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الصفحة األولى...
هالل الحجري

• ««التفكري يف الإن�ساين زمن الإن�سان
املعزز :حتديات الرتان�س�-إن�سانية»
• لتريي ماغنني

• «الطو�أفة»
• نادر ها�شمي وداين بو�ستل

• «درا�سة نقدية حول تيار الو�سطية
الإ�سالمية املعا�صرة»
• دينج جون

• «�صعود النمو الأمريكي و�سقوطه»
• روبرت جوردون

• « َمن يخاف من حممد»
• مار�سيل هل�سب�س

• «امل�ستب َعدون»
• �آرتور دومو�سالف�سكي

• «تكنولوجيا �إدارة الأموال يف الغد
القريب»
• هوجن جانغ وون

• «تف�سري القر�آن ،م�ساهمة يف التنوير»
• تن�سيق فيلي �شتويل ،جمموعة من
امل�ؤلفني.

• «كيف نقر�أ الرتاث احلابادي؟»
• �أرئيل روط

• «امللك وال�سلطان (الإمرباطورية العثمانية بعيون رو�سية)»
• فيكتور تاكي

• «حرب بالوكالة»
• نيكوالي �ستاريكوف

من الأطروحات العمانية التي �أجنزت يف اخلارج درا�سة دكتوراه بعنوان
«ال�سلوكيات واملعلومات التي يتطلبها دار�سو العلوم االجتماعية يف جامعة
منهج متعد ِد الطرائق» ،قدمها حممد
ال�سلطان قابو�س يف عُمان :تطبي ُق ٍ
بن نا�صر ال�صقري جلامعة �إمبوريا �ستيت ،يف كن�سا�س بالواليات املُتحدة
الأمريكية� ،سنة .2007
يذكر الباحث يف ملخ�ص درا�سته �أ ّن �أطروحته تتناول ال�سلوكيات واملعلومات
التي يتطلبها دار�سو العلوم االجتماعية يف جامعة ال�سلطان قابو�س يف عمان،
كمثال على دولة نامية يف ال�شرق الأو�سط ،وتهدف� ،أ�سا�سً ا� ،إىل و�ضع منوذج
ينطبق على دار�سي العلوم االجتماعية يف البلدان النامية عمومًا ،وعُمان على
وجه اخل�صو�ص .وي�ضيف الباحث ب�أن درا�سته جتيب على هذين ال�س�ؤالني:
(�أ) كيف يقوم دار�سو العلوم االجتماعية يف جامعة ال�سلطان قابو�س بتحديد
املعلومات املت�صلة مبجاالتهم وا�ستخدامها ،وال �سيما املوارد الإلكرتونية
وغريها من التقنيات النا�شئة لتلبية احتياجاتهم البحثية والتدري�سية؟ و
(ب) هل تختلف هذه الأمناط بنوع اجلن�س� ،أو العمر� ،أو الرتبة الأكادميية،
�أو القِ�سْ م� ،أو الكلية� ،أو لغة البحث املف�ضلة؟ وقد ناق�ش الباحث امل�صادر
الر�سمية وغري الر�سمية للمعلومات واملوارد الإلكرتونية التي ي�ستخدمها
دار�سو العلوم االجتماعية ،ف�ض ًال عن احلواجز التي حتول دون البحث عن
املعلومات .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،متكن من حتديد احلواجز التي ت�ؤثر على
�سلوك الباحثني عن املعلومات.
وي�ؤكد الباحث �أنه قد �أجرى درا�سته �ضمن �إطار مفاهيمي ي�ستند �إىل توليف
مناذج ل�سلوك البحث عن املعلومات معروفة لكل من ويل�سون (،)1996
و�إلي�س ( ،)1989وكولثاو (� ،)1991إ�ضافة �إىل عنا�صر �أخرى متثل بيئة
املعلومات ،وحتديدا املوقع و�شكل موارد املعلومات .وي�صف النموذج منطاً
من �سلوك الباحثني يف جمال العلوم االجتماعية يت�ضمن ثماين مراحل
عامة :اال�ستهالل ،واال�ستك�شاف ،والر�صد ،والت�صنيف ،والغربلة ،واختيار
املوارد ،واجلمع ،والإنهاء .وي�ضيف �أنه جمع البيانات من خالل منهج متعدد
الطرائق الكمية والنوعية ،وقد ت�ألفت الطريقة الكمية من ا�ستبيان م�سح
منظم �أر�سل �إىل جميع دار�سي العلوم االجتماعية يف اجلامعة خالل العام
الدرا�سي  ،2007-2006وت�ألفت الطريقة النوعية من  21مقابلة عرب الربيد
الإلكرتوين ،و 16مقابلة وجها لوجه ،و�أربع جمموعات مركزية من دار�سي
العلوم االجتماعية مت اختيارها ب�شكل هادف.
وي�ؤكد الباحث �أ ّن درا�سته تو�صلت �إىل �أ َّن امل�شاركني يف هذه الدرا�سة،
كغريهم من املخت�صني يف العلوم االجتماعية يف العامل ،ي�ستخدمون املوارد
الإلكرتونية ا�ستخداماً متزايدًا ،ولكنهم يف�ضلون املواد املطبوعة وامل�صادر
غري الر�سمية للمعلومات ،وكانت عملية البحث التي ا�ستخدموها مماثلة
عموماً لعملية نظرائهم يف �أماكن �أخرى .و�أظهرت النتائج �أي�ضا �أ َّن الباحثني
يف العلوم االجتماعية يف جامعة ال�سلطان قابو�س يف عمان يواجهون ثالثة
�أنواع رئي�سة من احلواجز �أمام البحث عن املعلومات ،قد تختلف عن تلك
التي يواجهها نظرا�ؤهم يف البلدان الغربية�( :أ) حمدودية املوارد املتاحة،
وخا�صة موارد الن�ص الكامل؛ و(ب) �ضعف �سرعة االت�صال بالإنرتنت �أو
توافر الإنرتنت؛ و(ج) االفتقار �إىل م�صادر كافية باللغة العربية� .إ�ضافة �إىل
ذلك ،تبني للباحث �أ ّن االحتياجات املعرفية وممار�سات البحث عن املعلومات
تختلف ح�سب العمر ،والرتبة الأكادميية ،والق�سم الأكادميي ،والكلية.
و�أخريًا ،ي�ؤكد الباحث �أ َّن قابلية تطبيق النموذج الذي طورته هذه
الدرا�سة قد مت اختبارها بنجاح ،وتبني �أن ممار�سات البحث عن املعلومات
لدى متخ�ص�صي العلوم االجتماعية ميكن �أن تتطابق ب�سهولة مع مراحل
النموذج؛ مما ي�شري �إىل �أن �سلوك البحث عن املعلومات يتبع عموماً مراحل
و�أمناطا قابلة للتطبيق عامليا ،و�أن منوذجا يتم تطويره على �أ�سا�س البحث يف
منطقة واحدة من العامل ميكن نقله �إىل مناطق �أخرى.
تتكون هذه الأطروحة من �سبعة ف�صول وثالثة ع�شر ملحقا.
hilalalhajri@hotmail.com



