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  ليات تطويره ، الحداثة في البحث العلميندوة ادارة البحث العلمي واّ 

 

 Special Interest Groupsمجموعات ا�ھتمام المشترك 

  يوسف محمد عريقات. أ 

  

  مقدمة

في دفع مجموعة مشتركة من الباحثين لديھم مصلحة ،  SIGمجموعة ا�ھتمام المشترك 
منطقة معينة من المعرفة، التعلم او التكنولوجيا، حيث يتعاون ا�عضاء للتأثير او انتاج 

قد . الحلول ضمن مجال عملھم على وجه الخصوص، وربما التواصل وتنظيم المؤتمرات
العلمية او حول مجموعة من القضايا ) مجموعات ضغط  ( تكون ھذه المجموعات داعية

ولكنھا متميزة وتختلف في جوھرھا عن جماعات المناصرة وجماعات التعليمية المھمة 
  .الضغط للوصول الى اھداف سياسية

  : من انشاء ھذه المجموعات الھدف

في جامعة القدس البحث العلمي  احدى مجا�تالعمل الجماعي المشترك المتخصص في 
وا�ليات ، بحيث تعمل كل مجموعة على وضع وصياغة التحديات البحثية المفتوحة 

المقصود ھنا من . لزيادة اسھامات البحث العلمي في الجامعة للوصل الى حلول خ7قة
و�  SIGالعمل الجماعي والمشترك ان يركز الباحث او اكثر عملھم ضمن اطار مجموعة 

يعني قيام جميع اعضاء المجموعة بعمل بحثي واحد بل انتاج العديد من ا�بحاث 
التواصل . الخ والجودة والشموليةمع التركيز على التكاملية ،مجال الالمتخصصة في ھذا 

و� الى تنظيم المؤتمرات وصواستقطاب خبراء دوليين بين ا�عضاء وتبادل الخبرات 
  . العلمية ونشر ا�بحاث في المج7ت العلمية المتخصصة

  -:مميزات مجموعات ا�ھتمام المشتركأھم من 

اصبح الوصول الى معلومات معرفية خاصة صعبا في ضوء  الكم الھائل من  •
لذلك . المعلومات الموجودة على ا�نترنت او مواقع البحث العلمي ذات ا�ختصاص 



الوصول الى مواضيع محددة او معلومات تمكنك مجموعات ا�ھتمام المشترك من 
ت المختصة في ھذا ما كنت ستحصل عليھا بدون ا�نضمام الى ھذه المجموعا

  .المجال او مجال محدد

  Avalanche "في ظل التطور الكبير لفكرة التعليم المفتوح والحديث عن ال •

 اصبحتصين ان الجامعات القادم والذي يؤكده العديد من المخت" التعليم المفتوح 

بوضع مصادرھا من اللقاءات التعليمية المرئية والمسموعة  بالمجان تقدم المعرفة
والشبكات ا�جتماعية وغيرھا من المصادر على والعديد من ا�بحاث المھمة 

لذلك اصبحت المؤسسات التعليمية تتبع سياسات تعليمية مفتوحة بوضع . الويب
 .مصادرھا المعرفية مجاناً على الوب بأستخدام التكنولوجيا الحديثة

ن افراد ھذه المجموعات يعملون معا ]الدافعية الشخصية ھذه المجموعات لك تتم •
من اجل التوصل الى حلول خ[قة بل احيانا كمجموعات ضغط حول موضوع معين 

 . تشبه وتختلف في المضمون عن مجموعات الضغط السياسية

  

  - :ليات التنفيذاّ 

حول موضوع واحد  اعضاء ھيئة التدريسانشاء مجموعات متخصصة من :او� 
مث[ الجودة وادارتھا ومعايرھا في التعليم المفتوح فتتكون  .متخصص في احدى المجا�ت 

ھذه المجموعة من باحثين واكاديمين مھتمين في ھذا المجال حيث تعقد بينھم اجتماعات 
 لقاءات وتواصل باستخدام وسائل التكنولوجيا الى بcضافة، لجامعةداخل او خارج ا

تھدف ھذه المجموعة الى استقطاب اكاديمين  من خارج الجامعة على المستوى . ة المتاح
وايضا الى طرح مشاريع بحثية والحصول على التمويل ال[زم لدعم . المحلي والعالمي

ص  زيارة الموقع ا�لكتروني الخالتوضيح الفكرة اكثر ممكن  . الباحثين في ھذا المجال 
 QAQE SIG )Quality Assurance and Qualityمجموعة بِ 

Enhancements in E-learning, Special Interest Group  ( ومكانھا
بريطانيا التي تضم عدد من ا�كاديمين من عدد من الجامعات وايضا مشتركين من خارج 

ھذه المجموعة يستطيع الباحث التسجيل ضمن القائمة البريدية الخاصة ل مث[ً ( بريطانيا 
  )لة المجموعة الدورية والتي تمثل انجازاتھم ومشاريعھم ومؤتمراتھم منھم رسا فيصله 

  

ات يتمثل ھذه المجموعات المواضيع الحيوية والملحة مث[ التعليم ا�لكتروني وال: ثانيا 
  .تطويره ومعاييره الخ



، في مرحلة البداية يمكن انشاء يتم انشاء موقع الكتروني خاص بالمجموعة : ثالثا 
المجموعات بالكامل بأستخدام المميزات الرائعة التي توفرھا شبكة التواصل ا�جتماعي 

  . LinkedIn "لنكدن" للخبراء والمختصين 

  التواصل من خ[ل ايمي[ت خاصة بالمجموعة: رابعا 

مع جميع  منسق المجموعة يقع على عاتقه تنظيم ا�جتماعات ، التواصل: خامسا 
ا�عضاء ، متابعة الموقع ا�لكتروني من حيث المواضيع التي تنشر واخبار المجموعة ، 

  .الخ

يشكل المجلس من ا�عضاء الفاعلين والمساھمين الرئيسين في اثراء مجال : سادسا 
  .التخصص وايضا اعضاء منتسبين ومشاركين  تصلھم رسالة المجموعة الدورة ألخ

يع البحثية الممولة على كافة الراغبين بالمشاركة من جميع تطرح المشار: سابعا 
  .ا�عضاء

  .تتولى الجامعة المجموعة من حيث التوجيه وا�رشاد والمتابعة الخ: ثامنا 

  . من يحمل اعلى رتبة علميةيرئس المجموعة : تاسعا 

بأستمرار بحيث يتم استضافة خبراء متحدثين   Webinars ال عدد  من  عقد: عاشراً 
  .، واضافة التسجي[ت على موقع المجموعةحول موضوع التخصص

  

في الختام، سيتم عرض امثلة متنوعة لتوضيح الفكرة اكثر في الندوة وا�ستفادة من 
  .تجارب المجموعات السابقة في ھذا المجال

  

.  

  

 Email:yarikat@qou.edu،    0569002212: ھاتف                                               ،  يوسف محمد عريقات

في جامعة القدس المفتوحة فرع اريحا ، شھادة الماجستير في ھندسة ا�لكترونيات ) محاضر (عضو ھيئة تدريس  
نشر وتقديم . ا�لكتروني وھندسة المعرفة ت البحثية تطبيقات الحوسبة البرمجية ، التعليما�ھتمامأمن والحاسوب ، 

  .ث7ث ابحاث وعروض تقديمية في مؤتمرات دولية

  


