،  )القوا�سمة  الذات؛  تطوير  اأو  املهني،  ال�سلم  يف 
لذا وجب االهتمام بالبحث العلمي يف مناحي احلياة كافة، والعمل 
على تطوير �سبله وامتالك مهاراته، وبخا�سة االأدوات التكنولوجية 
التي اأ�سبح لها دور فعال يف جمع البيانات، ومعاجلتها، وتوثيقها، 

وفهر�ستها.
وعطفًا على ما تقدم فاإن النهو�س بالبحث العلمي ال يكون اإال 
با�ستقامة الباحث نف�سه، وامتالكه املهارات التكنولوجية يف البحث 
واالأمانة  واالأخالقية،  العلمية،  امل�سوؤولية  بتحمله  وذلك  والتوثيق، 
وتدوينها،  العلمية  واخلطوات  البحثية  االإجراءات  نقل  يف  العلمية 
يتق�سى  الذي  ال�سخ�س  هو  العلمي  والباحث   ،)2008 احلي،  )عبد 
عن احلقائق، وتقدم املعارف، ورقيها، واإليه يرجع الف�سل يف ن�ساأة 

* اعتمد الباحثان نظام التوثيق للجمعية األمريكية لعلم النفس - اإلصدار السادس
.APA 6th Edition 
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العلوم، وتطورها، وهو الذي ي�ستخدم املنهج العلمي يف الك�سف عن 
النتائج  على  املجتمعات  واإطالع  والطبيعية،  االإن�سانية،  الظواهر 

لال�ستفادة منها )حممد والد�سوقي، 2010(.
ويرتبط التطور التكنولوجي والبحث العلمي يف النمو والتطور 
املختلفة،  امليادين  يف  باملجتمع  االرتقاء  بهدف  طردي؛  ب�سكل 
وفهم  والتكنولوجية،  البحثية  ومهاراتهم  باالأفراد  ويرتبطان 
)الرويلي،  العلمي  واالقتبا�س  والتوثيق،  العلمي،  البحث  تكنولوجيا 
2012(. ويعد امتالك مهارات البحث العلمي، والتوثيق، واالقتبا�س 
العلمي با�ستخدام اأدوات التكنولوجيا يف الوقت احلا�رش من كفايات 
عمليات  وفهم  واملعرفة،  للعلم  عملية  وترجمة  العلمي،  الباحث 
الباحث  مبهارات  الرقي  يفرت�س  لذا  واإجراءاته؛  العلمي  البحث 
واالقتبا�س  والتوثيق  البحث  يف  التكنولوجية  وكفاياته  العلمي 
العلمي )عليمات، 2002(. وي�سري )اليحياوي، 2007( اإىل اأن البحث 
العلمي والتطور التكنولوجي هما بداية تقدم املجتمعات ونهايتها، 
ونتاج لقيم القائمني عليه بامتالكهم حد الكفاية من مهارات البحث 
اأ�سا�س  هو  العلمي  فالبحث  العملي؛  واالقتبا�س  والتوثيق،  العلمي، 
انطالق التنمية مبجاالتها االقت�سادية، واالجتماعية، والتكنولوجية 

كافة.
واجللد،  بال�سرب  يتمتع  اأن  العلمي  الباحث  على  وينبغي 
واالأمانة العلمية، والدقة، وامل�سداقية، والعمل مبقت�سى العلم؛ ليكون 
تدوينه خلطواته،  العلمي، ومن خالل  بالبحث  الرقي  الف�سل يف  له 
والتوثيق  البحثية،  خطواته  يف  ال�سحيح  نهجه  اإىل  ي�سري  وتوثيقها 
ي�سري اإىل اإثبات م�سادر املعلومات، واإرجاعها اإىل اأ�سحابها توخيًا 
لالأمانة العلمية، واعرتافًا بجهد االآخرين وحقوقهم العلمية )حجام، 
2015(، ويعد التوثيق �سلب اأخالقيات الباحث العلمي يف ال�سدق 
ب�سهولة  يت�سم  الذي  املعلومات  تكنولوجيا  ع�رش  ظل  يف  واالأمانة، 
اأ�سعب  التوثيق من  احل�سول على امل�سادر واملراجع، وتعد م�سكلة 
اجلهود  باإرجاع  اال�ستهانة  الأن  وذلك  البحث.  يف  العلمية  الق�سايا 
يعني  والتوثيق  بذلك،  املعرفة  دون  بحثية  جرائم  يعد  الأ�ساحبها 
االعرتاف بجهد االآخرين وحقوقهم العلمية، واإرجاع املعلومات اإىل 
اآرائك  واإ�سناد   ،)IB, 2014( املعلومات  م�سادر  واإثبات  اأ�سحابها، 
وافكارك واإظهار حججك بعد عر�س اأفكار االآخرين واآرائهم؛ �ستكون 
نقل  االقتبا�س  يعد  كما   ،)Walter & Other, 2015( للجميع  مقنعة 
قائمة  ويف  املنت  داخل  توثيقها  مع  اآخر  باحث  من  ن�س  اأو  فكرة، 

املراجع )حجام، 2015(.
نحو  العلمي  للباحث  االأوىل  املرحلة  العليا  الدرا�سات  وتعد 
نظام  اأركان  اأهم  العليا  الدرا�سات  فطالب  والعلمي،  املهني  طريقه 
الأنه  النظام؛  لهذا  واملنتج  املدخل  ميثل  وهو  العليا،  الدرا�سات 
و�سقل  الرتبوي،  البحث  واجتاهات  وقيما،  مهارات،  �سيكت�سب 
الباحث،  باأخالقيات  والتزامه  جماله،  يف  العلمي  الباحث  �سفات 
التي خل�سها الباحثان )Resnik , 2015(، حممد والد�سوقي، 2010؛ 
 ،)2010 الرب،  2004؛  رزق،   ،2007 الطوخي،  2008؛  النجار، 
باالأمانة العلمية، والرغبة يف البحث، والقدرة على القراءة املتاأنية 
االآخرين،  مع  التوثيق  طرق  ا�ستخدام  وتوحيد  ال�سحيحة،  والكتابة 
والتعامل بروح الباحث اجليد، واإجادة ا�ستخدام اأدوات التكنولوجيا 
يف البحث، والتوثيق، واالقتبا�س العلمي، وجمع البيانات، وحتليلها، 
و�سهولة  واالإلكرتونية،  التقليدية،  املكتبات  مع  التعامل  واإتقان 

احل�سول على املراجع، وتنظيمها، وعدم اإيذاء امل�ساركني يف البحث، 
بهذه  يتحلى  اأن  الباحث  اأراد  فاإذا  واجللد.  ال�سرب  ب�سفتي  واالت�سام 
وكذلك  بحوثه،  اإجراء  عند  العلمية  الطرق  يتبع  اأن  فعليه  ال�سفات، 
منها  ي�ستمد  التي  وامل�سادر  املراجع  لتوثيق  الدولية  النظم  يتبع 

معلوماته. 
وامل�سادر  املراجع،  من  يقتب�س  اأن  العلمي  للباحث  وميكن 
على  درا�ساتهم  ونتائج  اأفكارهم،  اأثرت  اآخرين  لباحثني  العلمية 
اأو يقتب�س معلومات  الذي يقوم به ب�سورة مبا�رشة،  العلمي  البحث 
علمية؛  تقدمي م�سطلحات  اأو  بحثه،  فكرة  تدح�س  اأو  تدعم  اأ�سا�سية 
املعلومات  هذه  طريق  عن  لبحثه  العام  االإطار  بناء  يف  للم�ساهمة 
 .)2012 العلمي )خليل،  الرتاكم  بها، مما يحقق  ال�سابقة واملوثوق 
وزيادتها،  املعرفة،  تنمية  يف  اأهمية  العلمي  واالقتبا�س  وللتوثيق 
العلمي  واالإبداع  وامليول  االجتاهات  وينمى  وتبويبها،  وتراكمها 
التوثيق واالقتبا�س وكذلك  العلمي، ويعمقه، وم�ساهمة  البحث  نحو 
غري  بطريقة  املجتمعات  بني  واملعارف  املعلومات  تبادل  يف 

مبا�رشة )حجام، 2015(.
وتوؤكد �سحة ما دونه الباحث من معلومات داخل اإطار بحثه؛ 
وات�ساف  واتقانها،  العلمي  واالقتبا�س  التوثيق  مهارات  امتالكه 
االأ�س�س  واتباع  وامل�سداقية،  والدقة،  العلمية،  باالأمانة  الباحث 
واالأنظمة الدولية يف توثيق امل�سادر، واملراجع، واملعلومات، فالبد 
من اإعطاء املوؤلف حقه العلمي بتوثيق ما مت اقتبا�سه؛ الأن ي�سري اإىل 
اأمانة الباحث العلمية، والتاأكيد على اأ�سالة البحث العلمي )�سحاته، 
املعلومات  كل  معاجلة  هو  العلمي  واالقتبا�س  والتوثيق   ،)2001
وامل�سادر واملراجع العلمية بجميع اأ�سكالها، بهدف �سهولة الو�سول 
لها واالإفادة منها وفق قواعد مقننة ومعايري حمددة تت�سف بالدقة 
وال�رشعة يف التخزين والفهر�سة، وذلك وفق نظام متفق عليه م�سبقًا 

)اأ�سادي، 2011(.
البحث،  تكنولوجيا  اأدوات  ا�ستخدام  مهارات  امتالك  ويوؤدي 
العلمي،  البحث  فاعلية  زيادة  اإىل  العلمي  واالقتبا�س  والتوثيق، 
والباحث العلمي، وكفاءتهما تتنا�سب وطبيعة التكنولوجيا )مر�سي، 
اأدوات  ا�ستخدام  على  العلمي  البحث  يعتمد  اأن  يجب  لذا  2014(؛ 
تكنولوجيا البحث، والتوثيق، واالقتبا�س العلمي، فال ميكن االكتفاء 
بل  العلمي؛  البحث  الإجناح  واخلربات  املعلومات،  على  باحل�سول 
العلمي،  واالقتبا�س  التوثيق  يف  والدقة  اإجنازه،  و�رشعة  لتطويره 
وم�ساركته  ونقله،  البيانات،  معاجلة  بعد  النتائج  اإىل  والو�سول 
 .)2009 )دودين،  العلمي  البحث  الإجناح  ملحًا  اأمراً  يعد  عامليًا 
العلمي  البحث  مهارات  بتطوير   )2010 الرحمن،  )عبد  اأو�ست  وقد 
واأدواتها  واالت�ساالت،  املعلومات  تكنولوجيا  توظيف  خالل  من 
وفهر�سة  العلمي،  واالقتبا�س  والتوثيق،  البحث،  يف  التكنولوجية 
العربية  اجلامعات  جميع  تربط  �سبكات  وعمل  وتخزينها،  املراجع، 
البحث  حماية  يف  التكنولوجيا  اأدوات  وا�ستثمار  ببع�س،  بع�سها 
التكنولوجيا  بانت�سار  العلمية  ال�رشقات  ظاهرة  من  واحلد  العلمي، 
اأهمية  وتربز  العلمي؛  البحث  حلقل  م�سيء  طرف  من  الرقمية 
ق�سية  خا�سة  العلمي  البحث  خدمة  يف  التكنولوجية  امل�ستحدثات 
واالأ�ساليب  االأدوات  بع�س  واثبتت  العلمي،  واالقتبا�س  التوثيق 
يت�سف  ال  والتي  االأخالقية،  غري  املمار�سات  بع�س  التكنولوجية 
واالأمانة  امل�سداقية  منها، وحفاظًا على  واحلد  العلمي،  البحث  بها 
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احلريف  واالقتبا�س  التوثيق  جرائم  من  البحث  وخلو  العلمية، 
 Plag Tracker ,Plagiarism Detect، ومنها   ،)2016 )خل�ساري، 
اأ�سهمت يف تقنني هذه  التي  Plagiarism, Check for Plagiarism؛ 

الظواهر، وتطوير البحث العلمي وتقنينه.
 MLA (Modern Language ومن هذه االأنظمة الدولية، نظام
APA (American Psychological Ass o ونظام   ،)Association

ونظام   ،)CBE (Council of Biology Editors ونظام   ،)ciation
دليل �سيكاغو )U of Chicago Manual ( )الهواري، 2003(.

ويعد نظام التوثيق اخلا�س بجمعية علماء النف�س االأمريكية 
اأكرث االأنظمة �سيوعًا يف التوثيق، من خالل اختيار الباحث   )APA(
ما ينا�سب درا�سته دون اال�ستفا�سة اأو االخت�سار، وكتابته باأ�سلوبه 
اإذا مل  اإال  للنقل احلريف،  يلجاأ  الفكرة، وال  اأو  اأن يخل باملعنى  دون 
ي�ستطع الكتابة باأ�سلوب اأف�سل من اأ�سلوب الباحث اأو الكاتب، اأو عند 

االإخالل باملعنى اأو الفكرة )بحي�س، 2006(.
واالقتبا�س  املراجع  توثيق  يف  بامل�سداقية  ُيلتزم  مل  اإذا 
القانونية،  واملقا�ساة  امل�سئولية  العلمي  الباحث  يتحمل  العلمي، 
واالقتبا�س  التوثيق  مبهارات  دراية  عدم  اأو  ق�سوراً  كان  واإن  حتى 
العلمي يف �سوء امل�ستجدات التكنولوجية؛ مما يوؤدي النهيار اأركان 
البحث العلمي كافة، اإذ نتج عن العديد من الدرا�سات )حجام، 2015؛ 
خليل، 2012 ؛ حممد والد�سوقي، 2010( وجود ق�سور يف كفايات 
التوثيق  جمال  يف  التكنولوجية  امل�ستحدثات  ا�ستخدام  مهارات 
واالقتبا�س العلمي؛ وظهور العديد من االأدوات التكنولوجية )ال�سبكة 
العنكبوتية للمعلومات)www(، واملكتبات الرقمية، وقواعد البيانات 
االإلكرتونية،  والدوريات  املعلوماتية،  واملنظومات  االإلكرتونية، 
والكتب االإلكرتونية،...( يف جمال البحث العلمي، وحداثة املعلومات 
يوجد  فال  )Ledford, 2008(؛  االأوعية  تلك  من  وامل�ستنبطة  ودقتها 
م�ستحدثات  اأدوات  مع  بالتعامل  اإال  اأمثل  خيار  الباحثني  اأمام 

.)Joee, 2003( التكنولوجيا للتوثيق واالقتبا�س العلمي
 لذا يرى الباحثان �رشورة ا�ستخدام طلبة الدرا�سات العليا يف 
جامعات قطاع غزة للم�ستحدثات التكنولوجية وتوظيفها، بخا�سة 
اإىل♦ الباحثان♦ وتو�صل♦ الأ�سحابها،  ون�سبتها  بحوثهم،  توثيق  عند 
الو�صائل♦ توظيف♦ ن�صبة♦ انخفا�ض♦ اإىل♦ اأدت♦ التي♦ الأ�صباب♦ اأهم♦ اأن♦
بخا�صة♦ غزة♦ قطاع♦ يف♦ الفل�صطينيني♦ الباحثني♦ لدى♦ التكنولوجية♦
يف♦جمال♦التوثيق♦والقتبا�ض♦العلمي♦يف♦بحوثهم♦يف♦�صوء♦الطالع♦

وحتليل♦الدرا�صات♦ال�صابقة،♦ما♦يلي:
ندرة الدرا�سات الفل�سطينية العلمية التي تتناول مو�سوع . 1

ا�ستخدام امل�ستحدثات التكنولوجية يف التوثيق واالقتبا�س، وتوعية 
الباحثني الأهمية ا�ستخدام امل�ستحدثات التكنولوجية.

التعليم . 2 منهجية  يف  الوا�سحة  احلقيقية  الروؤية  غياب   
البحث  يف  التكنولوجية  امل�ستحدثات  ا�ستخدام  حول  الفل�سطيني 

العلمي وتوثيق البحوث، والتعليم ب�سكل عام.
عدم اإدراك طالب الدرا�سات العليا وعدم وعيه باأن التطور . 3

على  التكنولوجية  للم�ستحدثات  ا�ستخدامه  من  يبداأ  التكنولوجي 
مقاعد الدرا�سة، ومن ثم االنطالق للحياة العملية والبحثية.

قلة وجود حمتوى تعليمي يحث على ا�ستخدام امل�ستحدثات . 4
اأثناء فرتة الدرا�سة اجلامعية االأوىل، مما �سبب �سعف  التكنولوجية 

التدريب على ا�ستخدامها، ومن ثم اعتماد طلبة الدرا�سات العليا على 
خمت�سني يف جمال التكنولوجيا الإجناز بحوثهم.

عزوف طلبة املاج�ستري عن ح�سور الدورات التدريبية التي . 5
تعقد �سواء يف اجلامعات اأم املراكز اخلا�سة، التي تتعلق با�ستخدام 

التكنولوجيا يف البحوث، وذلك الن�سغالهم يف اأعمال اأخرى.
اجلامعات . 6 طلبة  منها  يعاين  التي  ال�سعبة  الظروف 

مع  التوا�سل  من  الطلبة  مينع  الذي  اخلانق  واحل�سار  الفل�سطينية، 
العامل اخلارجي نتيجة نق�س االإمكانات، وقلة اخلربة يف ا�ستخدام 

ما هو متوافر لديهم من تلك امل�ستحدثات داخل قطاع غزة.
اأعداد . 7 وتزايد  العليا،  الدرا�سات  كلية  على  ال�سديد  االإقبال 

الطلبة املنت�سبني للكليات املختلفة فيها، ويف املقابل تدين ا�ستخدام 
لبحوثهم  الطلبة  اإعداد  عند  بخا�سة  التكنولوجية  امل�ستحدثات 
التدري�سية  الهيئات  واعتماد  البحوث،  تلك  توثيق  وطرق  العلمية، 

اأ�سلوب التلقني واملحا�رشة.
اأنه البد من درا�سة جادة تهدف  ونتيجة لذلك راأى الباحثان 
اإىل تقومي مهارات التوثيق واالقتبا�س العلمي يف �سوء امل�ستجدات 
غزة،  قطاع  جامعات  يف  العليا  الدرا�سات  طلبة  لدى  التكنولوجية 

و�ساغ الباحثان روؤيتهما من خالل ال�سوؤال الرئي�س االآتي: 
العلمي♦لدى♦طلبة♦♦◄ التوثيق♦والقتبا�ض♦ ما♦تقييم♦مهارات♦

امل�صتجدات♦ �صوء♦ يف♦ غزة♦ قطاع♦ جامعات♦ يف♦ العليا♦ الدرا�صات♦
التكنولوجية؟♦

وينبثق♦عن♦ال�صوؤال♦الرئي�ض♦الأ�صئلة♦الفرعيةالآتية:♦
طلبة ♦◄ لدى  العلمي  الباحث  اأخالقيات  توافر  م�ستوى  ما 

جامعات  يف  التكنولوجية  امل�ستجدات  �سوء  يف  العليا  الدرا�سات 
قطاع غزة من وجهة نظرهم؟ 

ما م�ستوى توافر مهارات التوثيق واالقتبا�س العلمي لدى ♦◄
طلبة الدرا�سات العليا يف �سوء امل�ستجدات التكنولوجية يف جامعات 

قطاع غزة من وجهة نظرهم؟ 
البحث ♦◄ خالل  من  التوثيق  مهارات  توافر  م�ستوى  ما 

العليا يف جامعات  الدرا�سات  لدى طلبة  التكنولوجية  بامل�ستجدات 
قطاع غزة من وجهة نظرهم؟ 

متو�سطات ♦◄ يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
التوثيق  مهارات  العلمي،  الباحث  )اأخالقيات  التقييم  ا�ستبانة 
�سوء  يف  العلمي  واالقتبا�س  التوثيق  مهارات  العلمي،  واالقتبا�س 
جامعات  يف  العليا  الدرا�سات  طلبة  لدى  التكنولوجية(  امل�ستجدات 

قطاع غزة، من وجهة نظرهم، تعزى ملتغري اجلن�س )ذكر / اأنثى(؟ 
متو�سطات ♦◄ يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

التوثيق  مهارات  العلمي،  الباحث  )اأخالقيات  التقييم  ا�ستبانة 
�سوء  يف  العلمي  واالقتبا�س  التوثيق  مهارات  العلمي،  واالقتبا�س 
جامعات  يف  العليا  الدرا�سات  طلبة  لدى  التكنولوجية(  امل�ستجدات 
 / )االأق�سى  اجلامعة  ملتغري  تعزى  نظرهم،  وجهة  من  غزة،  قطاع 

االأزهر/ اال�سالمية(؟ 
هل توجد عالقة ارتباطية بني م�ستوى اأخالقيات الباحث ♦◄

العلمي وكل من )م�ستوى توفر مهارات التوثيق واالقتبا�س العلمي/ 
بامل�ستجدات  البحث  خالل  من  التوثيق  مهارات  توفر  وم�ستوى 
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امل�ستجدات  �سوء  يف  العليا  الدرا�سات  طلبة  لدى  التكنولوجية( 
التكنولوجية يف جامعات قطاع غزة؟

أهداف البحث:
يف . 1 العلمي  الباحث  اأخالقيات  توافر  م�ستوى  عن  الك�سف 

طلبة الدرا�سات العليا يف �سوء امل�ستجدات التكنولوجية يف جامعات 
قطاع غزة.

واالقتبا�س . 2 التوثيق  مهارات  توافر  م�ستوى  عن  الك�سف 
العلمي لدى طلبة الدرا�سات العليا يف �سوء امل�ستجدات التكنولوجية 

يف جامعات قطاع غزة.
خالل . 3 من  التوثيق  مهارات  توافر  م�ستوى  عن  الك�سف 

يف  العليا  الدرا�سات  طلبة  لدى  التكنولوجية  بامل�ستجدات  البحث 
جامعات قطاع غزة.

التقييم . 4 ا�ستبانة  متو�سطات  يف  الفروق  عن  الك�سف 
العلمي،  واالقتبا�س  التوثيق  مهارات  العلمي،  الباحث  )اأخالقيات 
امل�ستجدات  �سوء  يف  العلمي  واالقتبا�س  التوثيق  مهارات 
التكنولوجية( لدى طلبة الدرا�سات العليا يف جامعات قطاع غزة من 

وجهة نظرهم، تعزى ملتغري اجلن�س )ذكر/ اأنثى(.
التقييم . 5 ا�ستبانة  متو�سطات  يف  الفروق  عن  الك�سف 

العلمي،  واالقتبا�س  التوثيق  مهارات  العلمي،  الباحث  )اأخالقيات 
امل�ستجدات  �سوء  يف  العلمي  واالقتبا�س  التوثيق  مهارات 
التكنولوجية( لدى طلبة الدرا�سات العليا يف جامعات قطاع غزة من 
وجهة نظرهم، تعزى ملتغري اجلامعة )االأق�سى/ االأزهر/ اال�سالمية(.

الك�سف عن العالقة بني م�ستوى اأخالقيات الباحث العلمي . 6
وكل من )م�ستوى توفر مهارات التوثيق واالقتبا�س العلمي/ وم�ستوى 
التكنولوجية(  البحث بامل�ستجدات  التوثيق من خالل  توفر مهارات 
يف  التكنولوجية  امل�ستجدات  �سوء  يف  العليا  الدرا�سات  طلبة  لدى 

جامعات قطاع غزة.

أهمية البحث:
واالقتبا�س ♦♦ التوثيق  مهارات  عن  حقيقية  �سورة  تقدمي 

العلمي يف �سوء امل�ستجدات التكنولوجية لدى طلبة الدرا�سات العليا 
يف جامعات قطاع غزة، وا�ستظهار نواحي القوة وال�سعف.

توجيه طلبة الدرا�سات العليا يف جامعات قطاع غزة اإىل ♦♦
التوثيق واالقتبا�س العلمي يف �سوء  جتويد درجة م�ستوى مهارات 

امل�ستجدات التكنولوجية.
يف ♦♦ العليا  والدرا�سات  العلمي  البحث  عمادة  تب�سري 

اجلامعات باأهمية عقد ور�سات عمل يف مهارات التوثيق واالقتبا�س 
العلمي يف �سوء امل�ستجدات التكنولوجية لدى طلبة الدرا�سات العليا. 

فروض البحث:
توافر اأخالقيات الباحث العلمي يف طلبة الدرا�سات العليا . 1

بدرجة  غزة  قطاع  جامعات  يف  التكنولوجية  امل�ستجدات  �سوء  يف 
مرتفعة.
طلبة . 2 لدى  العلمي  واالقتبا�س  التوثيق  مهارات  توافر 

جامعات  يف  التكنولوجية  امل�ستجدات  �سوء  يف  العليا  الدرا�سات 
قطاع غزة بدرجة مرتفعة.

بامل�ستجدات . 3 البحث  خالل  من  التوثيق  مهارات  توافر 
غزة،  قطاع  جامعات  يف  العليا  الدرا�سات  طلبة  لدى  التكنولوجية 

بدرجة مرتفعة.
 توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف متو�سطات ا�ستبانة . 4

واالقتبا�س  التوثيق  مهارات  العلمي،  الباحث  )اأخالقيات  التقييم 
امل�ستجدات  �سوء  يف  العلمي  واالقتبا�س  التوثيق  مهارات  العلمي، 
التكنولوجية( لدى طلبة الدرا�سات العليا يف جامعات قطاع غزة من 

وجهة نظرهم، تعزى ملتغري اجلن�س )ذكر/ اأنثى(.
 توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف متو�سطات ا�ستبانة . 5

واالقتبا�س  التوثيق  مهارات  العلمي،  الباحث  )اأخالقيات  التقييم 
امل�ستجدات  �سوء  يف  العلمي  واالقتبا�س  التوثيق  مهارات  العلمي، 
التكنولوجية( لدى طلبة الدرا�سات العليا يف جامعات قطاع غزة من 
وجهة نظرهم، تعزى ملتغري اجلامعة )االأق�سى/ االأزهر/ اال�سالمية(.

الباحث . 6 اأخالقيات  م�ستوى  بني  ارتباطية  عالقة  توجد 
العلمي وكل من )م�ستوى توافر مهارات التوثيق واالقتبا�س العلمي/ 
بامل�ستجدات  البحث  خالل  من  التوثيق  مهارات  توافر  وم�ستوى 
امل�ستجدات  �سوء  يف  العليا  الدرا�سات  طلبة  لدى  التكنولوجية( 

التكنولوجية يف جامعات قطاع غزة.

مصطلحات البحث:
يعرف♦الباحثان♦اإجرائياً♦كالً♦من:♦

وامل�سادر ♦� للمراجع  قائمة  فهر�سة  هو  العلمي:  التوثيق♦
اأو  بيانات،  مقتنياتها  من  نقل  التي  االإلكرتونية  اأو  التقليدية، 
اأو  تدعم  علمية،  م�سطلحات  اأو  نظرية،  اأو  معرفة،  اأو  معلومات، 

تدح�س فكرة بحثه؛ للم�ساهمة يف بناء االإطار العام لبحثه.
على ♦� ي�سعب  لن�س،  حريف  نقل  هو  العلمي:  القتبا�ض♦

الباحث اإعادة �سياغته بلغته اخلا�سة خوفا من االإخالل باملعنى، 
اأو نقل م�سمون اأو فكرة ن�س مع احلفاظ على اأبعاده، من مقتنيات 
اأحد امل�سادر اأو املراجع التقليدية اأو االإلكرتونية؛ للم�ساهمة يف بناء 

االإطار العام لبحثه.
والربامج ♦� االأدوات  هي  التكنولوجية:  امل�صتجدات♦

تكنولوجيا  ع�رش  ظل  يف  خ�سي�سًا  �سممت  التي  التكنولوجية 
والتوثيق  البحث  عمليات  يف  ال�ستخدامها  واالت�ساالت  املعلومات 

واالقتبا�س العلمي.

الدراسات السابقة: 
درا�سة �صم�صان )2014(، هدفت الدرا�سة اإىل معرفة اأثر توظيف 
بع�س  تنمية  يف  التكنولوجية  امل�ستحدثات  لبع�س  املعلم  الطالب 
التوثيق  مع  وتلخي�سها  وجمعها،  املعلومات،  عن  البحث  مهارات 
كلية  يف  املعلمني  الطلبة  من   )90( من  العينة  وتكونت  اإلكرتونيًا، 
الرتبية يف جامعة تعز يف اليمن، وا�ستخدام املنهج �سبه التجريبي، 
اإىل نق�س يف توافر امل�ستحدثات التكنولوجية يف  واأ�سارت النتائج 
البحث عن املعلومات،  اأثر على اكت�ساب مهارات  كلية الرتبية، مما 
الدرا�سة  واأو�ست  اإلكرتونياً،  التوثيق  مع  وتلخي�سها  وجمعها، 
العلمي  البحث  يف  التكنولوجية  امل�ستحدثات  توظيف  ب�رشورة 

والتعليم، والت�سجيع على توظيفها.
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املهارات  حتديد  اإىل  الدرا�سة  هدفت   )2012( النمري  درا�سة 
الالزمة الإعداد البحوث العلمية للح�سول على ترقية، اأو درجة علمية 
اأم القرى،  اأ�ساليب وطرائق تدري�س اللغة العربية بجامعة  يف جمال 
وا�ستخدم الباحثة املنهج الو�سفي االإجرائي، من خالل حتليل بع�س 
املاج�ستري  درجة  على  للح�سول  العلمية  والر�سائل  الرتقية  بحوث 
التي  البحثية  ال�رشوط  الباحثة ملجموعة من  والدكتوراه، وتو�سلت 
يقت�سي اأن يلتزم بها، والتي تعد االأ�سا�س العلمي واالأخالقي الإعداد 

البحوث العلمية؛ ومنها مهارات التوثيق واالقتبا�س العلمي. 
اأخالقيات  عن  الك�سف  اإىل  هدفت   ،)2012( احلبيب  درا�سة 
البحث العلمي لدى طالب الكليات االإن�سانية يف جامعة امللك �سعود، 
اخلطة،  واإعداد  املو�سوع،  باختيار  املتعلقة  االأخالقيات  وهي: 
ال�سابقة،  والدرا�سات  النظري  االإطار  باإعداد  املتعلقة  واالأخالقيات 
البيانات،  وجمع  الدرا�سة،  تطبيق  باإجراءات  املتعلقة  واالأخالقيات 
البحثية،  واملعلومات  البيانات  مبعاجلة  املتعلقة  واالأخالقيات 
ومناق�ساتها،  وحتليلها،  النتائج،  بعر�س  املتعلقة  واالأخالقيات 
حملة  من  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  الدرا�سة  جمتمع  وتكون 
والعلوم  والرتبية،  االآداب،  والرتجمة،  اللغات،  كليات  يف  الدكتوراه 
من  وتبني  تدري�س.  هيئة  ع�سو   )291( عددهم  والبالغ  االإدارية، 
اإىل  العلمي  البحث  االأكادميية يف  الربامج  م�ساقات  افتقار  الدرا�سة 
اأخالقيات البحث العلمي، واالفتقار  وجود مقتنيات متخ�س�سة يف 
اإىل االأمانة العلمية يف التعامل مع جهود االآخرين، وعدم ن�سبتها اإىل 
موؤلفيها اأو معديها بق�سد اأو بغري ق�سد، وبينت اأنه قد يقع بع�سهم 
يف ماأزق اأخالقي باالقتبا�س العلمي من االآخرين، فاالأمانة العلمية 
باالقتبا�س  بها  ا�ستعانوا  التي  امل�سادر  اإىل  االإ�سارة  منهم  تقت�سي 
حرفًيا ومن خالل تلخي�س الفكرة، فاالأمانة العلمية ُتعد من الف�سائل 
التي يتحلى بها الباحث العامل واملفكر، وخرجت الدرا�سة بتو�سيات، 
اأو جزء يتعلق باأخالقيات البحث  التاأكيد على وجود م�ساق  اأهمها: 
العلمي يف الكليات، وتطوير مناهج التعليم واأ�ساليب البحث، وتنمية 
الثقافة البحثية لدى الطلبة، ون�رش الوعي باأخالقيات البحث العلمي، 

واأهميته.
اإىل  الدرا�سة  هدفت   ،)2009( والعويف  عظمة♦ اأبو♦ درا�سة 
ا�ستخدام  يف  والباحثني  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ن�سبة  عن  الك�سف 
حمركات البحث االآلية، وقواعد املعلومات االإلكرتونية املتاحة يف 
تواجههم  التي  والتحديات  املنورة،  باملدينة  طيبة  جامعة  مكتبة 
وا�ستخدم  لها،  ال�ستخدامهم  واالأ�سباب  والدوافع  ا�ستخدامها،  عند 
 )25( من  مكونة  الدرا�سة  عينة  وكانت  امل�سحي،  املنهج  الباحثان 
وك�سفت  عليا،  درا�سات  طالب  و)25(  التدري�سية،  الهيئة  من  ع�سواً 
النتائج اأن ن�سبة ا�ستخدام اأع�ساء هيئة التدري�س والباحثني ملحركات 
االإلكرتونية،  املعلومات  لقواعد  ا�ستخدامهم  من  اأكرب  االآلية  البحث 
البحث هو تنوع م�سادر  ا�ستخدامهم ملحركات  اأهم دوافع  واأن من 
كان  االلكرتونية  املعلومات  لقواعد  ا�ستخدامهم  بينما  املعلومات، 
لهم هو  التحديات  اأهم  ال�سابقة، وكان من  الدرا�سات  لالطالع على 

�سعوبة توثيق امل�سادر، واختالف النتائج من حمرك بحث الآخر.
واقع  اإىل  التعرف  الدرا�سة  هدفت   ،)2001( النجار  درا�سة 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  لدى  العلمي  البحث  يف  االنرتنت  ا�ستخدام 
االإنرتنت،  خدمات  اإىل  انتباههم  لفت  حيث  في�سل،  امللك  بجامعة 
اإعداد البحوث والدرا�سات،  اإر�سادهم ل�سبل االإفادة منها يف  وتعزيز 

اأن  اإىل  النتائج  واأ�سارت  ع�سواً،   )130( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت 
العلمي،  البحث  يف  االإنرتنت  اأهمية  يدركون  الدرا�سة  اأفراد  معظم 
اأن اأكرث غايات ا�ستخدام االإنرتنت هو البحث  اإىل  وتو�سلت الدرا�سة 
عن امل�سادر البحثية، وطرق التوثيق العلمية لتلك امل�سادر، وح�سل 
العثور  يف  االأوىل  املرتبة  على  املختلفة  البحث  حمركات  ا�ستخدام 

على املعلومات من االإنرتنت. 
الدرا�سة عن فاعلية توظيف  )2001(، ك�سفت  اإ�صماعيل  درا�سة 
خدمات االإنرتنت يف حت�سيل طلبة املاج�ستري يف الرتبية للجوانب 
املعرفية املرتبطة بها، وهدفت التعرف اإىل فعالية توظيف خدمات 
طلبة  الدرا�سة من  عينة  وكانت  للطلبة،  البحثي  االأداء  االنرتنت يف 
يف  وامل�سجلني  وطالبة،  طالبٌا   )18( وعددهم  بالرتبية  املاج�ستري 
مادة تكنولوجيا الرتبية للعام الدرا�سي 1999/2000م يف جامعة 
دعم  بطاقة  حت�سيلي،  )اختبار  الدرا�سة  اأدوات  وطبقت  الكويت، 
املنهج  ا�ستخدام  ومت  الرتبية(،  يف  املاج�ستري  لطلبة  البحثي  االأداء 
الو�سفي والتجريبي، ومن اأهم النتائج اأن هناك فروقًا اإح�سائية يف 
التطبيقني القبلي والبعدي خلدمات االنرتنت املت�سمنة يف االختبار، 
واأن ممار�سة خدمات االإنرتنت عمليًا كان لها دور كبري وملمو�س يف 
متكن الطلبة من احل�سول على املعلومات والبيانات ب�سكل حمدث. 
الإعداد  للطلبة  االإنرتنت  خدمات  توفري  ب�رشورة  البحث  واأو�سى 
البحوث والدرا�سات الرتبوية، وتنمية مهاراتهم من خالل عقد دورات 
تدريبية لتوظيف خدمات االنرتنت وم�ستحدثاتها يف اإعداد بحوثهم.
ا�ستخدام  عن  الدرا�سة  ك�سفت   ،)Zakari, 2000( زكري  درا�سة 
الواليات  يف  ال�سعوديني  العليا  الدرا�سات  طلبة  قبل  من  االنرتنت 
يقدمها  التي  الفوائد  منها معرفة  الهدف  وكان  االأمريكية،  املتحدة 
للدرا�سة  كاأداة  املقابلة  وا�ستخدمت  العايل،  للتعليم  االإنرتنت 
باالإ�سافة اإىل ا�ستبانة، وكانت عينة الدرا�سة )571( طالبًا، وبينت 
يي�رش  الأنه  االإنرتنت؛  ال�ستخدام  دافعية  لديهم  الطلبة  اأن  الدرا�سة 
تخدم  التي  والبيانات  املعلومات  على  احل�سول  عليهم  وي�سهل 

بحوثهم، وير�سدهم اإىل كيفية االقتبا�س منها وتوثيقها وفهر�ستها.

التعقيب على الدراسات السابقة:
ما♦متيز♦به♦البحث♦احلايل♦عن♦الدرا�صات♦ال�صابقة:♦♦●
قد . 1 له خ�سو�سياته ومميزاته، وكل باحث  اإن كل جمتمع 

تـاأثر بالبيئة التي اأجرى فيها درا�سته، والدرا�سة احلالية مميزة عن 
�سابقاتها يف كونها درا�سة فل�سطينية اأجريت على طلبة املاج�ستري 
التوثيق  مهارات  تقييم  بهدف  غزة  قطاع  جامعات  بع�س  يف 
واالقتبا�س العلمي لديهم يف �سوء امل�ستجدات االإلكرتونية، وذلك من 

وجهة نظرهم.
البحث . 2 جودة  لتطوير  وم�ستمرة  جديدة  حماوالت  هناك 

العلمي يف اجلامعات الفل�سطينية، بناًء عليه متيز البحث احلايل عن 
الدرا�سات ال�سابقة يف اأنه اأكد على �رشورة توثيق امل�سادر واملراجع 
التي ي�ستفيد منها طلبة املاج�ستري والتي تخدم بحوثهم، وذلك ح�سب 

االأنظمة املتبعة دوليًا.
توظيف . 3 اأثر  معرفة  اإىل  ال�سابقة  الدرا�سات  بع�س  هدفت   

االآلية، وقواعد  البحث  التكنولوجية، وحمركات  اأجهزة امل�ستحدثات 
املعلومات،  عن  البحث  مهارات  تنمية  يف  االإلكرتونية  البيانات 
وتوثيقها، وتلخي�سها اإلكرتونيَا، مثل: درا�سة )�سم�سان، 2014؛ اأبو 
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 Zakari, عظمة والعويف، 2009؛ النجار، 2009؛ اإ�سماعيل، 2001؛
2000(، وهذا ما اتفقت معه الدرا�سة احلالية التي اأكدت على �رشورة 

وتوثيق  العلمي  االقتبا�س  يف  التكنولوجية  امل�ستحدثات  ا�ستخدام 
البحوث.
 هدفت بع�س الدرا�سات التعرف اإىل ال�سعوبات واملعوقات . 4

العليا،  الدرا�سات  وطلبة  التدري�سية،  الهيئات  اأع�ساء  واجهت  التي 
اأبو  2012؛  ع�سريي،  2013؛  )عو�س،  درا�سة  مثل:  احللول،  و�سبل 

عظمة والعويف، 2009(. 
التدري�سية، . 5 الهيئة  اأع�ساء  على  الدرا�سات  معظم  ركزت 

اأنها  يف  العينات  تلك  مع  احلالية  الدرا�سة  عينة  اختلفت  وهنا 
ركزت على طلبة املاج�ستري؛ كونهم حديثي اخلربة يف طرق البحث 
والتوثيق، واالأكرث عر�سة لالأخطاء البحثية دون غريهم من اأع�ساء 

الهيئات التدري�سية.
اإليها الدرا�سة احلالية . 6 اأهم النتائج التي تو�سلت  كان من 

التوثيق  ومهارات  العلمي،  الباحث  )�سفات  من  كل  م�ستوى  توفر 
العليا يف جامعات قطاع  الدرا�سات  لدى طلبة  العلمي(  واالقتبا�س 
التوثيق  مهارات  من  كل  م�ستوى  وتوفر  مرتفعة،  بدرجة  غزة 
طلبة  لدى  التكنولوجية  امل�ستجدات  با�ستخدام  العلمي  واالقتبا�س 
وهذه  متو�سطة،  بدرجة  غزة  قطاع  جامعات  يف  العليا  الدرا�سات 
ات�ساف  �رشورة  يف   )2012 )احلبيب،  درا�سة  مع  اتفقت  النتائج 
طلبة الدرا�سات العليا باأخالقيات الباحث العلمي وبخا�سة االأمانة 
العلمية، وا�ستخدام طرق التوثيق املتفق عليها دوليًا، وبينت الدرا�سة 
الباحث  اأخالقيات  م�ستوى  بني  ارتباطية  عالقة  وجود  احلالية 
العلمي وم�ستوى توافر مهارات التوثيق واالقتبا�س العلمي لدى طلبة 
جامعات  يف  التكنولوجية  امل�ستجدات  �سوء  يف  العليا  الدرا�سات 

قطاع غزة، مبعامل ارتباط طردي وقوي.
ركزت الدرا�سات على ا�ستخدام املنهج الو�سفي امل�سحي، . 7

اختلفت  فيما  التجريبي،  املنهج  ا�ستخدام  على  بع�سها  ركز  فيما 
الو�سفي  املنهج  ا�ستخدمت  اأنها  �سابقاتها يف  احلالية عن  الدرا�سة 

التحليلي الذي يخدم غر�س البحث احلايل.
يف . 8 ال�سابقة  الدرا�سات  مع  احلايل  البحث  نتائج  اتفقت 

منهجية البحث واالإجراءات التي اتبعها الباحثان يف تطبيق البحث 
احلايل، كما اتفقت مع بع�س الدرا�سات ال�سابقة يف نق�س امل�ستحدثات 
التكنولوجية يف كليات الرتبية، وكذلك هناك �سعوبات تواجه طلبة 
الدرا�سات العليا يف ا�ستخدامهم لتلك امل�ستحدثات وتوظيفها، ومن 
هذه الدرا�سات درا�سة )عو�س، 2013(، فيما اأكدت بع�س الدرا�سات 
على افتقار طلبة الدرا�سات العليا الأخالقيات الباحث العلمي، والتي 
اأهمها االأمانة العلمية يف التعامل مع اأعمال االآخرين وعدم ن�سبتها 
وقواعد  البحث  حمركات  ال�ستخدام  افتقارهم  كذلك  الأ�سحابها، 
احلايل  البحث  نتائج  عليه  توؤكد  ما  وهذا  االلكرتونية،  املعلومات 
التي تهدف اإىل معرفة مدى ا�ستخدام الطلبة للم�ستحدثات يف توثيق 

بحوثهم.
ما♦اختلفت♦به♦الدرا�صة♦احلالية♦عن♦الدرا�صات♦ال�صابقة:♦●
اأنها . 1 يف  ال�سابقة  الدرا�سات  عن  احلالية  الدرا�سة  اختلفت 

تناولت تقييم مهارات التوثيق واالقتبا�س العلمي لدى طلبة الدرا�سات 
العليا بجامعات قطاع غزة يف �سوء امل�ستجدات التكنولوجية.

اختلفت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يف العينة، . 2
والباحثني،  العليا  الدرا�سات  طلبة  من  البحث  عينة  كانت  حيث 
التدري�س من حملة  اأع�ساء هيئة  الدرا�سات على  فيما ركزت معظم 

املاج�ستري اأو الدكتوراه.
يف . 3 ال�سابقة  الدرا�سات  عن  احلالية  الدرا�سة  اختلفت 

اإن طبيعة  اأجريت بها الدرا�سة، حيث  طبيعة البيئة االأكادميية التي 
العربية  البيئات  عن  وتنظيميًا  اأكادمييًا  تختلف  الفل�سطينية  البيئة 
واالأجنبية من حيث الظروف ال�سيا�سية، واالقت�سادية، واالجتماعية، 

والتكنولوجية.
ال�سابقة، . 4 الدرا�سات  نتائج  مع  احلالية  الدرا�سة  اختلفت 

ومنها: )�سم�سان، 2014؛ �رشيف ويو�سف، 2013؛ ع�سريي، 2012؛ 
العليا  الدرا�سات  طلبة  غالبية  اأن  يف   )2009 والعويف،  عظمة  اأبو 

وبخا�سة املاج�ستري ال يلتزمون باأخالقيات الباحث العلمي.
ال�سابقة، . 5 الدرا�سات  نتائج  مع  احلالية  الدرا�سة  اختلفت 

ع�سريي،  2013؛  ويو�سف،  �رشيف  2014؛  )�سم�سان،  ومنها: 
اأبو عظمة والعويف، 2009( يف اأن غالبية طلبة الدرا�سات  2012؛ 
والتوثيق  البحث  مبهارات  يتمتعون  ال  املاج�ستري  وبخا�سة  العليا 

واالقتبا�س العلمي. 
مدى♦اإفادة♦البحث♦احلايل♦من♦الدرا�صات♦ال�صابقة♦♦●
االإفادة من الدرا�سات ال�سابقة يف حتديد مو�سوع البحث . 1

احلايل، وبناء االإطار النظري.
االإفادة من املنهج االأكرث مالءمة لطبيعة البحث احلايل، . 2

وهو املنهج الو�سفي التحليلي.
الدرا�سة . 3 اأداة  وت�سميم  بناء  يف  الدرا�سات  من  االإفادة 

املتمثلة يف ا�ستبانة لتقييم مهارات التوثيق واالقتبا�س العلمي على 
عينة ق�سدية بلغت )106( من طلبة الدرا�سات العليا.

لتحليل . 4 مالءمة  االأكرث  االإح�سائية  االأ�ساليب  حتديد   
النتائج. 
مع . 5 احلايل  البحث  اإليه  تو�سل  التي  النتائج  مقارنة 

الدرا�سات ال�سابقة، وامل�ساهمة يف تف�سري النتائج وحتليلها.

إجراءات البحث

منهجية البحث:

الذي  الو�سفي،  الباحثان املنهج  اتبع  البحث  اأهداف  لتحقيق 
عن  االإجابة  خالل  من  فعاًل،  املوجودة  الظواهر  و�سف  على  يركز 
البيانات،  وجمع  البحث،  مبو�سوع  ال�سلة  ذات  اال�ستبانة  فقرات 
اخلا�سة  التعميمات  ون�رش  معلومات؛  على  للح�سول  وحتليلها 

بالو�سف، وحتديد العالقات بني حدوث هذه الظواهر ونتائجها. 

جمتمع وعينة البحث:

الدرا�سات  برامج  يف  امل�سجلني  الطلبة  البحث  جمتمع  �سمل 
العليا يف الف�سل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي 2016 /2017م 
االأق�سى،  جامعة  االإ�سالمية،  )اجلامعة  غزة  قطاع  جامعات  يف 
جامعة االأزهر(، اختريت عينة ق�سدية قوامها )40( طالبًا وطالبة 
من اجلامعة االإ�سالمية، و)23( طالبًا وطالبة من جامعة االأق�سى، 
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و)43( طالبًا وطالبة جامعة االأزهر، الذين تنطبق عليه املوا�سفات: 
االإخبارية  واملجموعات  االجتماعي،  التوا�سل  �سبكات  )ا�ستخدام 
الدرا�سات  وتخ�س�سات  العلمي  البحث  يف  االإلكرتونية  )املنتديات( 
احلا�سوب  تكنولوجيا  وتوظيف  ا�ستخدام  مهارات  امتالك  العليا، 
واالإنرتنت يف اأغرا�س البحث العلمي، امتالك بريد اإلكرتوين، وح�ساب 
Google Drive اأو Drobox(؛ وذلك ملنا�سبتها حتقيق اأهداف البحث 

وغاياته، واالإجابة عن اأ�سئلة البحث وحتقيق اأهدافه. 

حدود البحث: 

يقت�رص♦البحث♦احلايل♦على♦احلدود♦الآتية:♦
اختربت ♦� التي  البحث  عينة  بنوعية  يتقيد  النتائج  تعميم 

وموا�سفات اأفرادها. 
احلد املكاين، جامعات قطاع غزة. ♦�
�♦  /  2016 الدرا�سي  العام  الثاين من  الف�سل  الزمني،  احلد 

2017 م.
حد الب�رشي، طلبة الدرا�سات العليا امل�سجلني يف جامعات ♦�

قطاع غزة )اجلامعة االإ�سالمية، جامعة االأق�سى، جامعة االأزهر(.

أداة البحث: 

عبارة عن ا�ستبانة تقييم مهارات التوثيق واالقتبا�س العلمي 
يف  العليا  الدرا�سات  طلبة  لدى  التكنولوجية  امل�ستجدات  �سوء  يف 
من  مكونة  ا�ستبانة  ببناء  الباحثان  قام  اإذ  غزة،  قطاع  جامعات 
)83( فقرة، �سكلت يف جمموعها  )3( حماور رئي�سة، يندرج حتتها 
�سوء  يف  العلمي  واالقتبا�س  التوثيق  مهارات  تقييم  ا�ستبانة 

امل�ستجدات التكنولوجية، وفقًا للخطوات االآتية: 
اإىل ♦♦ اال�ستبانة  هدفت  اال�ستبانة:  من  الهدف  حتديد 

واالقتبا�س  التوثيق  مهارات  تقومي  يف  معتمد  كاأ�سا�س  ا�ستخدامها 
العلمي يف �سوء امل�ستجدات التكنولوجية لدى طلبة الدرا�سات العليا 

يف جامعات قطاع غزة بفل�سطني. 
اإعداد ♦♦ الباحثان يف  حتديد م�سادر بناء اال�ستبانة: اعتمد 

اال�ستبانة على م�سادر عدة، وهي: 
وال�سلة ♦� العالقة  ذات  ال�سابقة  والبحوث  الدرا�سات 

خليل،  ويو�سف،2013؛  �رشيف  2015؛  حجام،  2016؛  )خل�ساري، 
2012؛ ع�سريي،2012؛ النمري، 2012؛ كلوب، 2011؛ اأ�سادي2011 ،؛ 

2009؛  الغامدي،  2009؛  العويف،  و  عظمة  اأبو  2010؛  الرحمن،  عبد 
 Cohen & Other, ؛IB, 2014؛   Dimsdale, 2015 النجار،2001؛ 
البحث،  مبو�سوعات   ).OSR, N.D Stern & Elliott ,1997؛  2007؛ 

والتوثيق، واالقتبا�س العلمي، واخالقيات الباحث العلمي وكفاياته، 
املن�سورة منها  �سواًء  اال�سرت�ساد بامل�سادر اجلديدة،  اإىل  باالإ�سافة 

اأم املطبوعة. 
والرتبوي، ♦� العلمي  البحث  التوا�سل مع اخلرباء يف جمال 

اإىل  والتعرف  اجلامعات،  يف  العليا  والدرا�سات  االإ�رشاف  واأ�ساتذة 
توجهاتهم نحو ا�ستبانة التقييم.

التوثيق ♦� مهارات  تقييم  ا�ستبانة  تكونت  االأولية:  ال�سورة 
طلبة  لدى  التكنولوجية  امل�ستجدات  �سوء  يف  العلمي  واالقتبا�س 
رئي�سة،  حماور   )3( من  غزة،  قطاع  جامعات  يف  العليا  الدرا�سات 

واندرج حتت كل حمور جمموعة من املحاور الفرعية، ولكل حمور 
فرعي جمموعة من الفقرات، بلغ اإجمايل عددها )83( فقرة. 

التقدير الكمي لالستبانة: 

وي�سمل ♦� لليكرت،  اخلما�سي  التدرج  الباحثان  ا�ستخدم 
التقديرات التالية:)متوافرة ب�سدة o متوافرة – ال اأعلم– غري متوافرة 
 4 o 3 o 2 o 1( بحيث يعطي التدرج القيم ،)غري متوافرة ب�سدة –
o 5( يف حالة العبارات، كما اأخذ بعني االعتبار عند بناء اال�ستبانة 
االأمور التالية: جدلية العبارة ولي�س واقعيتها، وارتباطها باملو�سوع 

واملجال، وو�سوح و�سمولية العبارات باملرونة والتن�سيق.
االأولية، ♦� �سدق اال�ستبانة: عر�ست اال�ستبانة يف �سورتها 

على �ستة من املخت�سني يف جمال البحث العلمي؛ وممن لديهم خربة 
يرونه  ما  القرتاح  وذلك  العليا،  الدرا�سات  بطلبة  مبا�رشة  وعالقة 
كل  اأهمية  ومدى  اال�ستبانة،  وفقرات  حماور  منا�سبة  حول  منا�سبًا 
فقرة لكل حمور فرعي ورئي�سي وارتباطه به، واإ�سافة ودمج اأو نقل 

الفقرات وتعديلها ح�سب ما يرونه منا�سبًا.
ال�سورة النهائية لال�ستبانة: اأٌخذ باآراء املحكمني، واأُجريت ♦�

التعديالت التي اأ�ساروا اإليها من حيث حذف بع�س الفقرات، ودمج، 
الفقرات  اأُعتمدت  كما  االآخر،  البع�س  تعديل  اأو  نقل،  اأو  �سياغة،  اأو 
التي ح�سلت على ن�سبة اتفاق )66.7 %( من املحكمني، وقد �سمت 

ال�سورة النهائية لال�ستبانة )81( فقرة، كالتايل: 
املحور♦الأول:♦اأخالقيات♦الباحث♦الرتبوي:♦ي�صم♦)9(♦حماور♦

فرعية،♦بـ♦)32(♦فقرة،♦وهي:♦
ال�سرب، وي�سم ثالث فقرات.♦�
االأمانة العلمية، وت�سم ثالث فقرات.♦�
ال�سدق، وي�سم فقرتني.♦�
العمل مبقت�سى العلم، وي�سم فقرتني.♦�
املو�سوعية، وت�سم ثالث فقرات.♦�
الدقة، وت�سم ثالث فقرات.♦�
ال�سعور بامل�سوؤولية، وي�سم ثالث فقرات.♦�
امل�ساواة يف التعامل، وي�سم فقرتني.♦�
ال�رشية، وي�سم فقرتني.♦�

املحور♦الثاين:♦مهارات♦التوثيق♦والقتبا�ض:♦ي�صم♦)4(♦حماور♦
فرعية،♦موزعة♦على♦)81(♦فقرة،♦وهي:♦

الدرا�سة، وي�سم خم�س ♦� حتديد املراجع اخلا�سة مبو�سوع 
فقرات.
وي�سم ♦� الدرا�سة،  لطبيعة  املالئمة  التوثيق  طريقة  اختيار 

اأربع فقرات.
التن�سيق والرتتيب يف التوثيق تبعًا لنظام التوثيق املعتمد، ♦�

وي�سم اأربع فقرات.
املعتمد ♦� والنظام  تتوافق  ب�سورة  املراجع  قائمة  اإعداد 

للتوثيق، وي�سم خم�س فقرات.
املحور♦الثالث♦مهارات♦التوثيق♦والقتبا�ض♦بامل�صتجدات♦
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التكنولوجية:♦ي�صم♦)4(♦حماور♦فرعية،♦موزعة♦على♦)04(♦
فقرة،♦وهي:♦

الرقمية ♦� الو�سائط  البحث عن املعلومات يف  تكنولوجيات 
و�سبكات االنرتنت، وي�سم اإحدى ع�رشة فقرة.

�♦ Google, Yahoo,[ والعاملية  العلمية  البحث  حمركات 
Bing[، وي�سم اإحدى ع�رش فقرة.

الببليوجرافية ♦� االإلكرتونية  واملعلومات  البيانات  قواعد 
)Bibliographical Databases) (ERIC، دار املنظومة(، وي�سم �ست 

فقرات.
التوثيق ♦� يف  ميكرو�سوفت  برنامج  اأدوات  ا�ستخدام 

واالقتبا�س، ي�سم اثنتا ع�رش فقرة.
با�ستخدام  الباحثان  قام  لال�ستبانة:  الداخلي  االت�ساق  �سدق 
االرتباط  درجة  حل�ساب   )Pearson( لبري�سون  االرتباط  معامالت 
الكلية  والدرجة  اال�ستبانة،  اأبعاد  من  بعد  كل  درجات  جمموع  بني 

لال�ستبانة، وكانت النتائج كما يبينها اجلدول )1(.
جدول )1(: 

حساب درجة االرتباط بين مجموع درجات كل بعد من أبعاد االستبانة، والدرجة الكلية 
لالستبانة

معامالت♦الرتباطاملجالم

0.85اأخالقيات الباحث الرتبوي

0.86مهارات التوثيق واالقتبا�س 

0.95مهارات التوثيق واالقتبا�س بامل�ستجدات التكنولوجية

يت�سح من اجلدول )1( اأن املقيا�س يتمتع بات�ساق داخلي جيد 
مما يوؤكد �سدقه.

ثبات* ♦♦ من  بالتاأكد  الباحثان  قام  اال�ستبانة:  ثبات 
درجات  على   )Cronbach ))األفا(  معامل  بح�ساب  اال�ستبانة 
اال�ستبانة، وذلك با�ستخدام برنامج الـ )SPSS(، وقد كانت قيمتها 
تعادل )96%(؛ والذي ي�سري اإىل ارتفاع عاٍل ملعامل ثبات املقيا�س؛ 

ليدل على دقة اال�ستبانة وات�ساقها.
ال�سورة النهائية لال�ستبانة:♦♦

والتي  النهائية،  ال�سورة  اإىل  التو�سل  مت  �سبق  ما  على  بناًء 
تت�سمن )81( فقرة، تتوزع على ثالثة حماور رئي�سة.

نتائج البحث ومناقشتها
يعر�ض♦الباحثان♦الإجابة♦عن♦اأ�صئلة♦الدرا�صة♦على♦النحو♦الآتي:♦
م�ستوى  »ما  ون�سه:  االأول،  ال�سوؤال  باإجابة  املتعلقة  النتائج 
توافر اأخالقيات الباحث العلمي يف طلبة الدرا�سات العليا يف �سوء 
امل�ستجدات التكنولوجية يف جامعات قطاع غزة من وجهة نظرهم؟« 
االأول،  الفر�س  �سحة  من  والتحقق  االأول،  ال�سوؤال  عن  ولالإجابة 
العلمي يف �سوء  التوثيق واالقتبا�س  ا�ستبانة تقييم مهارات  ُطبقت 
جامعات  يف  العليا  الدرا�سات  طلبة  لدى  التكنولوجية  امل�ستجدات 
قطاع غزة االإلكرتونية، من وجهة نظر طلبة الدرا�سات العليا، وح�سب 

الباحث  الن�سبي، والرتبة ملحور �سفات  املتو�سط احل�سابي، والوزن 
الرتبوي للجامعات الثالث، وكانت النتائج على النحواالآتي:  

جدول )2(:
 المتوسط الحسابي، والوزن النسبي، والرتبة لمحور صفات الباحث التربوي للجامعات 

الثالث*

املتو�صط♦العدداجلن�ضاجلامعة
احل�صابي

الوزن♦
مالحظاتالرتبةالن�صبي

جامعة 
االأق�سى

--84 %114.19ذكر

--84 %124.22اأنثى

-842 %234.21االإجمايل

جامعة 
االأزهر

--81 %154.06ذكر

--84 %284.19اأنثى

-823 %434.12االإجمايل

اجلامعة 
االإ�سالمية 

--86 %164.30ذكر

--83 %244.16اأنثى

-851 %404.23االإجمايل

املجموع 

--84 %424.18ذكر

--84 %644.19اأنثى

--84 %1064.18االإجمايل

ح�سل طلبة اجلامعة االإ�سالمية على اأعلى رتبة، بوزن ن�سبي 
 ،)%  84( ن�سبي  بوزن  االأق�سى،  جامعة  طلبة  وتالهم   ،)%  85(
واأخرياً طلبة جامعة االأزهر، بوزن ن�سبي )82 %(، وذلك بناء على 
الرتبوي،  الباحث  �سفات  ومنها  اإليها؛  التو�سل  مت  التي  البيانات 
العلم.  مبقت�سى  والعمل  واالأمانة،  والدقة،  واملو�سوعية،  ال�سدق، 
البحثية،  مبهاراتهم  الرقي  اإىل  الباحثني  دافعية  من  تزيد  التي   ،..
اأدوات  ا�ستخدام  �سيما  ال  العلمي  واالقتبا�س  التوثيق،  ومهارات 
الرقمية.  الثورة  التكنولوجية ك�رشورة ملحة يف ع�رش  امل�ستجدات 
وقد اأ�سارت )النمري، 2012( اإىل اأهمية امتالك املهارات ذات ال�سلة 
مبو�سوع البحث، وال�سرب واجللد ك�سفات مهمة للباحث الرتبوي يف 
منها،  واالقتبا�س  والتوثيق،  املراجع،  عن  للبحث  التحديات  جتاوز 
كل  يف  البحثية  لل�سعوبات   )2012 )ع�سريي،  درا�سة  اأ�سارت  كما 
االإح�سائية،  واملعاجلة  ال�سابقة،  والدرا�سات  النظري  االإطار  من 
واحل�سول على النتائج كما اأن )البحث عن املراجع o التوثيق( من 
ال�سعوبات البحثية لدى طلبة الدرا�سات العليا، التي ميكن جتاوزها 
التكنولوجية  امل�ستجدات  اأدوات  اإتقان  باأهمية  الطلبة  بتوعية 
احلايل مع  البحث  واختلف  والتوثيق،  البحث  وت�سخريها يف عملية 
�رشيف  2014؛  )�سم�سان،  درا�سة:  مثل  ال�سابقة،  الدرا�سات  نتائج 
 )2009 والعويف،  عظمة  اأبو  2012؛  ع�سريي،  2013؛  ويو�سف، 
يلتزمون  ال  املاج�ستري  وخا�سة  العليا  الدرا�سات  طلبة  غالبية  باأن 

باأخالقيات الباحث العلمي.

*يستخدم في هذا البحث معامل الثبات )α( على أنه معامل الثبات.

تقويم   - االستبانة  لفقرات  النسبي  والوزن  الحسابي  المتوسط  ملحق:  *راجع 
مهارات التوثيق واالقتباس العلمي في ضوء المستجدات التكنولوجية لدى طلبة 

الدراسات العليا في جامعات قطاع غزة من وجهة نظرهم



اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح والتعلم اإللكرتوني88

د. امساعيل عمر علي حسونة/ أ. شاهيناز بكر حممود اللوح تقييم مهارات التوثيق واالقتباس العلمي لدى طلبة الدراسات العليا يف جامعات قطاع غزة / يف ضوء املستجدات التكنولوجية 

)ما♦♦◄ ون�صه:♦ الثاين،♦ ال�صوؤال♦ باإجابة♦ املتعلقة♦ النتائج♦
طلبة♦ لدى♦ العلمي♦ والقتبا�ض♦ التوثيق♦ مهارات♦ توافر♦ م�صتوى♦
جامعات♦ التكنولوجية♦يف♦ امل�صتجدات♦ �صوء♦ العليا♦يف♦ الدرا�صات♦

قطاع♦غزة،♦من♦وجهة♦نظرهم؟(
الفر�س  �سحة  من  والتحقق  الثاين،  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
العلمي  واالقتبا�س  التوثيق  مهارات  تقييم  ا�ستبانة  طبقت  الثاين، 
يف  العليا  الدرا�سات  طلبة  لدى  التكنولوجية  امل�ستجدات  �سوء  يف 
جامعات قطاع غزة، من وجهة نظر طلبة الدرا�سات العليا، وح�سب 
املتو�سط احل�سابي، والوزن الن�سبي، والرتبة ملحور مهارات التوثيق 
النحو  على  النتائج  وكانت  الثالث،  للجامعات  العلمي  واالقتبا�س 

االآتي:  
جدول )3(:

 المتوسط الحسابي، والوزن النسبي، والرتبة لمحور مهارات التوثيق واالقتباس العلمي 
للجامعات الثالث *

املتو�صط♦العدد♦اجلن�ضاجلامعة♦
احل�صابي

الوزن♦
مالحظاتالرتبةالن�صبي

جامعة 
االأق�سى

--80 %114.00ذكر

--80 %124.00اأنثى

-802 %234.00االإجمايل

جامعة 
االأزهر

--80 %154.00ذكر

--81 %284.04اأنثى

802 %434.02االإجمايل

اجلامعة 
االإ�سالمية 

--82 %164.10ذكر

--82 %244.08اأنثى

-821 %404.09االإجمايل

املجموع 

--81 %424.04ذكر

--81 %644.04اأنثى

--81 %1064.04االإجمايل

الذي  للبحث  الثاين  الفر�س  حتقق   ،)3( اجلدول  من  يت�سح 
طلبة  لدى  العلمي  واالقتبا�س  التوثيق  مهارات  توافر   " على  ين�س 
جامعات  يف  التكنولوجية  امل�ستجدات  �سوء  يف  العليا  الدرا�سات 
قطاع غزة بدرجة مرتفعة، حيث و�سل مدى الوزن الن�سبي للمحور 
لدى الذكور واالإناث، وطلبة اجلامعات الثالث كل على حدة، وطلبة 
اجلامعات الثالث ككل )o% 81 82 %(، وقد ح�سل طلبة اجلامعة 
طلبة  وت�ساوى   ،)%  82( ن�سبي  بوزن  رتبة،  اأعلى  على  االإ�سالمية 
 ،)%  80( ن�سبي  بوزن  االأزهر،  جامعة  وطلبة  االأق�سى  جامعة 
اإىل  ذلك  ويعود  لها،  التو�سل  مت  التي  البيانات  على  بناء  وذلك 
اأهمية التوثيق واالقتبا�س العلمي الذي يعد من اأهم �سفات الباحث 
الرتبوي، وهي من الثوابت العملية والعلمية الإجراء البحث العلمي، 
عنها،  التغا�سي  ميكن  وال  االأكادمييون،  امل�رشفون  عليها  ويحث 

نتائج  مع  احلايل  البحث  واختلف  البحث،  منهجية  ل�سالمة  �سمانا 
درا�سة كل من: )�سم�سان، 2014؛ �رشيف ويو�سف، 2013؛ ع�سريي، 
اأبو عظمة والعويف، 2009( يف اأن غالبية طلبة الدرا�سات  2012؛ 
البحث، والتوثيق،  العليا وبخا�سة املاج�ستري ال يتمتعون مبهارات 

واالقتبا�س العلمي. 
الثالث، ون�سه: )ما م�ستوى  ال�سوؤال  باإجابة  املتعلقة  النتائج 
والتوثيق  البحث  من  العلمي  واالقتبا�س  التوثيق  مهارات  توافر 
يف  العليا  الدرا�سات  طلبة  لدى  التكنولوجية  امل�ستجدات  با�ستخدام 
جامعات قطاع غزة، من وجهة نظرهم؟( لالإجابة عن ال�سوؤال الثالث، 
مهارات  تقييم  ا�ستبانة  طبقت  الثالث،  الفر�س  �سحة  من  والتحقق 
لدى  التكنولوجية  امل�ستجدات  العلمي يف �سوء  واالقتبا�س  التوثيق 
طلبة الدرا�سات العليا يف جامعات قطاع غزة، من وجهة نظر طلبة 
الدرا�سات العليا، ح�سب املتو�سط احل�سابي، والوزن الن�سبي، والرتبة 
والتوثيق  البحث  من  العلمي  واالقتبا�س  التوثيق  مهارات  ملحور 
وكانت  الثالث،  للجامعات  التكنولوجية  امل�ستجدات  با�ستخدام 

النتائج كما يف جدول )4(. 
جدول )4(:

 المتوسط الحسابي والوزن النسبي والرتبة
لمحور مهارات التوثيق واالقتباس من خالل المستجدات التكنولوجية العلمي للجامعات الثالث*

املتو�صط♦العدد♦اجلن�ضاجلامعة♦
احل�صابي

الوزن♦
املالحظاتالرتبةالن�صبي

جامعة 
االأق�سى

--%113.4669ذكر

--%123.5872اأنثى

-3%233.5270االإجمايل

جامعة 
االأزهر

--%153.6072ذكر

--%283.6874اأنثى

-2%433.6473االإجمايل

اجلامعة 
االإ�سالمية 

--%163.7676ذكر

--%243.6373اأنثى

-1%403.7174االإجمايل

املجموع 

--%423.6072ذكر

--%643.5872اأنثى

--%1063.5972االإجمايل

الذي  للبحث،  الثالث  الفر�س  رف�س   ،)4( اجلدول  من  يت�سح 
طلبة  لدى  العلمي  واالقتبا�س  التوثيق  مهارات  )توافر  على:  ين�س 
جامعات  يف  التكنولوجية  امل�ستجدات  �سوء  يف  العليا  الدرا�سات 
قطاع غزة، بدرجة مرتفعة(، حيث و�سل مدى الوزن الن�سبي للمحور 
لدى الذكور واالإناث، وطلبة اجلامعات الثالث كل على حدة وطلبة 
ثقافة  انت�سار  ظل  يف   ،)%  76  o%  69( ككل  الثالث  اجلامعات 
العلمي  واالقتبا�س  والتوثيق،  وا�ستخدامها،  البحث  مهارات  امتالك 
التي ت�سري اإىل درجة متو�سطة، فقد ح�سل طلبة اجلامعة االإ�سالمية 

تقويم   - االستبانة  لفقرات  النسبي  والوزن  الحسابي  المتوسط  ملحق:  *راجع 
مهارات التوثيق واالقتباس العلمي في ضوء المستجدات التكنولوجية لدى طلبة 

الدراسات العليا في جامعات قطاع غزة من وجهة نظرهم

تقويم   - االستبانة  لفقرات  النسبي  والوزن  الحسابي  المتوسط  ملحق:  *راجع 
مهارات التوثيق واالقتباس العلمي في ضوء المستجدات التكنولوجية لدى طلبة 

الدراسات العليا في جامعات قطاع غزة من وجهة نظرهم 
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على اأعلى رتبة، بوزن ن�سبي )74 %(، تالهم طلبة جامعة االأزهر، 
بوزن ن�سبي )73 %(، واحتل املرتبة االأخرية طلبة جامعة االأق�سى، 
بوزن ن�سبي )70 %(، وذلك بناء على البيانات التي مت التو�سل لها؛ 
الكافية  املهارات  اتقان  عدم  اإىل  الن�سبة  هذه  ظهور  اأ�سباب  وتعود 
يف  لال�سرت�ساد  مراجع  وجود  وعدم  العليا،  الدرا�سات  طلبة  لدى 
امل�ستجدات  اأدوات  با�ستخدام  العلمي  واالقتبا�س  والتوثيق،  البحث، 
عظمة  )اأبو  درا�سة  مع  احلالية  النتائج  اتفقت  وقد  التكنولوجية، 

والعويف، 2009(.
مع  التعامل  يف  العليا  الدرا�سات  طلبة  لدى  ال�سعف  اإن 
امل�ستجدات التكنولوجية يف اكت�ساب مهارات البحث العلمي، وجمع 
ناجت  منها؛  واالقتبا�س  اإلكرتونيًا،  وتخلي�سها  وتوثيقها،  امل�سادر، 
عن عدم االهتمام بذلك يف برامج الدرا�سات العليا املختلفة، وكذلك 
العلمي،  البحث  الإجناز  والتمر�س  للتدريب  البكالوريو�س  برامج 
تقدمي  يف  ي�سهم  مما  العلمي؛  واالقتبا�س  التوثيق  مهارات  وامتالك 
احلايل  البحث  نتائج  اتفقت  كما  ومتميزة.  مبتكرة  علمية  بحوث 
�سلبية،  يف   ،)2013 2014؛ �رشيف ويو�سف،  مع درا�سة )�سم�سان، 
القلق  عنه  ينتج  الذي  التكنولوجية  امل�ستجدات  ا�ستخدام  يف  وقلة 
على البحث العلمي والتوثيق واالقتبا�س العلمي؛ لذا �سيتم التو�سية 
مهارات  اكت�ساب  يف  التكنولوجية  امل�ستجدات  توظيف  ب�رشورة 
اإلكرتونيًا،  وتلخي�سها  وتوثيقها،  امل�سادر،  وجمع  العلمي،  البحث 

نتائج  اتفقت  كما  االلكرتونية،  الفهار�س  واإن�ساء  منها،  واالقتبا�س 
البحث احلايل مع درا�سة )�سم�سان، 2014؛ �رشيف ويو�سف، 2013(، 
�رشيف  2014؛  )�سم�سان،  درا�سة كل من:  البحث احلايل مع  واتفق 
 )2009 والعويف،  عظمة  اأبو  2012؛  ع�سريي،  2013؛  ويو�سف، 
التكنولوجيا  م�ستجدات  ا�ستخدام  يف  العديد  عند  �سعوبة  بوجود 
يف  تتمثل  البحثية  املهارات  اكت�ساب  معوقات  واأهم  كاالإنرتنت، 
اأدوات  من  للبحث  املطلوبة  العلمية  املراجع  اإىل  الو�سول  �سعوبة 

امل�ستجدات التكنولوجية.
اأما♦النتائج♦املتعلقة♦باإجابة♦ال�صوؤال♦الرابع،♦ون�صه:♦)هل♦توجد♦
فروق♦ذات♦دللة♦اإح�صائية♦يف♦متو�صطات♦ا�صتبانة♦التقييم♦)اأخالقيات♦
مهارات♦ العلمي،♦ والقتبا�ض♦ التوثيق♦ مهارات♦ العلمي،♦ الباحث♦
التوثيق♦والقتبا�ض♦العلمي♦يف♦�صوء♦امل�صتجدات♦التكنولوجية(♦لدى♦
طلبة♦الدرا�صات♦العليا♦يف♦جامعات♦قطاع♦غزة،♦من♦وجهة♦نظرهم،♦

تعزى♦ملتغري♦اجلن�ض♦)ذكر/اأنثى(؟(
لالإجابة عن ال�سوؤال الرابع، والتحقق من �سحة الفر�س الرابع، 
العلمي يف �سوء  التوثيق واالقتبا�س  ا�ستبانة تقييم مهارات  طبقت 
جامعات  يف  العليا  الدرا�سات  طلبة  لدى  التكنولوجية  امل�ستجدات 
قطاع غزة، من وجهة نظر طلبة الدرا�سات العليا، وبتفريغ البيانات، 
ومن ثم املعاجلة االإح�سائية حل�ساب املتو�سطات احل�سابية للعينات 

امل�ستقلة وكانت النتائج كما يف جدول )5(: 

جدول )5(
 نتائج اختبار )ت( لمقارنة الفرق بين متوسطات درجات استبانة تقييم مهارات التوثيق واالقتباس العلمي في ضوء المستجدات التكنولوجية 

متو�صطالعدداجلن�ضاملحور
الدرجات

النحراف
درجات♦قيمة♦تاملعياري

الدللة♦الدللةاحلرية
الح�صائية

اأخالقيات الباحث الرتبوي
6496.289.9اأنثى

غري دال0.0091040.933
4296.2611.2ذكر 

مهارات التوثيق واالقتبا�س العلمي
6472.897.6اأنثى

غري دال0.991040.921
4272.737.9ذكر 

مهارات التوثيق واالقتبا�س العلمي يف �سوء امل�ستجدات التكنولوجية
64143.1027.1اأنثى

غري دال0.301040.773
42144.5923.7ذكر 

كل اال�ستبانة
64312.2894أنثى

غري دال0.201040.877
42313.5939.7ذكر 

ين�س  الذي  الرابع  الفر�س  رف�س   :)5( اجلدول  من  يت�سح 
ا�ستبانة  متو�سطات  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  »توجد  على 
واالقتبا�س  التوثيق  مهارات  العلمي،  الباحث  )اأخالقيات  التقييم 
امل�ستجدات  �سوء  يف  العلمي  واالقتبا�س  التوثيق  مهارات  العلمي، 
غزة،  قطاع  جامعات  يف  العليا  الدرا�سات  طلبة  لدى  التكنولوجية( 
اأنثى(«. وذلك لعدم  من وجهة نظرهم، تعزى ملتغري اجلن�س )ذكر/ 
وجود داللة اإح�سائية بني متو�سطات درجات ا�ستبانة تقييم مهارات 
التوثيق واالقتبا�س العلمي يف �سوء امل�ستجدات التكنولوجية اأو اأحد 
بطلبة♦ املتعلقة♦ الآتية♦ الأ�صباب♦ اإىل♦ ذلك♦ ويعود♦ الثالثة؛  حماورها 

الدرا�صات♦العليا:♦
باهلل ♦� باالإميان  غزة  قطاع  يف  الفل�سطيني  املجتمع  متتع 

عز وجل؛ اأدى اىل بناء اأخالقيات الباحث واأيديولوجيته التي تتمتع 
بال�سدق واملو�سوعية، والتي تتحكم يف اأعماله وتوجهها، واأن نتاج 

عمله هو خلدمة امل�سلمني؛ واأن بحثه العلمي من الباقيات ال�ساحلات 
)علم ي�ستفاد منه(. 

اإىل ♦� للو�سول  الرتبويني  الباحثني  �سخ�سية  �سجاعة 
وتناولهم  النتائج،  اىل  الو�سول  على  وقدرتهم  املطلوبة،  النتائج 
التعليمة  املوؤ�س�سات  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  ذاتها  اخلربات 

التي يدر�سون فيها.
االإمكانيات ♦� حتليل  على  العليا  الدرا�سات  طلبة  قدرة 

oقطاع  يعي�سونها  التي  والنف�سية  الفيزيقية  البيئة  يف  املتوافرة 
غزةo، وتطوير اخلطط املنا�سبة لتجاوز التحديات واملعيقات؛ االأمر 
اأو  اأو منو  الكف عنه،  اأو  البحث،  الذي يقرر نتيجة امل�سي قدما يف 

تدين االأهمية.
طلبة ♦� لدى  متاحة  واالأدوات  التكنولوجية  االإمكانيات 
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اتفاقيات  خالل  من  الثالث  املوؤ�س�سات  يف  كافة  العليا  الدرا�سات 
التعاون بني اجلامعات الثالثة يف ا�ستخدام م�سادر البحث وقواعده، 

وحمركاته يف املكتبات على منظومات االإنرتنت.
النتائج♦املتعلقة♦باإجابة♦ال�صوؤال♦اخلام�ض،♦ون�صه:♦»هل♦توجد♦
فروق♦ذات♦دللة♦اإح�صائية♦يف♦متو�صطات♦ا�صتبانة♦التقييم♦)اأخالقيات♦
مهارات♦ العلمي،♦ والقتبا�ض♦ التوثيق♦ مهارات♦ العلمي،♦ الباحث♦
التوثيق♦والقتبا�ض♦العلمي♦يف♦�صوء♦امل�صتجدات♦التكنولوجية(♦لدى♦
طلبة♦الدرا�صات♦العليا♦يف♦جامعات♦قطاع♦غزة،♦من♦وجهة♦نظرهم،♦

تعزى♦ملتغري♦اجلامعة♦)الأق�صى/الأزهر/ال�صالمية(؟«♦
الفر�س  �سحة  من  والتحقق  اخلام�س،  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
التوثيق واالقتبا�س العلمي  ا�ستبانة تقييم مهارات  اخلام�س، طبقت 
يف  العليا  الدرا�سات  طلبة  لدى  التكنولوجية  امل�ستجدات  �سوء  يف 
جامعات قطاع غزة، من وجهة نظر طلبة الدرا�سات العليا، وبتفريغ 
حتليل  اختبار  با�ستخدام  االإح�سائية  املعاجلة  ثم  ومن  البيانات، 
الفروق  One Way ANOVA، بهدف فح�س داللة  االأحادي  التباين 

يف املتو�سطات احل�سابية، كانت النتائج كما يف جدول )6(. 
جدول )6(

 نتائج اختبار )ت( لمقارنة الفرق بين متوسطات درجات استبانة تقييم مهارات التوثيق واالقتباس العلمي في ضوء المستجدات التكنولوجية ومحاورها في الجامعات الثالث

الدللة♦م�صتوى♦الدللةقيمة♦فمتو�صط♦املربعاتدرجات♦احلريةجمموع♦املربعاتم�صدر♦التباين♦املحور

اأخالقيات الباحث 
الرتبوي 

غير دالة 69.1234.50.3110.733بني املجموعات

---11429.51039.11داخل املجموعات 

----11499.0105املجموع 

مهارات التوثيق 
واالقتبا�س العلمي

غير دالة 47.0223.50.3910.677بني املجموعات

---6205.81032.6داخل املجموعات 

----62.52.9105املجموع 

مهارات التوثيق 
واالقتبا�س العلمي 

يف �سوء امل�ستجدات 
التكنولوجية 

غير دالة 973.62486.80.7290.485بني املجموعات

---68824.610668.2داخل املجموعات 

----69798.3105املجموع 

كل♦ال�صتبانة♦

غير دالة 1907.62953.80.8530.560بني املجموعات

---168427.11031635.2داخل املجموعات 

----170334.8105املجموع 

يت�سح من اجلدول )6(، رف�س الفر�س اخلام�س، وهو« توجد 
فروق ذات داللة اإح�سائية يف متو�سطات ا�ستبانة التقييم )اأخالقيات 
مهارات  العلمي،  واالقتبا�س  التوثيق  مهارات  العلمي،  الباحث 
التوثيق واالقتبا�س العلمي يف �سوء امل�ستجدات التكنولوجية( لدى 
نظرهم،  من وجهة  غزة،  قطاع  العليا يف جامعات  الدرا�سات  طلبة 
اأن  وذلك  )االأق�سى/االأزهر/اال�سالمية(«،  اجلامعة  ملتغري  تعزى 
قيمة )ف( املح�سوبة غري دالة اإح�سائيًا يف متو�سط درجات ا�ستبانة 
امل�ستجدات  �سوء  يف  العلمي  واالقتبا�س  التوثيق  مهارات  تقييم 

التكنولوجية وحماورها يف اجلامعات الثالث.
يعود♦ذلك♦اإىل♦اأن♦طلبة♦الدرا�صات♦العليا:♦

 لديهم الب�سرية نف�سها، واالطالع على امل�سكالت الرتبوية ♦�
يف  كبري  ت�سابه  ولديهم  الفل�سطيني،  باملجتمع  اخلا�سة  والعلمية 
واإدراك  النتائج،  وتوقع  امل�سكالت  ملعاجلة  واالإمكانيات  القدرات 

العالقة بينها وبني امل�سببات.
طلبة ♦� لدى  متاحة  واالأدوات  التكنولوجية  االإمكانيات 

اتفاقيات  خالل  من  الثالث  املوؤ�س�سات  يف  كافة  العليا  الدرا�سات 
التعاون بينها يف ا�ستخدام م�سادر، وقواعد، وحمركات البحث يف 
البيئة  ت�سابه  اإىل  يوؤدي  مما  االنرتنت؛  منظومات  على  املكتبات 
الفيزيقية والنف�سية التي يعي�سها طلبة الدرا�سات العليا يف اجلامعات 

الثالث، يف قطاع غزة، فتعود عليهم بالظروف نف�سها االقت�سادية، 
واملادية، والنف�سية، واالأمنية.

امتالك طلبة الدرا�سات العليا كفايات متكنهم من ال�سعور ♦�
مقنعة،  بطريقة  ومعاجلتها  ومو�سوعاته،  البحث  بامل�سكالت 
التكنولوجية املتوافرة لبحث امل�سكلة وتطوير  االإمكانيات  وت�سخري 

اخلطط املنا�سبة حللها. 
»هل  ون�سه:  ال�ساد�س،  ال�سوؤال  باإجابة  املتعلقة  النتائج 
العلمي وكل  الباحث  اأخالقيات  ارتباطية بني م�ستوى  توجد عالقة 
وم�ستوى  العلمي/  واالقتبا�س  التوثيق  مهارات  توافر  )م�ستوى  من 
توافر مهارات التوثيق من خالل البحث بامل�ستجدات التكنولوجية( 
يف  التكنولوجية  امل�ستجدات  �سوء  يف  العليا  الدرا�سات  طلبة  لدى 
والتحقق  ال�ساد�س،  ال�سوؤال  عن  لالإجابة   « غزة؟  قطاع  جامعات 
التوثيق  ا�ستبانة تقييم مهارات  ال�ساد�س، طبقت  الفر�س  من �سحة 
طلبة  لدى  التكنولوجية  امل�ستجدات  �سوء  يف  العلمي  واالقتبا�س 
طلبة  نظر  وجهة  من  غزة  قطاع  جامعات  يف  العليا  الدرا�سات 
الدرا�سات العليا، وبتفريغ البيانات، واملعاجلة االإح�سائية بح�ساب 
معامالت االرتباط بري�سون )Pearson( درجة االرتباط بني جمموع 
درجات )�سفات الباحث الرتبوي(، وكل من م�ستوى توافر مهارات 
من  التوثيق  مهارات  توافر  وم�ستوى  العلمي/  واالقتبا�س  التوثيق 
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يف  كما  النتائج  كانت  التكنولوجية(،  بامل�ستجدات  البحث  خالل 
جدول )7(.

جدول )7(:
حساب معامالت االرتباط )Pearson( درجة االرتباط بين مجموع درجات صفات الباحث 
التربوي، وكل مهارات التوثيق واالقتباس العلمي / وتوفر مهارات التوثيق من خالل البحث 

بالمستجدات التكنولوجية(

ارتباط♦املحور
قيمة♦العددبري�صون

الرتباطالدللة

دال000%83106%مهارات التوثيق واالقتبا�س العلمي
مهارات التوثيق واالقتبا�س العلمي 

دال000%68106%يف �سوء امل�ستجدات التكنولوجية

»توجد  وهو  ال�ساد�س  الفر�س  قبول   :)7( اجلدول  من  يت�سح 
من  وكل  العلمي  الباحث  اأخالقيات  م�ستوى  بني  ارتباطية  عالقة 
وم�ستوى  العلمي/  واالقتبا�س  التوثيق  مهارات  توافر  )م�ستوى 
توافر مهارات التوثيق من خالل البحث بامل�ستجدات التكنولوجية( 
يف  التكنولوجية  امل�ستجدات  �سوء  يف  العليا  الدرا�سات  طلبة  لدى 

جامعات قطاع غزة«.
كانت درجة االرتباط بني درجات حمور �سفات الباحث ♦�

الرتبوي، ومهارات التوثيق، واالقتبا�س العلمي )83%(، وهي درجة 
التي تتمتع  الرتبوي،  الباحث  اإىل �سفات  ارتباط قوية، ويعود ذلك 
بها عينة البحث يف ال�سدق، واالأمانة، واملو�سوعية، وارتبطت طرديًا 
مع مهارات التوثيق واالقتبا�س العلمي التي توؤكد على م�سداقيته، 
وتوا�سعه، وعدله، وحتمل امل�سوؤولية التي لها دور وارتباط �سلبي اأو 
اإيجابي يف نتائج بحثه، واتفقت نتائج البحث مع درا�سة )الغامدي، 

.)2009
كانت درجة االرتباط بني درجات حمور �سفات الباحث ♦�

الرتبوي ومهارات التوثيق واالقتبا�س العلمي من خالل امل�ستجدات 
التكنولوجية )68%(، وهي درجة ارتباط متو�سطة، ويعود ذلك اإىل 
�سعف طلبة الدرا�سات العليا يف التعامل مع امل�ستجدات التكنولوجية 
يف البحث، والتوثيق، واالقتبا�س العلمي؛ نتيجة لعدم االهتمام بذلك 
يف برامج الدرا�سات العليا املختلفة، وكذلك برامج البكالوريو�س، اإال 
اأحد اأع�ساء هيئة التدري�س  يف بع�س املبادرات ال�سخ�سية من قبل 
مهارات  وامتالك  العلمي  البحث  اإجناز  على  والتمر�س  للتدريب 
قد  والذي  التكنولوجية؛  بامل�ستجدات  العلمي  واالقتبا�س  التوثيق 
يقدم بحوثًا علمية مبتكرة ومتميزة. كما اتفقت نتائج البحث احلايل 

مع درا�سة )�سم�سان، 2014؛ �رشيف ويو�سف، 2013(
التوصيات: 

حث طلبة الدرا�سات العليا على ا�ستخدام التكنولوجيا يف . 1
عمليات البحث العلمي وتوثيقه.

اعتماد عمليات البحث العلمي والتوثيق العلمي با�ستخدام . 2
التكنولوجيا يف برامج الدرا�سات العليا من قبل عمادة البحث العلمي 

والدرا�سات العليا باجلامعات الفل�سطينية.
واالقتبا�س . 3 والتوثيق،  العلمي،  البحث  مهارات  تقومي 

الدرا�سات  طلبة  لدى  التكنولوجية  امل�ستجدات  خالل  من  العلمي 
العليا، من وجهة نظر اأع�ساء هيئة االإ�رشاف والتدري�س.

امل�ستجدات . 4 ا�ستخدام  مهارات  يف  عمل  ور�س  عقد   
التكنولوجية يف تطوير مهارات البحث العلمي، والتوثيق، واالقتبا�س 

العلمي لدى طلبة الدرا�سات العليا.
يف . 5 العليا  الدرا�سات  برامج  يف  م�ساق  ا�ستحداث   

امل�ستجدات  ا�ستخدام  مهارات  يت�سمن  غزة  بقطاع  الرتبية  كليات 
التكنولوجية يف تطوير مهارات البحث العلمي، والتوثيق، واالقتبا�س 

العلمي.
توعية طلبة الدرا�سات العليا، باأهمية التوثيق واالقتبا�س . 6

العمل ذات  الندوات وور�سات  العلمي، من خالل حثهم على ح�سور 
العالقة مبو�سوع البحث.

بتقدمي . 7 تعنى  القطاع  جامعات  يف  بحثية  مراكز  اإن�ساء 
امل�ستجدات  يف  العمل  ور�س  وعقد  والدورات،  البحثية،  اال�ست�سارات 
التحليل  يف  وامل�ساعدة  املراجع،  وتوفري  العلمي،  بالبحث  اخلا�سة 

االإح�سائي، ون�رش ثقافة البحث العلمي.
يف . 8 اال�سرتاك  خالل  من  العلمي  البحث  خدمات  توفري 

املحركات العاملية للبحث العلمي على االإنرتنت، وعقد ور�س العمل 
للبحث والتوثيق االإلكرتوين.

املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
ا�سماعيل، الغريب زاهر )2001(. فعالية توظيف خدمات االإنرتنت يف . 1

تنمية اجلوانب املعرفية ودعم االأداء البحثي لدى طالب املاج�ستري يف 
الرتبية. جملة درا�سات تربوية واجتماعية. م�رش. 7)3(. )253 – 291(.

الندوة . 2 اأوراق  العلمي.  البحث  معوقات   .)2010( مو�سى  حممد  الرب، 
الكرمي  القراآن  جامعة   oواحللول االأ�سباب   – العلمي  البحث  العلمية: 

والعلوم االإ�سالمية. ال�سودان. )145 – 158(.
واأ�سالته . 3 خطته  العلمي:  البحث   .)2010( مطاوع  ح�سني  الرتتوري، 

ونتائجه. جملة جامعة القد�س املفتوحة لالأبحاث والدرا�سات. فل�سطني. 
ع )20(. )81 – 115 (.

العلمي . 4 البحث  اأخالقيات   .)2012( واآخرون  الرحمن  عبد  احلبيب، 
املجلة  �سعود.  امللك  جامعة  من  �سواهد  االإن�سانية:  الكليات  طالب  لدى 

ال�سعودية للتعليم العايلo ال�سعودية. ع )8(. )27 – 60(.
جودة . 5 على  الرقمية  التكنولوجيا  تاأثري   .)2016( من�سور  اخل�ساري، 

البحث العلمي. املوؤمتر الدويل احلادي ع�رش: التعلم يف ع�رش التكنولوجيا 
الرقمية. مركز جيل البحث العلمي. لبنان. )165 – 176(.

الرويلي، حممد �سالح )2012(. اإدارة البحث العلمي يف الوطن العربي. . 6
جملة الثقافة والتنمية. م�رش. 12 )55(. )72 – 91 (.

امل�سرية . 7 دار  العلمي. عمان.  البحث  اأ�سا�سيات   .)2007( ال�سامن، منذر 
للن�رش والتوزيع، االأردن.

العليا . 8 الدرا�سات  يف  اجلودة   .)2007( �سادية  ومتام،  هيثم  الطوخي، 
عدد  م�رش.  الرتبوية.  العلوم  جملة  تقوميية.  درا�سة  القاهرة:  بجامعة 

خا�س. )510 – 571(. 
الغامدي، �سالح )2009(. اأخالقيات الباحث الرتبوي يف �سوء الرتبية . 9

االإ�سالمية وتطبيقاتها. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة. جامعة اأم القرى، 
ال�سعودية.

االأردن. . 10 عمان،  العلمي.  البحث  مناهج   .)2015( واآخرون  القوا�سمة 
جامعة القد�س املفتوحة للن�رش والتوزيع.

النجار، عبد اهلل عمر )2001(. واقع ا�ستخدام االنرتنت يف البحث العلمي . 11
البحوث  امللك في�سل. جملة مركز  التدري�س بجامعة  اأع�ساء هيئة  لدى 

الرتبوية. قطر. 10)19(. )135 – 160 (.
العلمي. . 12 البحث  كتابة  و�سوابط  اأ�س�س   .)2008( خليل  فخري  النجار، 

جملة التطوير الرتبوي. �سلطنة عمان. 6)41(. )22 – 23(.



اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح والتعلم اإللكرتوني92

د. امساعيل عمر علي حسونة/ أ. شاهيناز بكر حممود اللوح تقييم مهارات التوثيق واالقتباس العلمي لدى طلبة الدراسات العليا يف جامعات قطاع غزة / يف ضوء املستجدات التكنولوجية 

النمري، حنان )2012(. اإعداد البحوث العلمية يف جمال املناهج وطرق . 13
بع�س  يف  الالزمة  البحثية  املهارات  �سوء  يف  العربية  اللغة  تدري�س 
 – اجلامعات ال�سعودية. جملة القراءة واملعرفة. م�رش. ع )134(. )21 

.)57
العلمية. . 14 البحوث  لتوثيق  نظم  اأربعة   .)2003( حممود  �سيد  الهواري، 

املوؤمتر العربي الثالث للبحوث االإدارية والن�رش )املنظمة العربية للتنمية 
.)172 – االإدارية(. م�رش. 13 مايو. )166 

يحيى . 15 مع  ا�ستجواب  يف   .)2007( حافظ  والعلوي،  يحيى  اليحياوي، 
اليحياوي حول: واقع البحث العلمي وم�ستقبل الثقافة العربية يف ع�رش 
 35(  .)17( ع  املغرب.  الرتبية.  عامل  االت�سال. جملة  وو�سائط  العوملة 

.) 42 –
اأع�ساء . 16 ا�ستخدام  مدى   .)2009( �سوزان  والعويف،  جنيب  عظمة،  اأبو 

املعلومات  وقواعد  االآلية  البحث  ملحركات  والباحثني  التدري�س  هيئة 
جملة  املنورة.  باملدينة  طيبة  جامعة  مكتبة  يف  املتاحة  االلكرتونية 

جامعة طيبة )العلوم الرتبوية(. ال�سعودية. 4)1(. )75 – 109(.
اأ�سادي، اأمان )2011(. التوثيق باملغرب بني املفهوم والتطبيق. جملة . 17

االإن�سانية. ظهر املهراز. املغرب. ع  االآداب والعلوم  دفاتر ثقافية: كلية 
.)171 – 159( .)1(

بحي�س، �سلمى قبع )2006(. كيفية كتابة البحث العلمي. جملة التوثيق . 18
الرتبوي. ال�سعودية. ع )51(. )126 – 132 (.

العلمية. . 19 البحوث  يف  املراجع  توثيق  اأهمية   .)2015( العربي.  حجام، 
امللتقى العلمي االأول: متكني اأدبيات البحث العلميo مركز جيل البحث 

العلمي – اجلزائر. 24 نوفمرب. )43 – 58(.
خليل، اإلهام عبد الرحمن )2012(. توثيق املراجع يف البحوث النف�سية . 20

والرتبوية وفقًا للمراجعة ال�ساد�سة لقواعد جمعية علم النف�س االأمريكية 
.)39 – 18( .)95 o 94( 25 .للن�رش. جملة علم النف�س. م�رش APA

واقع . 21 العربي–  العامل  يف  العلمي  البحث   .)2009( حمزة  دودين، 
وتطلعات. جملة الرتبية. قطر. 38 )168(. )266 – 286(.

رزق، حنان )2004(. واقع ومعوقات البحث الرتبوي لطالب الدرا�سات . 22
الرتبية  كلية  جملة  ميدانية.  درا�سة  باملن�سورة:  الرتبية  بكلية  العليا 

باملن�سورة. م�رش. 55 )1(. )101 – 204(.
النظرية . 23 بني  والرتبوية  العلمية  البحوث   .)2001( ح�سن  �سحاتة، 

والتطبيق. القاهرة، م�رش. مكتبة الدار العربية للكتاب.
�رشيف، رقية ويو�سف، ب�سام )2013(. دور ا�ستخدام حمركات البحث يف . 24

حتقيق االإبداع الفردي: درا�سة ا�ستطالعية الآراء عينة من طلبة الدرا�سات 
تنمية  جملة  املو�سل.  جامعة   o واالقت�سادي  االإدارة  كلية  يف  العليا 

الرافدين. العراق. 35 )114(. )49 – 68(.
اأثر توظيف بع�س امل�ستحدثات . 25 �سم�سان، عبد اهلل عبد الكرمي )2014(. 

املعلومات  عن  البحث  مهارات  تنمية  على  التدري�س  يف  التكنولوجية 
جامعة   – بالرتبة  الرتبية  كلية  طلبة  لدى  للتعلم  والدافعية  الكرتونيًا 

تعز. املجلة العربية للرتبية العلمية. اليمن. مج )2(. )113 – 139(.
الباحث . 26 وموقف  العلمي  البحث  اأخالقيات   .)2008( رمزي  احلي،  عبد 

العربي منها. املوؤمتر العلمي العربي الثالث– التعليم وق�سايا املجتمع 
املعا�رش. م�رش. ع )1(. )186 – 215(.

عبد الرحمن، مديحة ح�سن )2010(. البحث العلمي يف الوطن العربي: . 27
الواقع واملاأمول. املوؤمتر العربي الثالث) اجلامعات العربية: التحديات 
10 يناير.  )421  العربية للتنمية االإدارية. م�رش.  – املنظمة  واالآفاق 

.)442 –
28 . / )املنهجية  العلمي  البحث  )2012(. �سعوبات  ع�سريي، عبد اهلل علي 

اأم  بجامعة  الرتبية  بكليات  العليا  الدرا�سات  طالب  لدى  االإح�سائية( 
القرى. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة. جامعة اأم القرى، ال�سعودية.

التقنية . 29 والتنمية  العلمي  البحث   .)2002( نا�رش  �سالح  عليمات، 
والتكنولوجية يف الوطن العربي. جملة كلية الرتبية باأ�سيوط. م�رش. 18 

.)28 – 1( .)1(
عو�س، منري �سعيد )2013(. درجة ا�ستخدام امل�ستحدثات التكنولوجية . 30

جامعة  جملة  الفل�سطينية.  اجلامعات  يف  امل�ستمر  التعليم  برامج  يف 
القد�س املفتوحة لالأبحاث والدرا�سات الرتبوية والنف�سية o فل�سطني. 1 

.)158 – 133( .)4(
البحوث . 31 منهجية  يف  الفنية  االإ�سكاليات   .)2011( فتحي  كلوب، 

التجريبية ومدى اأهمية تال�سيها من وجهة نظر اأ�ساتذة كليات الرتبية يف 
الفل�سطينية. املوؤمتر العلمي االأول للبحث العلمي )مفاهيمه،  اجلامعات 

اأخالقياته، توظيفه(. اجلامعة االإ�سالمية. غزة. )481 – 524(.
والبحث . 32 االإن�سانية  املعرفة   .)2010( حممد  والد�سوقي،  جيهان  حممد، 

العلمي. املوؤمتر العلمي العا�رش لكلية الرتبية بالفيوم  البحث الرتبوي يف 
الوطن العربي: روؤى م�ستقبلية. م�رش. ع )2(. )67 – 109(.

التدريب . 33 على  قائم  برنامج  فاعلية   .)2014( اأحمد  اأ�رشف  مر�سي، 
امل�ستحدثات  ا�ستخدام  مهارات  تنمية  يف  واالنرتنت  بالكمبيوتر 
جامعة  الرتبية.  جملة  التعلم.  مركز  اخت�سا�سي  لدى  التكنولوجية 

القاهرة. م�رش. 157)2(. )11 – 69 (.

ثانياً- املراجع األجنبية: 
1. Cohen L., Manion L., & Keith M. (2007). Research Methods 

in Education. Sixth edition. This edition published in the 
Taylor & Francis e-Library.

2. Dimsdale D. (2015). College of Education Research Skills 
Handbook. Georgia State University Library.

3. Joee, H., (2003) Environmental Educators on the Web: 
Results of a National Study of Users and Nonusers, The 
Journal of Environmental Education,51(51).

4. Ledford J. (2008) Search Engine Optimization, Wiley 
Publishing, Inc, Canada.

5. OCR (N.D) The OCR Guide to Referencing. Oxford 
Cambridge and RSA. 

6. http://www.ocr.org.uk/Images/168840-the-ocr-guide-to-
referencing.pdf

7. Resnik D. (2015). What is Ethics in Research & Why is it 
Important? National Institutes of Health - U.S. Department 
of Health and Human Services.

8. https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/
whatis/

9. Stern J & Elliott D. (1997). The Ethics of Scientific Research. 
A GUIDEBOOK FOR COURSE DEVELOPMENT. 
Hanover and London Published by University Press of New 
England, Hanover, NH 03755 © 1997 by Judy E. Stern and 
Deni Elliott.

10. the International Baccalaureate Organization (IB).(2014). 
Effective citing and referencing.http://www.ibo.org/
globalassets/digital-tookit/brochures/effective-citing-and-
referencing-en.pdf

11. Walter Ce., Walters Cy., Dunlop J., Eidelman Jen., Rushby 
L., Kelly L., M. Wilford, Davids N., Noll S., Barben T., 
Daniels W. (2015) HARVARD UCT: HANDBOOK ON 
CITATION. University of Cape Town Libraries

12. http://www.lib.uct.ac.za/sites/default/files/image_tool/
images/25/resources/Harvard%20UCT%202015.pdf

13. Zakari, M. I. (2000). The uses of the internet by Saudi 
graduate students in the U.S.: The implications and 
potential benefit of the internet for higher education in 
Saudi Arabia. Dissertation Abstracts International. 61(4), 
1371A.


