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  في المستهل
  

الدراسـات والتقـارير والكـتـب العلميـة عمليـة  ويعتبر  نشر النتائج البحثيـة 
تسـعى   ضرورية لنشر المعرفة والمساهمة في تبلورها التراكمي، فـي هـذا الصـدد

بحــــاثهم 
ٔ
الجامعــــات ومخــــابر البحــــث و مراكــــز الدراســــات وكــــذا البــــاحثين لنشــــر ا

كاديمية المتعددة و التي تعتمـد المعـايير العلميـة 
ٔ
وعية النشر اال

ٔ
العلمية ضمن ا

و كـتـب وذلـك بغـرض تبـادل  سواء
ٔ
و دوريـات علميـة متخصصـة ا

ٔ
كانت مجـالت ا

بحاث و تكامل نتائجها و تحقيقا 
ٔ
المعرفة و النتائج ضمانا لفعالية الدراسات و اال

هــــــــدافها
ٔ
مصــــــــدرا  إذ تمثـــــــــل المجــــــــالت العلميــــــــة و الــــــــدوريات المتخصصــــــــة. ال

ـــــرا ليـــــات إث
ٓ
هـــــم ا

ٔ
حـــــد ا

ٔ
ء المعرفـــــة للمعلومــــات العلميــــة، فالنشـــــر العلمـــــي يعــــد ا

العلميـــة و التبــــادل المعرفــــي، إلــــى جانــــب دور النشــــر فــــي تصنيــــف الجامعــــات 
ـــا  ـــة و ترتيبهــا عربيــا و عالميـ ـــة والبحثيـ ـــات العلميـ و إن كــان المعـــدل .  والمؤسسـ

ن المعــــول عليــــه هــــو القيمـــة 
ٔ
هميـــة  بالغـــة إال ا

ٔ
الكمــــي للنشــــر العلمــــي يحظـــى با

كاديمية
ٔ
وعيـة التــي يتــم النشــر  العلمية و اال

ٔ
للبحوث والدراسات، و كذا قيمـة اال

المراكــــز و المؤسســــات العلميــــة  كافــــة بالقيمــــــة  اهتمــــامضــــمنها، و هــــو مــــا يبــــرر 
وعيــة النشـر الصـادرة عنهـا

ٔ
  .العلمية  للدراسات  و البحوث  وا

وعيــــــة النشــــــر  
ٔ
و علــــــى الــــــرغم مــــــن المســــــاعي و الجهــــــود الحثيثــــــة لترقيــــــة ا

نهــا تصــطدم بالعديــد مــن  التحــديات و العوائــق االكــادي
ٔ
مي بالــدول العربيــة إال ا

وعيــة النشــر بالــدول  العربيــة فــي الغالــب 
ٔ
ساســا فــي عــدم التــزام ا

ٔ
والتــي تتمثــل ا

ثــر ســلبا علــى  تصــنيفها  ضــمن  المجــالت 
ٔ
بالمعــايير المتعــارف عليهــا عالميــا، مــا ا

ثير عــال
ٔ
مؤسســات بعينهــا   حتكــاراهــذا إضــافة إلــى . العالميــة التــي لهــا معامــل تــا

لتصنيف المجالت والدوريات اعتمادا على  شروط مجحفة و تعجيزية والتـي قـد 
دى إلـى حرمانهـا مـن هـذا الحـق، 

ٔ
ال يكون لها عالقة بجودة النشر العلمي، ممـا ا
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ن المحـــاوالت التـــي تمـــت فـــي هـــذا المجـــال مـــا تـــزال غيـــر ذي جـــدوى 
ٔ
ســـيما و  ا

ثيراُتها محدودة جدًا في ظل عد
ٔ
  .م ثقة االكاديميين بهاوتا

وعيــــة العلميــــة 
ٔ
ــــى اال ــــالعثور عل يفــــرض هــــذا تحــــديًا طالمــــا كــــان موجــــودًا ف

المناســبة لنشــر  اإلنتــاج العلمــي والبحثــي بغــض النظــر عــن نمــوذج النشــر الــذي 
وعيــة الموثوقــة وتقــيس مســتويات . تتبنــاه

ٔ
ومــع وجــود قواعــد للبيانــات تصــنف اال

دائها بناًءا على معايير واضحة كمست
ٔ
وى هيائت التحرير و االلتزام  بالضـوابط و ا

التــي تحصــل  واالستشــهاداتالمعــايير  العلميــة خــالل التحكــيم وعــدد القــراءات 
عليهــا الــدوريات والكـتــب، فلعلــه لــدى جمهــور المــؤلفين المحتملــين مــن هــذه 
وعيــة المناســبة لنشــر نتــاجهم و 

ٔ
الوســائل ومــن غيرهــا مــا يعيــنهم علــى انتقــاء اال

  .ة بحوثهم العلمي
وبتــداخل هــذه المعطيــات الخاصــة بمنظومــة التقيــيم مــع تلــك الصــعوبات 
صـــبح مـــن الواجـــب فـــتح نقـــاش حـــول هـــذا 

ٔ
الخاصـــة بالبيئـــة العلميـــة العربيـــة؛ ا

  :الواقع؛ وذلك انطالقا من التساؤالت التالي
وعيــــة النشــــر العلمــــي فــــي العــــالم 

ٔ
مــــا مــــدى متانــــة منظومــــة تقيــــيم جــــودة ا

وعيــة النشــر العلمــي فــي الــدول العربيــة  مالعربــي؟ ومــا هــي معــايير تقيــي
ٔ
جــودة ا

لية النهوض بها؟
ٓ
هم الصعوبات التي تواجهها؟ وما هي ا

ٔ
  ؟وما  ا

  
  الدكـتور سعد الحاج بن جخدل

  مؤشر لالستطالع والتحليالت مركزمدير 
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  التعريف بالمؤتمر

هداف المؤتمر
ٔ
 :ا
 قبلهتقييم واقع النشر العلمي في الدول العربية و استشراف مست.  

  تحسس مواطن الخلـل فـي منظومـة النشـر العلمـي بالـدول العربيـة و سـبل
  .معالجتها

   وعيـة  النشـر  و  دورهـا  فـي ترقيـة البحـث
ٔ
تحديد المعايير  العالمية لتقييم ا

 .العلمي

  وعية النشر العلمي
ٔ
 .التعريف بالتجارب الرائدة في مجال تقييم ا

 وعيـــــة
ٔ
النشـــــر العلمـــــي بالـــــدول  تقـــــديم مقترحـــــات لترقيـــــة منظومـــــة تقيـــــيم ا

 .العربية

  :محاور المؤتمر 
 ول

ٔ
المفـــــاهيم النظريـــــة  لجـــــودة  النشـــــر العلمـــــي فـــــي الـــــدول  : المحـــــور  اال

  .العربية 

 وعيـة النشـر : المحور الثاني
ٔ
خالقيات النشر العلمي فـي ترقيـة ا

ٔ
دور معايير ا

 .في الوطن العربي

 ليات تقييم اوعية النشر  في ال: المحور الثالث
ٓ
 .دول العربية سبل و ا

 وعيــة النشــر فــي  :المحــور الرابــع
ٔ
ثير التصــنيف العــالمي للجامعــات علــى ا

ٔ
تــا

 .الوطن العربي

 النشر العلمي اإللكـتروني للمجالت العلمية والتقنيات : المحور الخامس
  .المعاصرة

 وعية االتجارب : المحور السادس
ٔ
لعربية و العالمية في مجال تقييم ا

  .النشر العلمي
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 الجهات المانحة و هيائت التقييم الدولي و دورها في : عالمحور الساب
  .ترقية البحث العلمي

 مشكالت وصعوبات صناعة النشر العلمي في العالم :  المحور الثامن
  .العربي

  بالمؤتمر  المعنيون 
 عضاء هيئة التدريس والباحثون بالجامعات العربية

ٔ
  .ا

 الباحثون في مؤسسات البحث العلمي الحكومية والخاصة.  

 عضاء وحدات البحث والنشر العلمي
ٔ
 . مديرو وا

  عضاء  المؤسسات المانحة للتصنيفات وقياس جودة البحث
ٔ
مديرو وا

 .العلمي

 عضاء مؤسسات نظم وخدمات المعلومات
ٔ
  .مديرو وا

 خصائيو المكـتبات و المعلومات
ٔ
  .محافظو وا

 مديرو  و  رؤساء تحرير  المجالت العلمية  

 طلبة الدراسات العليا .  
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  هيئة المؤتمر
  الرئيس الشرفي للمؤتمر

  )مدير المركز الديمقراطي العربي(السفير بالل المصري؛ 
  رئيس المؤتمر

  )مدير مركز مؤشر لالستطالع والتحليالت(سعد الحاج بن جخدل؛ . د
  المشرف العام

  عائشة عباش. د
  رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر

  سامي الوافي .د
  رئيس اللجنة التنظيمية 

 دمحم سنوسي.د
  رئيس  لجنة إالعالم و االتصال

  شيماء الهواري . د
عضاء اللجنة العلمية للمؤتمر

ٔ
  ا

  
ٔ
 سليـم كاطـع علــي، جامعة بغداد، العراق. د.ا

  
ٔ
 .حسينة شرون، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، الجزائر.د.ا

  
ٔ
مين رجا  دواس، جامعة الكويت .ا

ٔ
 .د ا

 د علواش فريد ، جامعة بسكرة، الجزائر .ا. 

 د عبد الحليم بن مشري جامعه بسكره ، الجزائر .ا. 

  
ٔ
 .بن داود براهيم، جامعة االمارات العربية المتحدة. د .ا

  
ٔ
 .شرف عبد الحق، جامعة ابن خلدون، الجزائر . د.ا

 ول، وجدة، المغرب .د
ٔ
 دمحم بوكطب من جامعه دمحم اال

 مصطفى خواص، المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية ، الجزائر.د. 

 الجزائر3عائشة عباش، جامعة الجزائر.د ،. 

 عالء دمحم العبد مطر، جامعة اإلسراء، فلسطين.د. 
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 إبراهيم الرفاعي، جامعة المنار، تونس.د. 

 رابح خرايفي ، جامعة جندوبة، تونس.د. 

 سماتي حاتم،  جامعة ابن خلدون ،  الجزائر.د 

 كريم تعويلت ، جامعة بجاية ، الجزائر .د . 

 مير دمحم بن فهد، المملكة العربية السعوديةمعمر سال. د
ٔ
 .مة، جامعة اال

 منة، جامعة حسيبة بن بوعلي ،شلف، الجزائر.د
ٓ
دمحمي بوزينة ا

ٔ
 .ا

 عمراني كربوسة، جامعة دمحم خيضر، بسكرة ، الجزائر.د. 

 حمموم فريدة، جامعة دمحم الصديق بن يحي، جيجل، الجزائر.د. 

 مرزوقي دمحم، جامعة تيارت، الجزائر.د.  
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  المداخالت
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  النشر العلمي في العراق
  المشكالت والصعوبات والحلول

  دراسة تطبيقية لخمس كليات في خمس جامعات عراقية
 
ٔ
  عماد دمحم فرحان. د. م. ا

عظم 
ٔ
  الجامعة) رحمه هللا(كلية إالمام اال

  
  المقدمة
  لبحثإالطار العام ل  

  :مشكلة البحث
لم يرتق واقـع النشـر العلمـي فـي العـراق والمتمثـل بـالمجالت العلميـة 
سـاتذة الجامعـة 

ٔ
الكـثيرة المتوافرة التي تقوم على عاتقها بنشر البحوث العلميـة ال

ــــى واقــــع الطمــــوح ومــــا وصــــلت إليــــه المجــــالت العربيــــة  خــــرين إل
ٓ
ســــاتذة اال

ٔ
واال

كـثـر والعالمية من تقدم كبير مقارنة بما ينش
ٔ
ن ا

ٔ
ر في الجامعات العراقية، فنرى ا

هــــذه المجــــالت بعيــــدة كــــل البعــــد عــــن المواصــــفات العالميــــة المتبعــــة الفنيــــة 
والشكلية، كما إنها محدودة التسويق والتداول، وتكاد تكـون غيـر معروفـة فـي 
غلـب 

ٔ
وساط العلمية العالمية، بل مقتصرة فقط علـى البـاحثين العـراقيين باال

ٔ
اال

عـــم ومـــا إلـــى ذ
ٔ
رغـــب فـــي دراســـتها اال

ٔ
لـــك مـــن المشـــاكل المستشـــرية فيهـــا؛ لـــذا ا

قـف علـى المعوقـات والعقبـات التـي تعـاني منهـا، وبالتـالي تحديـدها 
ٔ
بجدية لكي ا

وتحليلهــا بصــورة علميــة للخــروج بحلــول مناســبة تخــدم هــذا الجانــب المهــم فــي 
  .حياة الجامعات العراقية

همية البحث 
ٔ
  ا

هميــــة الن
ٔ
هميــــة هــــذا البحــــث مــــن ا

ٔ
تى ا

ٔ
شــــر العلمــــي فــــي الجامعــــات تــــا

نـــه الطريـــق العلمـــي 
ٔ
خـــرى عامـــة ال

ٔ
وســـاط اال

ٔ
والمؤسســـات التعليميـــة خاصـــة واال

ـــذا فـــان االهتمـــام بهـــذا  ـــى مـــن يحتاجهـــا ل والفاعـــل إليصـــال المعرفـــة الرصـــينة إل
ولويــــات الرئيســــية التــــي تقــــع علــــى عــــاتق الجهــــات العليــــا وذات 

ٔ
الجانــــب مــــن اال
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لمشــاكل التــي مــن شــانها عرقلــة مســيرة العالقــة للنهــوض بــه وتــذليل العقبــات وا
  .النشر العلمي في العراق

هداف البحث 
ٔ
  ا

هـــداف التـــي يســـعى الباحـــث إلـــى 
ٔ
يهـــدف البحـــث إلـــى مجموعـــة مـــن اال

تي
ٓ
 :تحقيقها وعلى النحو اال

نموذجيــة تضــاهي المجــالت العلميــة فــي الــدول  .1
ٔ
بنــاء مجــالت علميــة ا

 .العربية والعالم المتمدن
جــزاء تفعيــل الــدعم المعنــوي والم .2

ٔ
اديبصــورة فاعلــة وكاملــة وفــي كافــة ا

 .مؤسسات النشر الجامعي
تعــــديل التعليمــــات الخاصــــة بالنشــــر العلمــــي فــــي المجــــالت العلميــــة   .3

مور الفنية والشكلية والتوثيقيـة والمالحظـات 
ٔ
بحيث تشمل معظم اال
 .وسياسة المجلة العلمية

دراســـة المعوقـــات والمشـــاكل بصـــورة جديـــة وعلميـــةللخروج بـــالحلول  .4
 .السبل الكـفيلة لتذليلهاو

تثبيــــــت المقترحــــــات الفاعلــــــة والمناســــــبة لــــــدعم النشــــــر العلمــــــي فــــــي  .5
 .الجامعات العراقية

سئلة البحثية 
ٔ
  اال

تية
ٓ
سئلة اال

ٔ
 :يحاولهذا البحث اإلجابة على اال

ن موقع ومساحة المجالت العلمية مالئم لعمل النشر العلمي؟ .1
ٔ
 هل ا

جهــــزة والمعــــدات المســــتخدمة فــــي الن .2
ٔ
شــــر العلمــــي ومــــدى مــــا هــــي اال

 كـفايتها؟
 ما هو نوع التمويل التي تحصل عليه المجالت العلمية؟ .3
موال المستخدمة فـي  .4

ٔ
ما هي طرق التمويل المعتمدة للحصول على اال

 النشر العلمي؟
مــــا هــــي جنســــيات البــــاحثين الــــذين ينشــــرون بحــــوثهم فــــي المجــــالت  .5

 العلمية في الجامعات العراقية؟
نواع النشر المتوافر  .6

ٔ
 ة في المجالت العلمية العراقية؟ما هي ا
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مــــا هــــو معــــدل البحــــوث المنشــــورة فــــي عــــدد معــــين لكــــل مجلــــة مــــن  .7
 المجالت العلمية؟

ما هو المعدل لعدد كل النسخ التي يتم بيعها في عدد معين من كـل  .8
 المجالت؟

مـــا هـــو التحصـــيل الدراســـي للمـــوظفين العـــاملين فـــي المجـــالت هـــذه  .9
 العلمية؟

يــن يكــون انجــاز العمــل الخــ .10
ٔ
اص بــاإلخراج الفنــي والشــكلي للمجــالت ا

 العلمية؟
ن المســـتوى الفنـــي والشـــكلي للمجلـــة العلميـــة هـــو ضـــمن  .11

ٔ
هـــل تعتبـــر ا

 المستوى المطلوب؟
ضـمن المجـالت العلميـة ) البيانـات الببليوغرافيـة(كيف يكون تثبيـت  .12

 ؟)إلخ... المجلد،والعدد،وسنة النشر(التي تشمل 
عتمدة فـي المجـالت العلميـة ما هو مستوى تكامل تعليمات النشر الم .13

وتغطيتهــــا للمســــتوى الفنــــي والشــــكلي والتــــوثيقي للبحــــوث المنشــــورة 
 ضمن هذه المجالت؟

ما هي طبيعة التخصـص الموضـوعي للمجـالت العلميـة فـي الجامعـات  .14
 العراقية؟

هل تمتلك المجلة العلمية رقما دوليـا معياريـا الـذي يطلـق عليـه اسـم  .15
)ISSN (؟ 

ن المجالت العلمي .16
ٔ
 ة تمتلك مواقع اليكـترونية خاصة بها؟هل ا

يك المشاكل والمعوقـات التـي يعـاني منهـا النشـر العلمـي فـي  .17
ٔ
ما هي برا

 الجامعات العراقية؟
يك؟ .18

ٔ
 ما هي الحلول والمقترحات برا

  حدود البحث 
تية

ٓ
مور اال

ٔ
 :يتحدد البحث باال

تنــاول الباحــث المجــالت العلميــة التابعــة لخمــس : الحــدود المكانيــة .1
 .ة لجامعات العراقيةكليات تابع

عوام الدراسية من:الحدود الزمانية .2
ٔ
 ).2018 - 2014(اال
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  منهج البحث 
كـثر من منهج وهي

ٔ
 :سيعتمد الباحث في بحثه على ا

حيـــث تنقـــل الباحـــث بـــين نمـــاذج مـــن المجـــالت : المـــنهج المســـحي .1
 .العلمية لدراستها عن قرب

 ويـــتم عـــن طريـــق التحليـــل للمجـــالت العلميـــة،من:المـــنهج الوصـــفي .2
 إلخ... عدة نواٍح، منها الناحية الفنية والشكلية والتوثيقية

  المجتمع وعينة البحث
يتكــــون مجتمــــع البحــــث مــــن المــــالك الــــوظيفي الخــــاص بــــالمجالت 
ــــة المنشــــورة ضــــمن نمــــاذج مــــن الجامعــــات العراقيــــة، وتتجــــاوز العينــــة  العلمي

 .مجالت علمية 5المختارة 
مـــا المجـــالت العلميـــة المختـــارة ضـــمن عينـــة 

ٔ
) 5(البحـــث فكانـــتا

تي
ٓ
  :مجالت هي كاال

نبار، كلية العلوم اإلسالمية، داخل الحرم الجامعي .1
ٔ
 .مجلة جامعة اال

 .مجلة جامعة الفلوجة، كلية الطب البيطري، داخل الحرم الجامعي .2
عظم، داخل الحرم الجامعي .3

ٔ
 .مجلة كلية اإلمام اال

 داخــــل الحــــرم -مجلــــة كليــــة التربيــــة للبنــــات فــــي الجامعــــة العراقيــــة  .4
 .الجامعي

داخـــــل الحـــــرم  -مجلـــــة كليـــــة العلـــــوم اإلســـــالمية فـــــي جامعـــــة بغـــــداد  .5
 .الجامعي

دوات جمع البيانات 
ٔ
  ا

دوات سيســتخدم 
ٔ
الباحــث فــي جمعــه للبيانــات علــى مجموعــة مــن اال

تي
ٓ
 :وعلى النحو اال

ســئلة الخاصــة بالمقابلــة،ويقوم : المقابلــة .1
ٔ
يقــوم الباحــث بإعــداد عــدٍد مــن اال

 .تالعلمية في الجامعات العراقية موطن البحثبطرحهاعلى موظفي المجال
 .المالحظة .2
يقوم الباحث فيهـا بتحليـل البيانـات الخاصـة بـالمجالت : المجالت العلمية .3

 .العلمية موطن البحث
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  الفصل النظري 
ليف 

ٔ
هــداف المهمــة فــي حركــة التــا

ٔ
يعــّد النشــر العلمــي الجــامعي مــن اال

فــي إيصــال الجهــد البشــري والبحــث العلمــي فــي الجامعــات والــدور الــذي يلعبــه 
ال وهــم الطبقــة الجامعيــة المثقفــة والمشــاركة فــي 

ٔ
مــر ا

ٔ
الرصــين إلــى مــن يعنيــه اال

بلـــورة هـــذا الوســـط، لـــذا تتظـــافر جهـــود التدريســـيين فـــي نشـــر بحـــوثهم العلميـــة 
ضمن الجامعات وغيرها من المؤسسات التعليميـة،عن طريـق تحقيـق الغايـات 

ل علـى اللقـب العلمـي وخدمـة المجتمـع، التي يرومون الوصول إليها في الحصـو
سســـــت الكـثيـــــر مــــن المجـــــالت العلميـــــة فـــــي الجامعـــــات 

ٔ
وعلــــى ضـــــوء ذلـــــك، تا

نبـــــار، واإلمـــــام 
ٔ
العراقيـــــة، ومنهـــــا جامعـــــة بغـــــداد، والعراقيـــــة، والفلوجـــــة، واال

عظـــم، التـــي اهتمـــت بهـــذا الموضـــوع 
ٔ
خدمـــة للبحـــث العلمـــي والبـــاحثين فـــي (اال

ت العلميــة فــي هــذه الجامعــات، ابتــداء فظهــرت الكـثيــر مــن المجــال) الجامعــات
ول مجلــة فــي هــذه الجامعــات وهــي مجلــة كليــة العلــوم اإلســالمية فــي 

ٔ
ســيس ا

ٔ
بتا

ن) 1956(جامعة بغداد عام 
ٓ
  )1( .وحتى اال

ن اهتمام الجامعات قليـل نسـبيا بهـذه المؤسسـات، 
ٔ
ويعتقد الباحث ا

و فردية، تطمـح للنهـوض بواقع
ٔ
نها جهود جماعية ا

ٔ
هـا؛ لـذا من حيث مالحظته ا

قام الباحث ببحثه هذا لتناول هـذه المشـكلة وبحثهـا بكـل جوانبهـا، لكـي يقـف 
علــى المســببات والمعوقــات، التــي تحــول دون النهــوض بواقــع النشــر فــي هــذه 
الجامعـــــات، والتطـــــور الفعلـــــي لهـــــا، وقـــــد بحـــــث الباحـــــث هـــــذا الموضـــــوع فـــــي 

ول
ٔ
تـــي : الفصـــل النظـــري :فصـــلين، همـــا اال

ٓ
مهيـــد،ثم مقدمة،وت(ويتكـــون مـــن اال

ــــواع الدوريات،ماهيــــة النشــــر  ن
ٔ
ــــدوريات، ا ــــدوريات، مميــــزات ال ــــى ال تطرقــــت إل

نــــواع صــــناعة النشــــر،مراحل نشــــر المجــــالت 
ٔ
هميــــة النشــــر العلمــــي، ا

ٔ
العلمي،ا

  ).العلمية المحكمة
مــــــا الفصــــــل الثــــــاني فهــــــو الفصــــــل العملــــــي ويتكــــــون مــــــن مباحــــــث 

ٔ
ا

تي
ٓ
سئلة الم: ثالثة،وهي كاال

ٔ
ول كان في تحليل ا

ٔ
ما المبحث المبحث اال

ٔ
قابلة،وا

تي 
ٔ
الثـــاني فقـــد تناولـــت فيـــه الوصـــف العـــام للمجـــالت محـــل البحث،بعـــدها يـــا

خيـــر وكـــان حـــول المشـــاكل والمعوقـــات والمقترحـــات التـــي اقترحهـــا 
ٔ
المبحـــث اال

خيـــرا الهـــوامش حســـب 
ٔ
تي النتـــائج والتوصـــيات، وا

ٔ
ـــا مجتمـــع البحـــث، بعـــدها ت

  .ورودها بالنص



  العالم العربي تقييم جودة اوعية النشر العلمي في :المؤتمر الدولي األول

24 
 

  :تمهيد
المتفرقـــة فـــي القـــرن الخـــامس عشـــر  نتيجـــة لظهـــور الطباعـــة بـــالحروف

دى لظهــور الــدوريات بمعناهــا الــوظيفي واالصــطالحي، وهــي إحــدى 
ٔ
المــيالدي ا

الثمرات غيـر المباشـرة لـذلك، ممـا سـاعد علـى طباعـة ونشـر الـدوريات، فظهـرت 
خبــار المهمــة، بعــدها 

ٔ
وال علــى شــكل نشــرات غيــر منتظمــة، عــن الحــوادث واال

ٔ
ا

وائـــل القـــرن ال
ٔ
ول صـــحيفة )  1609ينـــاير  15(ســـابع عشـــر تطـــورت لتظهـــر فـــي ا

ٔ
ا

لمانيــا تحــت عنــوان 
ٔ
)  alias relations overeating(بــالمعنى الحــديث فــي ا

نحــاء العــام كافــة، ومــع تطــور النشــر والتعلــيم 
ٔ
بعــدها انتشــر ظهــور الصــحف فــي ا

فضـــل 
ٔ
يضـــا إلـــى نظـــام ا

ٔ
فـــي القـــرنين الســـادس والســـابع عشـــر، ظهـــرت الحاجـــة ا

 بســيطا كـتبــادل الرســائل لالتصــال العــالمي بــين البــا
ٔ
حثين والعلمــاء، حيــث بــدا

ول ) المجــالت العلميــة(والخطابــات، ومــن ثــم تطــور بظهــور 
ٔ
وعلــى إثــره صــدرت ا

ســـبوعية فـــي فرنســـا فـــي 
ٔ
كاديميـــة ) 1665ينـــاير  5(مجلـــة علميـــة ا

ٔ
تحـــت رعايـــة اال

وتـــوالى ظهـــور المجـــالت ) journal des savants(الفرنســـية للعلـــوم بعنـــوان 
يضـــا، وازداد هـــذا النمـــو فـــي القـــرنين الســـابع عشـــر العلميـــة كمـــا فـــي 

ٔ
بريطانيـــا ا

والثـــامن عشـــر الـــذي تميـــز بظهـــور الـــدوريات المتخصصـــة فـــي الكيميـــاء والزراعـــة 
حياء

ٔ
  .)2(الخ ... واال

 -حجمـا وسـرعة  -حيث نالحظ التطور الهائل الذي حصـل فـي النشـر 
عـداد الهائلـة مـن المـواد المنشـورة ال

ٔ
تـي تصـدر سـنويا، من خـالل التنويـه إلـى اال

رجــاء العــالم، التــي تصــدر بحــوالي 
ٔ
يوميــا مــن ) مليــون صــفحة 18(فــي مختلــف ا

ن مــا 
ٔ
الكـتــب والبحــوث ومقــاالت المجــالت وغيرهــا، حيــث تشــير اإلحصــاءات ا

ضـعاف مـا ) 1995 - 1965(صدر مابين عامي 
ٔ
ربعـة ا

ٔ
من كـتب ودوريـات يعـادل ا

تـــب منـــذ ظهـــور وان مـــا صـــدر مـــن كـ) 1955 - 1455(صـــدر خـــالل خمســـة قـــرون 
خــالل ) مليــون 12(عنــوان منهــا ) مليــون 15(الطباعــة حتــى اليــوم يقــدر بحــوالي 

خيرة
ٔ
مـا بالنسـبة ) 5:12(وإن هذا الكم يـزداد بمعـدل ! الثالثين سنة اال

ٔ
سـنويا، ا

وعلــى إثــره تــم ) 1830(لبلــدنا العــراق فقــد كــان تــاريخ دخــول الطباعــة إليــه عــام 
ول كـتاب تحت عنوان 

ٔ
وبعـد ذلـك انتشـرت الطباعـة فـي ) زراءدوحة الو (صدور ا

نحـاء العـراق، كنتيجـة حتميـة للتطـور العلمـي والثقـافي والمؤسسـاتي فيـه؛ 
ٔ
كل ا

ول مجلــة علميــة فــي النجــف االشــرف عــام 
ٔ
مجلــة (بعنــوان ) 1910(لــذا صــدرت ا
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ومـــــن يتصـــــفحها يجـــــدها تحمـــــل معظـــــم مواصـــــفات المجـــــالت العلميـــــة ) العلـــــم
مـــا بالنســـبة للنشـــر الجـــا

ٔ
معي فقـــد كانـــت بدايتـــه مـــن كليـــة الطـــب فـــي الحاليـــة، ا

ول مـــن المجلـــة الطبيـــة الملكيـــة، بعـــدها ) 1935(بغـــداد عـــام 
ٔ
اذ صـــدر العـــدد اال

توالى صـدور المجـالت العلميـة فـي العـراق مـع ازديـاد الجامعـات العراقيـة، التـي 
ن .)3()جامعة 11(إلى ) 1991(وصل عددها حتى عام 

ٔ
ويعتقد الباحث مما تقـدم ا

خر
ٔ
ثــر ســلبا علــى واقــع  العــراق متــا

ٔ
كـثر مــن قــرنين لــدخول الطباعــة إليــه، ممــا ا

ٔ
بــا

  .النشر العلمي لديه
  

  :الدوريات
و  :الدورية

ٔ
هي عبارة عن مطبوعات يـتم نشـرها ضـمن فتـرات منتظمـة ا

عمـــاال عديـــدة 
ٔ
خر، تتضـــمن ا

ٓ
غيـــر منتظمـــة، وضـــمن تـــرقيم متتـــاٍل مـــن عـــدد إلىـــا

  )4(متنوعــة، ولمــؤلفين فــي موضــوعات مختلفــة
ٔ
نهــاويمكــن ا

ٔ
: ن يعرفهــا الباحــث با

شـــــكاال معينـــــة، تعكـــــس اهتمـــــام المؤسســـــات التـــــي 
ٔ
خـــــذ ا

ٔ
إصـــــدارات متنوعـــــة تا

خـــذ الــنمط المتعاقـــب للصــدور، وضـــمن 
ٔ
ليــة متفـــق عليهــا، تا

ٓ
تصــدرها، ووفـــق ا

تيـــة 
ٓ
مـــور اال

ٔ
حيـــان اال

ٔ
غلـــب اال

ٔ
غلبهـــا منتظمـــة، وتثبـــت فيهـــا ا

ٔ
المجلـــد، (فتـــرات ا

خـرى، كـر ) العدد، سنة النشـر 
ٔ
قم اإليـداع، والتـرقيم الـدولي فضـال عـن بيانـات ا

 .العالمي، وما إلى ذلك
  :مميزات الدوريات

مور تفردها عن باقي المطبوعات وعلى النحو االتي 
ٔ
  .)5(تمتاز الدوريات با

و شـهري  .1
ٔ
سـبوعي ا

ٔ
حداثة وسرعة المعلومات المنشورة كان يكـون صـدورها ا

و فصلي
ٔ
 .الخ...ا

 .تعالج موضوعات فريدة ومتنوعة .2
ت المنشورة في الدوريات باإليجـاز والدقـة والتركيـز مقارنـة البحوث والمقاال .3

 .بالكـتب على سبيل المثال
هميــــة  .4

ٔ
نشــــر بعــــض الــــدوريات بشــــكل مستخلصــــات وكشــــافات ولمــــا لهــــا ا

 .للوصول إلى المعلومات
قالم متنوعــة ووجهــات نظــر  .5

ٔ
تنــوع الموضــوعات المتــوافرة فــي الــدوريات وبــا

 .مختلفة
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متوافرة في غيرها كالكـتـب مـثال وهـي  تتضمن الدوريات على معلومات غير .6
 .التقاريرومحاضرالمؤتمرات وغيرها

الدوريات وسيلة فاعلـة لنشـر بـراءات االختـراع واالكـتشـافات العلميـة وبـث  .7
 .المعلومات

تمتـــاز الـــدوريات مـــن الناحيـــة الشـــكلية والماديـــة بســـهولة حملهـــا وإمكانيـــة  .8
ي مكان مقارنة مع غيرها من مصادر المع

ٔ
 )6(. لوماتقراءتها في ا

  
  :ماهية النشر العلمي

هــــو عمليــــة إيصــــال النتــــاج الفكــــري مــــن مرســــل إلــــى : النشــــر العلمــــي
يعــــد النشــــر العلمــــي المحصــــلة النهائيــــة و)7(مســــتقبل ووفــــق نظريــــات االتصــــال 

ساســــيا 
ٔ
للبحــــوث العلميــــة، والبــــاب الرئيســــي لنشــــرالعلم والمعرفــــة، ومصــــدًرا ا

س. للحضــارة اإلنســانية
ٔ
ســيس وتطــوير التعلــيم بجميــع كمــا يعــد البنيــة اال

ٔ
اسيةلتا

  .)8(مراحله 
نه وسيلة فاعلة إليصال النتاج الفكري الرصين عبر : وُيعرفهالباحث

ٔ
با

غلبها محكمة ومعترفا بهـا 
ٔ
لكـي ) دوريـات علميـة(قنوات خاصة لذلك تكون في ا

تعطـــي الحمايـــة الفكريـــة والخصوصـــية لهـــذا النتـــاج، ومـــن ثـــم الفائـــدة العلميـــة 
وبمـــا إن البحـــث العلمـــي هـــو الطريـــق العلمـــي لحـــل المعضـــالت المرجـــوة منـــه، 

وإنتـــاج المعرفـــة؛ لـــذا فإنـــه البـــد لنتائجـــه مـــن الوصـــول إلـــى مـــن يحتاجهـــا مـــن 
ن درجـــة 

ٔ
فضـــل وســـيلة لـــذلك هـــي عمليـــة النشـــر ال

ٔ
فـــراد؛ لـــذا فـــإن ا

ٔ
مؤسســـات وا

و 
ٔ
اإلفادة من الشيء تكمن في عملية نشره وإيصاله إلى مـن يسـتفيد منـه، فـردا ا

  )9(.تمؤسسا

  
همية النشر العلمي

ٔ
  :ا

همية النشر العلمي فـي مـدى إيصـاله إلـى مـن يسـتفيد منـه كمـا 
ٔ
تكمن ا

ذكرنــاه ســابقا الن كميتــه تكمــن فــي وجــود النشــر الجيــد حيــث يتجلــى ذلــك مــن 
تي

ٓ
  :)10(خالل اال

ــــــراد  .1 ف
ٔ
ــــــدى اال ســــــاليب العمــــــل ل

ٔ
ــــــي تطــــــوير طــــــرق وا ــــــة ف المســــــاهمة الفاعل

 .ماهو جديد والمؤسسات من خالل االطالع على كل
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 .تنشيط حركة البحث العلمي .2
معرفة رصانة البحث العلمي من خالل معرفـة عـدد اإلشـارات إلـى البحـوث  .3

خرى 
ٔ
 المنشورة في الدراسات اال

وسـع  .4
ٔ
تنمية الوعي العلمي بضرورة البحث العلمي بين افراد المجتمـع علـى ا

 .نطاق
نه عملية توثيق  .5

ٔ
 .ذلكضمان حقوق المؤلفين في بحوثهم المنشورة ال

ت التعضـيد العلمـي  .6
ٓ
وسيلة لتحقيق منافع مادية ومعنوية من خـالل مكافـا

والمكانة البحثية والمهنية المتوخاة من ذلـك فـي الوسـط العلمـي والبحثـي 
خرين

ٓ
ساتذة اال

ٔ
 .بين العلماء واال

 .غاية مثلى إلى عالم الشهرة والخلود .7
جراء البحوث نفسها .8

ٔ
 .المساعدة في تجنب تكرار ا

همية البحث العلمي تكمن فـي ظهـور علـوم  ويعتقد الباحث
ٔ
إضافة لما تقدم إن ا

جديدة لم تكن موجودة سابقا فضال عن ما يكـتسبه الباحث مـن خبـرة وحرفيـة 
  .في عالم الكـتابة تمكنه من السيطرة الكاملة على اختصاصه

  
نواع صناعة النشر

ٔ
  :ا

ـــواع صـــناعة النشـــر وحســـب وجهـــة نظـــر الباحـــث  ن
ٔ
ن نحـــدد ا

ٔ
يمكـــن ا

تي
ٓ
  :باال

 نشر تقليدي. 

 نشر مكـتبي. 

 نشر اليكـتروني. 
  

  :مراحل نشر المجالت العلمية المحكمة
ليف .1

ٔ
 مرحلة التا

 مرحلة التقويم .2
حد ما يلي :مرحلة التعديالت .3

ٔ
 :وبعدها يحصل ا

 قبول البحث بصيغته الحالية وبدون تعديالت. 
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 قبول البحث مع تعديالت طفيفة. 

 قبول البحث مع تعديالت كبيرة. 

  تعديالت كبيرة، مع شرط المقوم بإرجاع البحث إليـه فـي قبول البحث مع
 .حالة إكمال التعديالت

 رفض البحث نهائيا. 
  .مرحلة قبول النشر.4
وهي عملية نشر البحوث المقبولة للنشر مسبقا والمحدد تـاريخ : مرحلة النشر.5

تية
ٓ
  :نشرها وإخراج المجلة بصيغتها وشكلها النهائي ووفق العمليات الفنية اال

 جميــع والتعــديل والتنضــيد للبحــوث المقبولــة للنشــر والمحــددة مســبقا الت
 .بتاريخ معين مع تعديالت بسيطة للبحوث التي تحتاج إلى ذلك

  العمــــل علــــى إضــــافة البيانــــات الخاصــــة بالمجلــــة وحســــب سياســــة المجلــــة
ســــماء 

ٔ
وتعليمـــات النشـــر فيهـــا ومنهـــا صــــفحة العنـــوان وتعليمـــات النشـــر وا

 .لمجلة ورقم المجلد والعدد وسنة النشر وغيرهاالهيائت المسؤولة عن ا

 غلفة الملونة الخاصة بالمجلة
ٔ
 .طباعة اال

 استنساخ الكمية المطلوبة والمحددة من عدد المجلة. 

 الفرز والتجميع لإلعداد المستنسخة. 

 لوف
ٔ
 .كبس المجلة وإخراجها بشكلها الما

 التوزيع.  
  الفصل العملي

ول 
ٔ
سئلة المقابلة(المبحث اال

ٔ
  ):تحليل ا

ســئلة المقابلــة لغــرض طرحهــا علــى 
ٔ
عــداد مجموعــة مــن ا

ٔ
قــام الباحــث با

المــــالك الــــوظيفي المســــؤول عــــن المجــــالت العلميــــة التــــي تصــــدرها الجامعــــات 
العراقيــة مــوطن البحــث وهــي خمســمجالت داخــل الحــرم الجــامعي، وخــرج مــن 
ن يرتبهـــا وفـــق جـــداول 

ٔ
ـــات والمعلومـــات، اســـتطاع ا ذلـــك بمجموعـــة مـــن البيان

تيمعينة لي
ٓ
  :قوم بتناولها بشيء من التفصيل وعلى النحو اال

ن بناية مجلتكم مالئمة من حيث: 1س
ٔ
  البناية؟/ الموقع : هل ا
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  الموقع والبناية)1(جدول 

  ت
عنوان 
  المجلة

  مج  كال  نعم  االحتماالت

 الموقع  1
  5  2  3  التكرار

%  60  40  100  

2  
مساحة 
  البناية

  5  4  1  التكرار
%  20  80  100  

  
تـي) 1(من الجدول يتضح 

ٓ
غلـب المجـالت العلميـة قيـد  :اال

ٔ
إن الموقـع الخـاص با

مــا %) 40(الدراســة غيــر مالئمــة وبنســبة 
ٔ
ن الموقــع مالئــم %) 60(ا

ٔ
فيعتقــدون ا

كليـة الطـب البيطـري، والعلـوم اإلسـالمية فـي (لهم، وهـذا كـان بالنسـبة لمجلـة 
عظــم

ٔ
نبــار، وكليــة اإلمــام اال

ٔ
مــا بالنســبة لمســاحة الب)جامعــة اال

ٔ
نايــة فكانــت غيــر ا

عظـم %) 80(مالئمة لمعظم المجالت العلمية وبواقع 
ٔ
عدا مجلـة كليـة اإلمـام اال

فــي بغــداد، ويعتقــد الباحــث ان مســاحة بعــض المجــالت مالئــم إلــى حــد مــا مــن 
وجهة نظره، من خالل امتالكهمـا إلـى غـرف كبيـرة تصـلح ان تكـون مكانـا جيـدا 

 .لهذه المجالت
جهزة المستخ:2س

ٔ
  دمة إن كانت متوافرة؟اذكر عدد اال

جهزة)2(جدول 
ٔ
  اال

خرى 
ٔ
 طابعات هواتف ا

جهزة 
ٔ
ا

 استنساخ
 حواسيب

جهزة
ٔ
 اال

 ت
  عنوان المجلة

عظم 4 0 1 0 0
ٔ
 1 مجلة كلية اإلمام اال

0 1 2 2 3 
كلية العلوم اإلسالمية جامعة 

نبار
ٔ
 اال

2 

0 0 0 0 1 
كلية التربية للبنات الجامعة 

 العراقية
3 

0 0 1 0 2 
ة العلوم اإلسالمية جامعة كلي

 بغداد
4 

0 0 0 1 3 
كلية الطب البيطري جامعة 

 الفلوجة
5 
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تــي) 2(مــن الجــدول 
ٓ
كـثــر مجلــة تمتلــك حواســيب هــي مجلــة كليــة  :يتبــين اال

ٔ
إن ا

عظـــم وبواقـــع 
ٔ
مـــا اقـــل مجلـــة تمتلـــك حواســـيب هـــي مجلـــة كليـــة ) 4(اإلمـــام اال

ٔ
ا

جهـزة ) 1(التربية للبنات في الجامعة العراقية بمقـدار 
ٔ
مـا مـن ناحيـة ا

ٔ
حاسـوب، ا

كـثر مجلــة تمتلكهــا هــي مجلــة كليــة العلــوم اإلســالمية فــي جامعــة 
ٔ
االستنســاخ فــا

عظــم، والتربيــة للبنــات، والعلــوم اإلســالمية 
ٔ
مــا مجــالت كليــة اإلمــام اال

ٔ
نبــار، ا

ٔ
اال

ي جهـــاز استنســـاخ
ٔ
نبـــار، فـــال تمتلـــك ا

ٔ
ـــة . فـــي اال مـــا بالنســـبة للطابعـــات الليزري

ٔ
ا

على مجلة تمتلكها 
ٔ
نبـار، وبواقـع فا

ٔ
هي مجلة كليةالعلوم اإلسالمية في جامعة اال

مــا مجلــة كليــة التربيــة للبنــات فــي الجامعــة العراقيــة، ومجلــة كليــة 
ٔ
طــابعتين، ا

مـــا الهـــاتف فكـــل 
ٔ
الطـــب البيطـــري فـــي جامعـــة الفلوجـــة، فـــال تمتلكـــان ذلـــك، ا

ســف ال !المجــالت ال تمتلــك خــط هــاتف واحــد
ٔ
مــا بالنســبة لجهــاز الســكانر، فلال

ٔ
ا

بــداتم
ٔ
ي جهــاز ســكانر ا

ٔ
ي مجلــة ا

ٔ
جهــزة مهمــة .تلــك ا

ٔ
ن هــذه اال

ٔ
ويعتقــد الباحــث ا

ن عملهـا 
ٔ
ن تكـون متـوافرة ضـمن هـذه المجـالت؛ ال

ٔ
جدا لعمل المجلة، ويجب ا

يســتوجب ذلـك، فضـال عــن فائـدة الهـاتف الكبيــرة ) نشـر مكـتبـي(هـو عبـارة عــن 
ول بنتائج بحوثهم

ٔ
وال با

ٔ
  .لالتصال بالباحثين وإعالمهم ا

تي؟كيف ي: 3س
ٓ
  تم تمويل المجلة؟ هل هو عن طريق اال

  نوع التمويل) 3(جدول 

  نوع التمويل  ت
  التكرار
  النسبة

  ميزانية الجامعة  1
0  
0  

  تمويل ذاتي  2
5  

100  

خرى   3
ٔ
  ا

0  
0  

  
تي) 3(من الجدول 

ٓ
  :يتبين اال
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إن جميـــع المجـــالت العلميـــة فـــي الجامعـــات العراقيـــة مـــوطن البحـــث 
ممـا يـؤدي إلـى ضـعف هـذه المجـالت فـي عمليـة %) 100(نسـبة تمويلها ذاتيـا وب

موال
ٔ
  .التطور والنهوض بواقع النشر فيها؛ بسبب قلة ما يرد إليها من ا

تي؟: 4س
ٓ
  ٕاذا كان التمويل ذاتيا؟ فهل هو عن طريق اال

  طرق التمويل) 4(جدول 

  طرق التمويل  ت
جور نشر 

ٔ
ا

  البحوث
عداد المجلة

ٔ
  بيع ا

ع  1
ٔ
  %0  %100  ظممجلة كلية اإلمام اال

2  
كلية العلوم اإلسالمية جامعة 

نبار
ٔ
  اال

50%  50%  

3  
كلية التربية للبنات الجامعة 

  العراقية
100%  0%  

4  
كلية العلوم اإلسالمية جامعة 

  بغداد
100%  0%  

5  
كلية الطب البيطري جامعة 

  الفلوجة
100%  0%  

  
تــي) 4(مــن الجــدول 

ٓ
  :يتبــين اال

ٔ
مــادا كليــا ن جميــع المجــالت العلميــة تعتمــد اعتا

جور نشر البحوث بنسبة 
ٔ
، ومجلة واحـدة وهـي %)100(على نفسها من خالل ا

عـداد المجـالت وبنسـبة 
ٔ
نبار عـن بيـع ا

ٔ
مجلة كلية العلوم اإلسالمية في جامعة اال

مما قد ال يساعد على تطور النشر العلمـي بصـورة مرضـية فـي الجامعـات %) 20(
ه الطــرق؛ فــالمورد الوحيــد العراقيــة مــوطن البحــث، بســبب قلــة مــا يــرد مــن هــذ

نفســهم، 
ٔ
جــور النشــر التــي يــتم تقاضــيها مــن البــاحثين ا

ٔ
فــي هــذه المجــالت هــي ا

قـــل مـــن ) 50000(وهـــي بواقـــع 
ٔ
لـــف دينـــار للبحـــث الواحـــد إن كـــان ا

ٔ
خمســـون ا

جور للمقــوم العلمــي الــذي ) 50000(صــفحة، مــع ) 20(
ٔ
خــرى كــا

ٔ
لفــا ا

ٔ
خمســين ا

شــر مــن عدمــه، وفــي حالــة ســيكون خبيــرا علــى البحــث ويحــدد كونــه صــالحا للن
لفي دينـار عـن ) 2000(صفحة يدفع الباحث ) 20(زيادة صفحات البحث على 

ٔ
ا

  . كل صفحة
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  ما هي جنسيات الباحثين الذين ينشرون بحوثهم لديكم؟: 5س
  جنسيات الباحثين) 5(جدول 

جانب  العرب  العراقيون  طرق التمويل  ت
ٔ
  اال

عظم  1
ٔ
  %0  %20  %80  مجلة كلية اإلمام اال

2  
ة العلوم اإلسالمية كلي

نبار
ٔ
  جامعة اال

80%  20%  0%  

3  
كلية التربية للبنات 

  الجامعة العراقية
100%  0%  0%  

4  
كلية العلوم اإلسالمية 

  جامعة بغداد
100%  0%  0%  

5  
كلية الطب البيطري 

  جامعة الفلوجة
80%  20%  0%  

تـــي) 5(مـــن جـــدول 
ٓ
ن اغلـــب الـــذين ينشـــرون بحـــوثهم فـــي المجـــالت  :يتبـــين اال

ٔ
ا

علميـــة هـــم مـــن البـــاحثين العـــراقيين ونســـبة المجـــالت التـــي تنشـــر لبـــاحثين ال
مــــــا البــــــاحثون العــــــرب فينشــــــرون فــــــي %) 100(عــــــراقيين هــــــي 

ٔ
مــــــن %) 60(ا

مــا البــاحثون 
ٔ
قــل كـثيــرا مــن البــاحثين العــراقيين، ا

ٔ
المجــالت، ونشــرهم يكــون ا

ي نشر في هذه المجالت
ٔ
جانب فليس لديهم ا

ٔ
  .اال

  ما هو نوع النشر لديكم؟: 6س
  نوع النشر) 6(جدول 

  نوع مادة النشر  ت
  التكرار
  النسبة

  بحوث  1
5  

100  

  مقاالت  2
0  
0  

  5  المجموع
  100  النسبة
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تي) 6(من الجدول 
ٓ
  :يتبين اال

ن البحـــوث العلميـــة هـــي الوحيـــدة التـــي تنشـــر فـــي المجـــالت العلميـــة 
ٔ
ا

ومقاال%) 100(وبواقع 
ٔ
ي بحوث ا

ٔ
  .توال تنشر المجالت محل الدراسة ا

  اذكر معدل عدد البحوث المنشورة لعدد معين؟: 7س

  معدل البحوث المنشورة) 7(جدول 
سيس 

ٔ
تاريخ تا

 المجلة
معدل عدد البحوث 
 المنشورة لعدد معين

 ت عنوان المجلة

2005  30 
مجلة كلية اإلمام 

عظم
ٔ
 اال

1 

2009 12 
كلية العلوم اإلسالمية 

نبار
ٔ
 جامعة اال

2 

1990 25 
ت كلية التربية للبنا

 الجامعة العراقية
3 

1965 10 
كلية العلوم اإلسالمية 

 جامعة بغداد
4 

2008 30 
كلية الطب البيطري 

 جامعة الفلوجة
5 

  
  

ســيس إلــى الجــدول الســابق لعمــل : مالحظــة
ٔ
ن يضــيف ســنة التا

ٔ
ى الباحــث ا

ٔ
ارتــا

  .نوع من المقارنة
تي) 7(من الجدول 

ٓ
  :يتبين اال

علــى معــدل لنشــر البحــوث كــان 
ٔ
ثــًا منشــورًا وضــمن العــدد بح) 30(إن ا

عظم، وهو 
ٔ
ٍت مـن  -حسب اعتقـاد الباحـث  -الواحد في مجلة كلية اإلمام اال

ٔ
متـا

قســـام هـــي 
ٔ
كـثـــر مـــن محافظـــة، وهـــذه اال

ٔ
كـثـــر مـــن قســـم فـــي ا

ٔ
ن الكليـــة لـــديها ا

ٔ
ا
نبـــار، البصـــرة(

ٔ
لـــذا فـــإن تعـــدد ) الموصـــل، كركـــوك، صـــالح الـــدين، بغـــداد، اال

قســـا
ٔ
قســـام وكـثـــرة الكـــادر التدريســـي ال

ٔ
م الكليـــة ســـمح للكـثيـــر مـــن البـــاحثين اال

المختصـــين باختصاصـــات متنوعـــة للنشـــر ضـــمن المجلـــة، وفـــي نفـــس المرتبـــة 
ن جامعـــة الفلوجـــة 

ٔ
جـــاءت كليـــة الطـــب البيطـــري فـــي جامعـــة الفلوجـــة، وبمـــا ا
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سســــت حــــديثا؛ فــــإن كافــــة كليــــات الجامعــــة لــــيس فيهــــا مجلــــة علميــــة 
ٔ
فتيــــة، تا

لنشــر فــي المجــالت العلميــة فــي محكمــة خاصــة بهــا، ممــا يضــطر البــاحثين إلــى ا
تي بعـدهما 

ٔ
عظم، ثـم تـا

ٔ
نبار وبغداد والعراقية واإلمام اال

ٔ
خرى، كاال

ٔ
الجامعات اال

بحثـا فـي العـدد ) 25(مجلة كلية التربية للبنات في الجامعة العراقيـة، وبمعـدل 
تيان فـي المـرتبتين الرابعـة والخامسـة مجلـة العلـوم اإلسـالمية فـي 

ٔ
الواحد، ثم تا

نبارجامعتي بغد
ٔ
  .اد واال

  
تي: 8س

ٔ
  اذكر معدل لكل مما يا

عداد) 8(جدول 
ٔ
  معدل اال

عداد  ما يباع منها غير المباع
ٔ
معدل اال

 المطبوعة لعدد معين
 ت عنوان المجلة

عظم 40 – 30 0 الكل
ٔ
 1 مجلة كلية اإلمام اال

كـثر 10
ٔ
و ا

ٔ
قل 10 ا

ٔ
و ا

ٔ
نبار 20 – 12 ا

ٔ
 2 كلية العلوم اإلسالمية جامعة اال

 3 كلية التربية للبنات الجامعة العراقية 30 – 25 0 الكل
 4 كلية العلوم اإلسالمية جامعة بغداد 15 – 10 0 الكل
 5 كلية الطب البيطري جامعة الفلوجة 50 – 30 0 الكل

  

تي) 8(من الجدول 
ٓ
  :يتضح اال

على معدل لعدد مطبوع كـان ضـمن مجلـة 
ٔ
كليـة الطـب البيطـري (إن ا

عــددًا، وبنســبة مقاربــة لمجلــة كليــة )  50– 30(وبمعــدل ) فــي جامعــة الفلوجــة
عظـــم وبمقـــدار مـــن 

ٔ
عـــددًا مطبوعـــًا، وهـــو عـــدد ضـــئيل جـــدا ) 40 –30(اإلمـــام اال

عـداد فهـي مجلـة 
ٔ
قل مجلة معدل ما تطبعه من نسخ ا

ٔ
ما ا

ٔ
ي الباحث، ا

ٔ
حسب را

نسخة، وهو عـدد ضـئيل ) 15(كلية العلوم اإلسالمية في جامعة بغداد وبمقدار 
مــا بــاقي.جــدا جــدا

ٔ
عــداد ضــئيل للغايــة ا

ٔ
تينــا . المجــالت فمــا تستنســخه مــن ا

ٔ
ولــو ا

ن 
ٔ
عداد،والمجلـــة %) 80(لمـــا يبـــاع منهـــا فنـــرى ا

ٔ
مـــن المجـــالت ال تقـــوم ببيـــع اال

نبار
ٔ
  .الوحيدة التي تقوم بذلك هي مجلة كلية العلوم اإلسالمية في جامعة اال

ممــا تقــدم يعتقــد الباحــث إن ســوق البيــع لــدى المجــالت العلميــة فــي 
ات العراقيــة مــوطن البحــث متـرٍد جــدا وهــو خــاص فقـط بمــن ينشــر بحثــه الجامعـ

ضمن المجلة المعنية يشتري العدد لالحتفاظ به في حالة التقـديم علـى الترقيـة 
رشيفه المكـتبي

ٔ
  .العلمية او ضمن ا
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  ما هو عدد المالك الوظيفي وشهاداتهم؟: 9س
  شهادات المالك الوظيفي)9(جدول 

 إعدادية  مج
دبلوم 

 فني
 عليا وريوسبكال

 المالك الوظيفي
 ت

  عنوان المجلة

عظم 5 1 0 0 7
ٔ
 1 مجلة كلية اإلمام اال

4 1 1 1 1 
كلية العلوم اإلسالمية جامعة 

نبار
ٔ
 اال

2 

4 0 0 0 4 
كلية التربية للبنات الجامعة 

 العراقية
3 

6 1 1 1 3 
كلية العلوم اإلسالمية جامعة 

 بغداد
4 

3 0 0 2 1 
طري جامعة كلية الطب البي

 الفلوجة
5 

تي) 9(من الجدول 
ٓ
  :يتبين اال

ن كــــل الكليــــات لــــديها كــــادر دراســــات عليــــا فــــي مجالتهــــم العلميــــة، 
ٔ
ا

على 
ٔ
عظم على باقي المجالت العلمية بكونها لديها ا

ٔ
وتميزت مجلة كلية اإلمام اال

عــدد مــن حملــة الشــهادات العليــا مــن بــين مــالك المجلــة الــوظيفي، حيــث كــان 
سـا) 6(لديهم 

ٔ
سـتاذ ا

ٔ
سـتاذ مسـاعد وا

ٔ
تذة تفاوتـت مـراتبهم العلميـة بـين مـدرس وا

على عدد من المـالك الـوظيفي وهـو 
ٔ
يضا ا

ٔ
مـوظفين، إال ) 7(دكـتور، وكان لديها ا

مـا كليـة 
ٔ
و إعداديـة، ا

ٔ
ن مجلة هذه الكلية ليس لديها مالك بشهادة دبلوم فنـي ا

ٔ
ا

ن وكلهـم مـن مـوظفي) 4(التربية للبنـات فـي الجامعـة العراقيـة فلـيس فيهـا سـوى 
حملة الشهادات العليا، وكانت حصة كلية الطب البيطري فـي جامعـة الفلوجـة 

خرى في عدد المالكات الوظيفية، وهـو 
ٔ
قل من بين المجالت العلمية اال

ٔ
) 3(اال

ن  . فقـــط
ٔ
مـــن هـــذه المجـــالت ال تمتلـــك مـــن هـــم بتخصـــص ) 3(الحـــظ الباحـــث ا

نشـــر العلمـــي فـــي المجـــالت اإلعـــالم الـــذي يـــؤدي دورًا مهمـــًا فـــي إدارة ونهـــوض ال
العلمية في الجامعات العراقية موطن البحث، حيث انفردت مجلة كليـة اإلمـام 

عظم ومجلة كلية الطب البيطري بموظف على المالك تخصص إعالم
ٔ
  .اال
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تية؟: 10س
ٓ
عمال اال

ٔ
ين يتم انجاز اال

ٔ
  ا

عمال النشر) 10(جدول 
ٔ
  ا

  
تـي) 10(من الجـدول 

ٓ
ي  :يتضـح اال

ٔ
عـداد المجـالت تـتم داخـل الجامعـة ا

ٔ
طباعـة ا

ه بتســـليم البحـــث ضـــمن المجـــالت نفســـها، حيـــث يـــتم تكليـــف الباحـــث نفســـ
ويقــوم ) Word(مطبوعــا علــى ورق ومســجال علــى قــرص ليــزري مضــغوط بصــيغة 

كـــد مـــن صـــالحية الملـــف داخـــل القـــرص الليـــزري، 
ٔ
مـــالك المجلـــة الـــوظيفي بالتا

عداد المجلة%) 100(وهذا بواقع 
ٔ
  .من البحوث التي تنشر في ا

مــــــا االستنســــــاخ
ٔ
فقــــــط مــــــن المجــــــالت فقــــــط تقــــــوم %) 40(فنســــــبة  ا

جهزة استنساخ لديها، وهما مجلة كليـة العلـوم باستنساخ نس
ٔ
خ المجلة؛ لتوفر ا

نبار، ومجلة كلية الطب البيطري في جامعة الفلوجة
ٔ
  .اإلسالمية في جامعة اال

مـــــا التنضـــــيد فكانـــــت نســـــبة 
ٔ
مـــــن المجـــــالت تقـــــوم بتنضـــــيد %) 60(ا

وترتيــــب وتنســــيق البحــــوث المطبوعــــة مســــبقا، علــــى وفــــق تنســــيق المجــــالت 
نبـار، وكليـة العالمية، وهما ب

ٔ
طبيعة الحال كلية العلوم اإلسالمية في جامعـة اال

عظـم 
ٔ
الطب البيطري في جامعة الفلوجة، إضافة إلى ذلـك مجلـة كليـة اإلمـام اال

غلفـــة الملونـــة فتـــتم خـــارج الجامعـــة وبواقـــع  .فـــي بغـــداد
ٔ
مـــا صـــناعة اال

ٔ
%) 100(ا

ادة لعــدم تــوفر مطــابع احترافيــة فــي الجامعــات مــوطن البحــث، وهــذا يــؤدي زيــ
مــن هــذا يعتقــد الباحــث إن كـثيــرا مــن  .تكلفــة الطباعــة، وإثقــال كاهــل المجلــة

عمـــال الخاصـــة بالنشـــر العلمـــي تـــتم داخـــل المجـــالت وبجهـــد ذاتـــي مـــن لـــدن 
ٔ
اال

ن معظــم عمليــات االستنســاخ تــتم داخــل 
ٔ
المــالك الــوظيفي العامــل فيهــا، كمــا ا

غلفة الملونة فهي تـتم خـارج الجامعـة
ٔ
يضا، ماعدا اال

ٔ
فـي كافـة المجـالت  المجلة ا

  .محل البحث

غلفة الملونة
ٔ
  الطباعة االستنساخ التنضيد اال

ٔ
 ت عمالاال

داخل  تكرار 5 2 3 0
 الجامعة

1 
100  60  40  100  %  

خارج  تكرار 0 3 2 5
 الجامعة

2 
100  40  60  0  %  

  المجموع  5  5  5  5
  النسبة  100  100  100  100
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  المبحث الثاني
  وصف عام للمجالت العلمية

قــــــام الباحــــــث بتنــــــاول المجــــــالت العلميــــــة مــــــن الناحيــــــة الشــــــكلية 
بمجموعة مـن المالحظـات النقديـة خرج والببليوغرافية والفنية والتوثيقية حيث

تية
ٓ
  :للمجالت قيد الدراسة وتناولها بصورة تفصيلية وحسب المحاور اال

بالنسبة لهذا المحور المهم الذي يظهـر جماليـة : الف والورق والطباعةالغ .1
خـذ 

ٓ
المجالت ويعطيها الخصوصية والجاذبيـة وجـد الباحـث جملـة مـن الما

تي
ٓ
 :على هذه المجالت وعلى النحو اال

  غلفتها ملونة) مالزم ورقية(هي عبارة عن
ٔ
 .وا

  حجم الورق المستخدم عبارة عن)B4(. 

 ة ليزريـة حيـث تعتمـد المجلـة المعنيةبصـورة كليـة الطباعة عبارة عـن طباعـ
مـــا مـــالك المجلـــة 

ٔ
علـــى القـــرص الليـــزري الـــذي يقدمـــه البـــاحثون للنشـــر، وا

الــــذي هــــو فــــي اغلــــب المجــــالت قليــــل يقــــوم بــــبعض اإلضــــافات الضــــرورية 
و التعــديالت المناســبة حيــث يــتم تنضــيده وال يحتــاج إلــى جهــد 

ٔ
للبحــوث، ا

 .كبير

 نــواع
ٔ
) 14(للمــتن و ) 16(المجــالت فقــد يكــون  حجــم الخــط مختلــف بــين ا

و 
ٔ
عظـــــم، ا

ٔ
) 12(للمـــــتن و ) 14(للهـــــامش، كمـــــا فـــــي مجلـــــة كليـــــة اإلمـــــام اال

للهـــامش كمـــا فـــي مجلـــة كليـــة التربيـــة للبنـــات فـــي الجامعـــة العراقيـــة وبـــاقي 
 .المجالت

  ما بـنمط العمـودين كمـا فـي مجلـة كليـة
ٔ
شكل الطباعة ضمن المتن تكون ا

و بشـــكل العمـــود الواحـــد كمـــا فـــي الطـــب البيطـــري فـــي جامعـــة ا
ٔ
لفلوجـــة، ا

 .باقي المجالت

  و العاديـــة  –ال وجـــود للصـــور
ٔ
فـــي مجـــالت الكليـــات الشـــرعية،  –الملونـــة ا

وتوجــد بعــض الصــور الملونــة فــي مجلــة كليــة الطــب البيطــري فــي جامعــة 
  .الفلوجة

ن هـذه المجـالت تفتقـد للجاذبيـة والجماليـة 
ٔ
مما تقدم يعتقد الباحث ا

المجـــالت المنشـــورة، وخاصـــة عنـــدما تكـــون بمســـتوى المجـــالت  التـــي تتطلبهـــا
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العلميــة المحكمــة والتــي لــو عملنــا مقارنــة بســيطة بينهــا وبــين المجــالت العلميــة 
  .وغير العلمية التي تصدر في الخليج لوجدنا البون الشاسع بينهما

تيـة علـى هـذا المحـور وعلـى : البيانات الببليوغرافيـة .2
ٓ
مـور اال

ٔ
الحـظ الباحـث اال

تي
ٓ
  :النحو اال

  خـرى فهـي قـد تكـون
ٔ
ن تثبيت البيانات الببليوغرافية مختلف بين مجلة وا

ٔ
ا

جزاء المجلة من الغالف إلى الغالف
ٔ
 .مثبتة على كل جزء من ا

  و يثبت مع عنوان المجلة والبيانات الببليوغرافيـة اسـم المؤلـف والعنـوان
ٔ
ا

خر الخاصة بالبحث ولكافة البح
ٔ
على الصفحة وللصفحات اال

ٔ
 .وثفي ا

  نــــوع الصــــدور ال يثبــــت فــــي المجــــالت العلميــــة فــــي كافــــة المجــــالت، وهــــو
مر مهم لمعرفة متى سوف تصدر هذه المجلة

ٔ
 .حسب اعتقاد الباحث ا

الحظ الباحـث مجموعـة مـن االمـور حـول هـذا المحـور وعلـى : تعليمات النشر.3
تي

ٓ
  :النحو اال

 مجلةال تقوم المجالت العلمية بتثبيت هذه التعليمات في بداية ال. 

  ليس هناك توحيد في تعليمات النشر بين هذه المجالت فهي مختلفة بين
ن يوضـــحها مـــن 

ٔ
خـــرى، إذالحـــظ الباحـــث ذلـــك، ومـــن الممكـــن ا

ٔ
مجلـــة وا

ن تتــوافر فــي كــل مجلــة 
ٔ
فضــل ا

ٔ
مــور التــي مــن اال

ٔ
تــي، واال

ٓ
خــالل الجــدول اال

  .علمية حسب وجهة نظر الباحث
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تي) 11( من الجدول 
ٓ
  :يتبين اال

 جميــع المجـــالت العلميـــة تـــذكر المعلومـــات الخاصـــة بالعنـــاوين : العنـــاوين
 .الرئيسية والفرعية

 جميع المجالت العلمية تذكر المستخلص في التعليمات:المستخلص. 

 جميـــع المجـــالت العلميـــة لـــم تطلـــب مـــن البـــاحثين : الكلمـــات المفتاحيـــة
كليـة الطـب البيطـري فـي جامعـة (مفتاحية في بحوثهم ماعدا مجلة كلمات 
 .فهي تطلب ذلك) الفلوجة

 ــــذكر المقدمــــة فــــي تعليمــــات النشــــر :المقدمــــة جميــــع المجــــالت العلميــــة ت
 .الخاصة بها

 فقط مجلة كلية الطب البيطري في جامعة الفلوجـة :عدد صفحات البحث
ن

ٔ
 .يلتزم بها الباحثون لم تِشر إلى ما هو عدد صفحات البحث التي يجب ا

 شكال والجداول
ٔ
و تثبـت مواصـفات :اال

ٔ
جميـع المجـالت العلميـة لـم تـذكر ا

شكال والجداول
ٔ
 .اال

 كل المجالت تلتزم باإلشارة إلى مواصفات الطباعة :مواصفات الطباعة. 

 كل المجالت تشير إلى ذلك :الهوامش. 

 ن كـل المجـالت العلميـة تشـير إلـى ذلـك، فضـال إ:النتائج والتوصـيات
ٔ
لـى ا

 .جميع المجالت ال تشير إلى التوصيات

 جور النشر
ٔ
كـل المجـالت تشـير إلـى ذلـك ولكـن لـيس ضـمن التعليمـات، :ا

خــــرى مــــن المجلــــة، ومــــن المستحســــن ان تثبــــت مــــع 
ٔ
مــــاكن ا

ٔ
وإنمــــا فــــي ا
 .التعليمات

 جور االشتراك
ٔ
 .كل المجالت ال تشير إلى ذلك في تعليماتها:ا

 ـــة ـــى الطلـــب مـــن المجـــالت التـــ: عـــدد نســـخ البحـــث المطلوب ي ال تشـــير إل
الباحثين عدد النسخ المطلوبة منهم مـن بحـوثهم التـي يرومـون نشـرها هـي 

نبــار، وكليــة الطــب البيطــري فــي جامعــة (
ٔ
كليـة العلــوم اإلســالمية جامعــة اال

  ).الفلوجة
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إن جميــع المجــالت العلميــة :ورقــم إاليــداع)ISSN(الــرقم الــدولي المعيــاري .4
مــا رقــم اإليــداع هــو قيــد الدراســة تمتلــك هــذا الــرق

ٔ
غلفتهــا، ا

ٔ
م المهــم وتثبتــه فــي ا

خـــر مثبـــت علـــى جميـــع المجـــالت، وهـــو رقـــم مهـــم يحفـــظ حقـــوق البـــاحثين 
ٓ
اال

  .وجهودهم العلمية من السرقة
إن اغلــب المجــالت العلميــة هــي متخصصــة بموضــوع : التخصــص الموضــوعي.5

مـا مجلـة الطـب البيطـري فهـي متخصصـة فـ
ٔ
ي معين، وهو الشريعة اإلسالمية، ا

عظــم فهــي ليســت متخصصــة فقــط فــي 
ٔ
مــا مجلــة كليــة اإلمــام اال

ٔ
مــور العلميــة، ا

ٔ
اال

عــدادها؛ 
ٔ
الشــريعة اإلســالمية، بــل تتعــدد اختصاصــات البحــوث المنشــورة فــي ا

قســـــام العلميـــــة فـــــي هـــــذه الكليـــــة وهـــــي 
ٔ
الـــــدعوة والخطابـــــة، (بســـــبب تعـــــدد اال

صـــول الـــدين، اللغـــة العربيـــة، القـــراءات ا
ٔ
صـــوله، ا

ٔ
نيـــة، القـــانون، الفقـــه وا

ٓ
لقرا

التــــــــاريخ والحضــــــــارة، الماليــــــــة والمصــــــــرفية، الدراســــــــات اإلســــــــالمية باللغــــــــة 
  ).اإلنكليزية

قام الباحث بعمل مسـح اليكـترونـي شـامل فـي الشـبكة : المواقع إاللكـترونية.6
ن جميع هذه المجالت ال تمتلك مواقـع اليكـترونيـة )االنترنت(العالمية 

ٔ
والحظ ا

مثـل مجلـة (ع الجامعـات العراقيـة فقـط خاصة بها، فهي إما موجودة ضـمن موقـ
و موجـــودة ضـــمن موقـــع مديريـــة )كليـــة التربيـــة للبنـــات فـــي الجامعـــة العراقيـــة

ٔ
ا

  .التدريب والتطوير التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية
وتحتوي البوابة اإللكـترونية للمجـالت العلميـة التابعـة لموقـع مديريـة 

ارة التعلـــيم العـــالي والبحـــث العلمـــي، علـــى البحـــوث التـــدريب والتطـــوير فـــي وز 
عـــــــــــدادها، بصـــــــــــورة مجانيـــــــــــة علـــــــــــى شـــــــــــكل ملفـــــــــــات 

ٔ
) PDF(كاملـــــــــــة مـــــــــــع ا

ن عرض هذه البحوث بصورة مجانية للجميع يجـب 
ٔ
للباحثين،ويعتقد الباحث ا

نهـا ليسـت ملـك المجلـة 
ٔ
ن يكون بموافقة الباحثين المؤلفين لهـذه البحـوث؛ ال

ٔ
ا

خــرى، ومــن المستح
ٔ
ي جهــة ا

ٔ
و ا

ٔ
ن تعــرض بصــورة بيانــات ببليوغرافيــة مــع ا

ٔ
ســن ا

و اليكـترونيـــة، وبهـــذا 
ٔ
مستخلصـــاتها، حتـــى تطلـــب مـــن مصـــدرها بصـــورة ورقيـــة ا

  ).المجالت العلمية(نقوم بتفعيل سوق النشر الجامعي 
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  المبحث الثالث
  المعوقات والمشاكل

ـــــــة    ـــــــة واللقـــــــاء مـــــــع المســـــــؤولين عـــــــن المجـــــــالت العلمي بعـــــــد المقابل
لباحـــــث إلـــــى عـــــدد مـــــن المعوقـــــات والمشـــــاكل التـــــي يمكـــــن المختـــــارة،خلص ا

  :تلخيصها بما يلي

 عطـال مسـتمرة
ٔ
جهزة المستخدمة قديمة، وتعاني دائما مـن ا

ٔ
وال ننسـى ،اال

جهزة الحاسوب الحديثة وملحقاتها المتنوعة
ٔ
 .النقص الكبير في ا

  ال يوجد تفاعـل بـين المجـالت والمكـتبـة الوطنيـة فـي بغـداد،لغرض إيـداع
عداد المج

ٔ
 .لة فيهاا

  غلـب
ٔ
ن ا

ٔ
ال يوجد عدد موظفين كافي، يلبي احتياجات المجلة، بل حتى ا

 !المجالت ال يوجد لديهم عامل نظافة خاص بالمجلة

  ال يوجــد بريــد خــاص بــالمجالت العلميــة،بل المتــوفر فقــط بريــد الجامعــة
الذي هو ليس بالكـفاءة والسـرعة لتلبيـة حاجـات البـاحثين للحصـول علـى 

 .لتقويم وبالتالي نشرها بالسرعة القصوىنتائج بحوثهم با

  عــــدم تــــوافر مطبعــــة خاصــــة ضــــمن الجامعــــات العراقيــــة مــــوطن البحــــث
لتغطية طبع المجالت فيها مما يوفر المبالغ ويزيد من النسـخ المخصصـة 

 .للنشر وبكـفاءة عالية

  ،عدم وجـود تمويـل ثابـت للمجـالت العلميـة مـن الكليـة التـي تنتمـي إليهـا
 .الطباعة والتنضيد في المجلةلغرض رفع مستوى 

  
  :مقترحات مجتمع البحث

حســــب  -اقتــــرح مجتمــــع البحــــث مجموعــــة مــــن االقتراحــــات، تســــاعد 
فـــي النهـــوض بمســـتوى النشـــر العلمـــي فـــي الجامعـــات العراقيـــة  –وجهـــة نظـــرهم 

تي
ٓ
  :موطن البحث وعلى النحو اال

 حـث العمل على إصدار المجالت العلمية في الجامعات العراقية مـوطن الب
كـثر من لغة عالمية

ٔ
 .با
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  خرى مما يساهم في
ٔ
 التبادل العلمي بين مجالت الجامعات اال

ٔ
تفعيل مبدا

ساســـــا لتســـــويق 
ٔ
حركـــــة البحـــــث العلمـــــي والتواصـــــل المعرفـــــي والثقـــــافي وا

 .المجالت العلمية مستقبال

  المتابعة المستمرة مـن الجهـات العليـا فـي الجامعـة للوقـوف علـى المشـاكل
 .ض تطور المجالت العلمية بصورة مرضيةوالمعوقات التي تعتر 

  و
ٔ
ت الشــــهرية ا

ٓ
ــــا ــــوظيفي مــــن خــــالل صــــرف المكاف ــــة ال دعــــم مــــالك المجل

سوة باللجان العلمية في الجامعة
ٔ
سبوعية ا

ٔ
 .احتساب محاضرات ا

  ضــرورة اللقــاءات الشــهرية مــع المســؤول الثقــافي واإلعالمــي للجامعــة بغيــة
 .طرح المشاكل وتطوير المقترحات

 العلمية بخطوط انترنت خاصة بهـا لكـي تكـون فـي تواصـل  تزويد المجالت
مســتمر مــع العــالم الخــارجي وكــذلك اســتغالل البريــد االليكـترونــي بصــورة 

 .فاعلة

 جهزة حديثة في الطباعة واالستنساخ
ٔ
 .تزويد المجالت العلمية با

  ول
ٔ
جـور نشـر مـن البـاحثين الـذين يقومـون بالنشـر فـي المجلـة ال

ٔ
خذ ا

ٔ
عدم ا

  .عا لهممرة، دعما وتشجي
  

  النتائج والتوصيات
  :النتائج

كـد : الموقع ومساحة البنايـة. 1
ٔ
مـن المجـالت التـي قمـت بدراسـتها %) 60(ا

مــــا نســــبة 
ٔ
ــــم لهــــم، ا ــــالمجالت العلميــــة مالئ ن الموقــــع الخــــاص ب

ٔ
%) 40(ا

كــــد 
ٔ
مــــا المســــاحة الخاصــــة ببنايــــة المجلــــة فقــــد ا

ٔ
فيعتقــــدون غيــــر ذلــــك، وا

)20 (% 
ٔ
نها مالئمة، ا

ٔ
نها غير مالئمةفيرو %) 80(ا /منهم ا

ٔ
 .ن ا

جهزة المستخدمة.  2
ٔ
 :اال

 على مجلة تمتلك ذلك هي :الحواسيب
ٔ
ن ا

ٔ
عظـم(ا

ٔ
مـا ) مجلة كلية اإلمام اال

ٔ
ا

فكانــــت اقــــل مجلــــة ) كليــــة التربيــــة للبنــــات فــــي الجامعــــة العراقيــــة(مجلــــة 
 .واحد) حاسوب(تمتلك ذلك وبواقع 
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 جهزة استنساخ هي :االستنساخ
ٔ
على مجلة تمتلك ا

ٔ
ن ا

ٔ
لعلـوم مجلـة كليـة ا(ا

نبــار
ٔ
مــا مجــالت ) 2(وبواقــع ) اإلســالمية فــي جامعــة اال

ٔ
جهــاَزي استنســاخ، ا

عظــم، والتربيــة للبنــت، والعلــوم اإلســالمية فــي بغــداد فــال 
ٔ
كليــة اإلمــام اال

صال
ٔ
جهزة استنساخ ا

ٔ
 .تمتلك ا

 علـــــى مجلـــــة تمتلـــــك طابعـــــات هـــــي :الطابعـــــات
ٔ
ن ا

ٔ
مجلـــــة كليـــــة العلـــــوم (ا

نبــار
ٔ
مــا مجلــة كليــة ) 2(وبواقــع ) اإلســالمية فــي جامعــة اال

ٔ
طــابعتين فقــط، ا

التربيــة للبنــات فــي الجامعــة العراقيــة، ومجلــة كليــة العلــوم اإلســالمية فــي 
 .جامعة بغداد فال تمتلكان ذلك

 المجالت العلمية ال تمتلك هاتف ضمن بنايتهاكل :الهواتف. 

  خــــرى
ٔ
خــــرى غيــــر :ا

ٔ
مــــور ا

ٔ
ي ا

ٔ
ال تمتلــــك المجــــالت العلميــــة محــــل البحــــث ا

ث
ٔ
  .اث المكـتبيةالقرطاسية وبعض اال

كــل المجــالت العلميــة قيــد الدراســة تمويلهــا ذاتــي وبنســبة : نــوع التمويــل.  3
)100.(% 

كــل المجــالت العلميــة تعتمــد اعتمــاد كلــي فــي الحصــول  :طــرق التمويــل.  4
جور النشر وبنسبة (على تمويلها عن طريق 

ٔ
عـداد المجلـة (، %)100ا

ٔ
بيع ا

 %).20وبنسبة 
راقيــــون الوحيــــدون الــــذين ينشــــرون البــــاحثون الع: جنســــيات البــــاحثين.  5

فــي مجلتــي كليــة التربيــة للبنــات فــي الجامعــة العراقيــة، %) 100(وبنســبة 
ما بــــاقي الجامعــــات فنســــبة 

ٔ
وكليــــة العلــــوم اإلســــالمية فــــي جامعــــة بغــــداد،ا

وهـــــــم %) 80(والبـــــــاحثون العراقيـــــــون %) 20(البـــــــاحثين العـــــــرب فيهـــــــا 
 .الغالبية

احتلت كل من مجلـة كليـة : معدل البحوث المنشورة ضمن عدد معين.  6
عظــم المراتــب 

ٔ
الطــب البيطــري فــي جامعــة الفلوجــة، ومجلــة كليــة اإلمــام اال

ول فــي معــدل كميــة البحــوث المنشــورة لعــدد معــين، وبواقــع مــن 
ٔ
- 30(اال
ما اقل مجلة فكانت ) 35

ٔ
مجلة كليـة العلـوم اإلسـالمية فـي (بحثًا منشورًا، ا

 .كل عدد معينبحوث منشورة ل) 10(وبواقع ) جامعة بغداد
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عــداد المستنســخة لعــدد معــين.  7
ٔ
عــداد  :معــدل اال

ٔ
علــى مجلــة تستنســخ ا

ٔ
ا

وبواقـع مـن ) كلية الطب البيطري في جامعة الفلوجة(المجلة كانت مجلة 
عظـم(نسخة، وتقاربها مجلـة )  50– 30(

ٔ
 –30(بواقـع مـن ) كليـة اإلمـام اال

ما اقل مجلة فكانت مجلة كلية العلوم اإلسالمية) 40
ٔ
في جامعـة  نسخة، ا

 .نسخة) 15(بغداد، وبواقع 
عـــداد المستنســـخة.  8

ٔ
انفـــردت مجلـــة كليـــة العلـــوم :معـــدل مـــا يبـــاع مـــن اال

قـل 
ٔ
نبار ببيـع نسـخ المجلـة، وكـان عـدد المبيعـات ا

ٔ
اإلسالمية في جامعة اال

 .نسخ) 10(من 
عظــــم تمتلــــك  :شــــهادة المــــالك الــــوظيفي.  9

ٔ
) 5(إن مجلــــة كليــــة اإلمــــام اال

ــــ ــــة كليــــة التربيــــة للبنــــات فــــي الجامعــــة دراســــات عليــــا، وبعــــدها ت تي مجل
ٔ
ا

تي بعـــدها كليـــة العلـــوم اإلســـالمية فـــي جامعـــة ) 4(العراقيـــة بمعـــدل 
ٔ
ثـــم تـــا

، وليس في مجـالت كليـة الطـب البيطـري ومجلـة التربيـة ) 3(بغداد بواقع 
و دبلوم فني

ٔ
ي موظفين بشهادة إعدادية ا

ٔ
عظم ا

ٔ
 .بنات و ومجلة اإلمام اال

علــى مجلــة تمتلــك مــالك وظيفــي فــي  :عــدد المــالك الــوظيفي.  10
ٔ
ن ا

ٔ
تبــين ا

مجالت الجامعات العراقية موطن البحثكل من كلية العلوم اإلسالمية فـي 
عظــم وبواقــع 

ٔ
مــا اقــل مجلــة ) 6(جامعــة بغــداد وكليــة اإلمــام اال

ٔ
مــوظفين، ا

وبواقـع ) مجلة كلية الطب البيطـري فـي جامعـة الفلوجـة(تمتلك ذلك فهي 
 .موظفين فقط) 3(

عمال ال.  11
ٔ
 :نشرا

 ن تبـين : الطباعة
ٔ
مـن المجـالت العلميـة تقـوم بالطباعـة بنفسـها %) 100(ا

قراصـا ليزريـة 
ٔ
نفسـهم فهـم يقـدمون ا

ٔ
وداخل الجامعة عـن طريـق البـاحثين ا

 .فيها البحث مطبوع ومنسق

 ن :االستنســـــاخ
ٔ
مـــــن هـــــذه المجـــــالت تقـــــوم بـــــذلك داخـــــل %) 40(تبـــــين ا

ما 
ٔ
 .فهم يعملون ذلك خارج الجامعة%) 60(الجامعة، ا

 ن :التنضيد
ٔ
من هذه المجالت تقوم بذلك داخـل الجامعـة، %) 60(تبين ا

ما 
ٔ
 .فهم يعملون ذلك خارج الجامعة%) 40(ا
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 غلفــة الملونــة
ٔ
ن كــل الجامعــات وبنســبة :اال

ٔ
مــن المجــالت %) 100(تبــين ا

 .العلمية يقومون بذلكخارج الجامعة
ــــات الببليوغرافيــــة فــــي المجــــال . 12 ت ال تتــــوفر صــــيغة موحــــدة لتثبيــــت البيان

 .العلمية
تعليمـــات نشـــر المجـــالت العلميـــة مختلفـــة ومتفاوتـــة ببنودهـــا بـــين مجلـــة .  13

خرى 
ٔ
خرى وقد يظهر الشبه في بنود ا

ٔ
 .وا

 .فيها )ISSN(المجالت العلمية تثبت الرقم الدولي المعياري .  14
ال توجــد مواقــع اليكـترونيــة خاصــة بــالمجالت العلميــة وإنمــا متــوافرة فقــط  . 15

و فـي موقـع دائـرة البحـث والتطـوير التـابع إما ضمن موقع الجامعة 
ٔ
العام، ا

  .لوزارة التعليم العالي والبحث العراقية
  

  :التوصيات
تي

ٓ
  :توصل الباحث بمجموعة من التوصيات وعلى النحو اال

إنشـــاء مجـــالت علميـــة تالئـــم ســـمعة الجامعـــات العراقيـــة عمومـــا، والجامعـــات .1
  .العراقية موطن البحثبشكل خاص

الــــــوظيفي العامــــــل فــــــي المجــــــالت العلميــــــة، والتركيــــــز علــــــى زيــــــادة الكــــــادر .2
  .علوم الحاسوب، واإلعالم: اختصاصين مهمين في اختيار الموظفين، وهما

التغييـــر الكلـــي والجـــذري لتصـــميم المجـــالت العلميـــة، وتطويرهـــا عـــن طريـــق .3
غلفـــة جذابـــة، تـــدل علـــى الموضـــوع الخـــاص بالمجلـــة، وإعـــادة تنســـيق 

ٔ
اختيـــار ا

  .ا وفقا للطريقة العالميةالبحوث وتنضيده
تشــــجيع المشــــاركات الخارجيــــة فــــي المعــــارض العالميــــة لغــــرض عــــرض وبيــــع . 4

  .المجالت العلمية،لتحفيز الجامعات خارج البالد إلى االشتراك بهذه المجالت
بنـــــــاء مؤسســـــــات متخصصـــــــة فـــــــي داخـــــــل الحـــــــرم الجـــــــامعي تعنـــــــى بالنشـــــــر .5

لعليـــا، والبـــاحثين ودور الجامعي،تعمـــل كحلقـــة وصـــل بـــين المجالتوالجهـــات ا
  .النشر

التواصل البّناء بين المجالت العلمية في الجامعـات العراقيـة مـوطن البحـث . 6
ودار الوثــائق العراقيــة فــي بغداد،والحصــول علــى رقــم إيــداع خــاص بنســخ مــن 

عداد المجالت المنشورة
ٔ
    .ا
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  صعوبات النشر العلمي في الجامعات الليبية 

  جامعة الزيتونة انموذجاً : دراسة تقويمية
  الطرشانيالدوكالي مفتاح علي . د

ستاذ ورئيس قسم علم االجتماع بكلية الدراسات العليا 
ٔ
ا

  ليبيا/ بجامعة الزيتونة
  

    Introduction مقدمة
فضل إلى مواكبة العصر، في 

ٔ
يعتبر البحث العلمي باختصار الطريق اال

جميع الميادين، والجامعة هي المكان الذي يتوجه له طلبة الدراسات العليا، 
ساتذة، والباحثي

ٔ
شكاله، وتهدف البحوث واال

ٔ
ن بغية النشر العلمي بجميع ا

  . التي تجرى في الجامعات إلى إثراء العلم والمعرفة في جميع المجاالت العلمية
همية الفكرة التي يسعى الباحث إلى 

ٔ
همية البحث العلمي على ا

ٔ
تنطوي ا

نها 
ٔ
همية بالنسبة للعلم ال

ٔ
بحاث العلمية تكـتسي ا

ٔ
تحقيقها، وفي الحقيقة كل اال

  .تشكل إضافة جديدة له
ساسية الركيزة العلمي البحث يعتبر     

ٔ
ي لتطور  اال

ٔ
 وفرت لذلك مجتمع، ا

 المالئمة البيئة للباحثين - إذا ما قورنت بدول الوطن العربي -المتقدمة الدول
دى وقد متميزة ومبتكرة، علمية بحوث على إنتاج وشجعتهم

ٔ
 تراكم إلى ذلك ا

ن إال مشكالتهم، من يرالكـث عالج في ساعد كبير معرفي
ٔ
النامية  الدول معظم ا

خص بالذكر الدول العربية
ٔ
 العديد رغم العلمي بالبحث النهوض لم تستطع وا

 مهتمة جامعاتها تزال ال لذلك المشكلة، جوهر تمس لم التي اإلصالحات من
 عن وعاجز تقليدياً  فيها التعليمي النظام يزال وال الجودة، على حساب بالكم

 وتوجهه من التعليم في تتدخل السياسة تزال وال مؤهلين، ثينباح تخريج
هل فيها يستشار ال وهمية وإصالحات ارتجالية برامج خالل

ٔ
 االختصاص ا

   )668ص : 2018مولوج،(والخبرة 
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شخاص 
ٔ
ويعد النشر العلمي مظهرًا من مظاهر التقييم للمؤسسات واال

يضا ويساعد في تتبع التطورات الحاصلة في 
ٔ
العلوم وهو الذي يدفع والعلوم ا

مام
ٔ
لقد تعددت مجاالت النشر خاصة بعد ظهور تكنولوجيا . بالعلم إلى اال

المعلومات المتمثلة في تطور الحواسيب ووسائل االتصال والتقنيات الحديثة 
شكال ووسائل النشر جاء نتيجة االهتمام . للطباعة والنشر

ٔ
إذ إن التطور في ا

  .لعلمية المسؤولة عن هذا الجانبالمتزايد الذي توليه المؤسسات ا
  Theoretical approach of the study: إالطار النظري للدراسة

والً 
ٔ
   Study Problem:   مشكلة الدراسة: ا

بحاثهم العلمية ضمن 
ٔ
تسعى الجامعات ومراكز البحوث والباحثين لنشر ا

كاديمية المتعددة و التي تعتمد المعايير العلمية سواء
ٔ
وعية النشر اال

ٔ
كانت  ا

و مؤتمرات علمية؛ وذلك بغرض 
ٔ
و كـتب ا

ٔ
و دوريات علمية متخصصة ا

ٔ
مجالت ا

بحاث و تكامل نتائجها و 
ٔ
تبادل المعرفة والنتائج ضمانا لفعالية الدراسات و اال

هدافها
ٔ
   .تحقيقا ال

دواته، حيث 
ٔ
ثر التطور التكنولوجي على تقنيات النشر العلمي وا

ٔ
وقد ا

دت هذه التقنيات إلى مواجهة بعض
ٔ
دى إلى زيادة  ا

ٔ
صعوبات النشر، وهو ما ا

اهتمام ودقة رؤساء ومدراء تحرير مجالت العلمية في إجراءات النشر، وذلك 
قل 

ٔ
و على اال

ٔ
حتى يتم االرتقاء بمستوى مجالتهم حتى تكون مجالت رصينة ا

  .المحافظة على مستواها العلمي
لي

ٔ
هداف المهمة في حركة التا

ٔ
ف يعد النشر العلمي الجامعي من اال

والبحث العلمي في الجامعات والدور الذي يلعبه في إيصال الجهد البشري 
ال وهم الطبقة الجامعية المثقفة والمشاركة في 

ٔ
مر ا

ٔ
الرصين إلى من يعنيه اال

ساتذة في نشر بحوثهم العلمية ضمن 
ٔ
بلورة هذا الوسط، لذا تتظافر جهود  اال

خرى من خالل تحقي
ٔ
ق الغايات التي الجامعات والمؤسسات التعليمية اال

هلول، (يصبون لها في الحصول على اللقب العلمي وخدمة المجتمع 
  )147ص:2011

ن وبما
ٔ
عضاء ا

ٔ
هم من بالجامعة التدريس هيئة ا

ٔ
 مصادر الثروة العلمية، ا

 يعتبران البحثي العلمي والنشاط النتاج إن حيث المجتمع في القوة ودعائم
 المرجعية ل االستشهاداتخال  استثمارها من يجب التي الفاعلة الطاقة
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بحاثهم
ٔ
وساط في ال

ٔ
 بين الجامعة بمستوى االرتقاء يعني بالتبعية العلمية اال

جنبية على المستويين اإلقليمي والدولي الجامعات
ٔ
ملحم، (.العربية واال

  .) 2ص : 2015
همية في توصيل االنتاج الفكري من منتجه إلى 

ٔ
ويمثل النشر ا

ي من المرسل إلى
ٔ
همية النشر إال  المستفيد منه ا

ٔ
المستقبل، وعلى الرغم من ا

نه يواجه صعوبات ومشكالت في ظل تطورات تكنولوجيا المعلومات
ٔ
 كما. ا

هم المجالت في النشر يشكل
ٔ
ن إال جماهيرهم، مع الباحثين اتصال قنوات ا

ٔ
 ا

 في النشر صعوبات من يشتكون مختلف التخصصات في الباحثين من الكـثير
  بعضهم علج مما العلمية، المجالت

ٔ
بحاثه لنشر الوساطة إلى يلجا

ٔ
 وجعل ا

خر من البعض
ٔ
ن والشك بالنشر، مهتم غير اال

ٔ
ثار لذلك ا

ٔ
 جودة على سلبية ا

  )669ص :  2018مولوج،(. المجتمع وعلى الجامعة و البحث العلمي
ن      

ٔ
كاديمي في المجالت والدوريات الليبية إال ا

ٔ
وفي إطار تطوير النشر اال

و قضية النشر تواجه 
ٔ
العديد من الصعوبات التي قد تتعلق بمعايير النشر ا

و االلتزام
ٔ
العلمية خالل   بالضوابط و المعايير  مشكالت تتعلق بالباحثين ا

التحكيم، إضافة الصعوبات الخاصة بالبيئة العلمية الليبية، والعربية على 
  .حد سواء

مر فإن النشر العلمي في الجامعات الليبية ب    
ٔ
صفة خاصة، وفي حقيقة اال

والعربية بصفة عامة، لم يرتِق إلى مستوى ما وصل إليه النشر العلمي في 
جامعات الدول المتقدمة خاصة على مستوى الدوريات العلمية التي تصدر عن 
جامعاتها، ولم تصل إلى مستوى المجالت العلمية الرصينة، والدليل هو 

ي الحقيقة غير معروفة محدودية تسويق المجالت وتداولها بل والكـثير منها ف
حيانًا تكون مقتصرة على باحثي الدولة العربية 

ٔ
وساط العلمية الدولية، وا

ٔ
في اال
  .نفسها

وعية النشر
ٔ
  وعلى الرغم من المساعي و الجهود الحثيثة لترقية ا

نها تصطدم بالعديد من
ٔ
كاديمي بالدول العربية إال ا

ٔ
التحديات، و العوائق   اال

ساسًا في ع
ٔ
وعية النشر  بالدول والتي تتمثل ا

ٔ
العربية في الغالب  دم التزام ا

  .بالمعايير المتعارف عليها عالمياً 
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ومن هنا حاول الباحث حصر ٕاشكالية الدراسة في تساؤل رئيس 
  ما هي معايير وصعوبات النشر العلمي في الجامعات الليبية ؟: فحواه

وبات وتحاول الدراسة االجابة على هذا التساؤل العام لمعرفة الصع
في الجامعات الليبية، وتحديدها من خالل الدراسة التي تواجه النشر العلمي 

جل الوصول الى حلول قد تسهم في 
ٔ
الميدانية، والتحليل والتفسير من ا

تنشيط حركة البحث العلمي، ورصانته الجامعات الليبية حتى يحقق النشر 
هدافه من حيث االتصال العلمي بين الباحثين وتوس

ٔ
يع نطاق النشر العلمي ا
  .العلمي 

هداف الدراسة: ثانياً 
ٔ
 Study Purposes:  ا

  :تهدف الدراسة إلى 
  .التعرف على واقع النشر العلمي في الجامعات الليبية  -1
 .رصد معايير النشر العلمي في الجامعات الليبية  -2
التعرف على المشاكل التي تواجه الباحثين في النشر  العلمي في  -3

 .الجامعات الليبية 
 .وضع تصور لمواجهة صعوبات النشر العلمي في الجامعات الليبية  -4

    Study Question: تساؤالت الدراسة: ثالثاً 
تية

ٓ
  -:يسعى هذا البحث إلى اإلجابة على التساؤالت البحثية اال

  ما هو واقع النشر العلمي في الجامعات الليبية ؟ -1
 ما معايير النشر العلمي في الجامعات الليبية ؟ -2
 ل التي تواجه الباحثين في النشر في الجامعات الليبية ؟المشاك -3
 ما التحديات المستقبلية للنشر العلمي في الجامعات الليبية ؟ -4

همية: رابعاً 
ٔ
   Importance of Study : الدراسة ا

همية الدراسة في جانبين
ٔ
 :تتمثل ا

همية نظرية  )1
ٔ
كاديمية(ا

ٔ
تتمثل في إثراء الدراسات المتعلقة بواقع ): ا

 .ت النشر العلمي في الجامعات الليبيةومشكال
همية تطبيقية  )2

ٔ
 :تتمثل في ):مجتمعية(ا
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رصد المشكالت التي تواجه النشر العلمي في الجامعات الليبية وذلك   ) أ
نه الطريق العلمي والفاعل إليصال المعرفة 

ٔ
همية النشر العلمي ال

ٔ
انطالقًا من ا

   .الرصينة إلى من يحتاجها
و تصور   ) ب

ٔ
لمواجهة مشكالت النشر في الجامعات  وضع سياسة ترشيديه ا

جل تدليل هذه الصعوبات التي تعيق 
ٔ
الليبية للجهات ذات االختصاص من ا

 .عملية النشر العلمي
     Study Concepts:  مفاهيم الدراسة: خامساً 

  The concept of scientific research:  مفهوم البحث العلمي -1
سا     

ٔ
حد الجوانب اال

ٔ
وتعد . سية في تطور المجتمعاتيعد البحث العلمي ا

الجامعات ومؤسسات الدولة مسؤولة عن هذا الجانب، وتؤخذ الجامعات 
ومراكز البحث العلمي الدور الرائد في هذا االتجاه، ويمثل البحث طريقة 
و التثبيت، 

ٔ
منظمة وفحص استفساري منظم الكـتشاف حقائق جديدة ا

و القوانين التي والتحقق من الحقائق القديمة، والعالقات التي 
ٔ
تربط بينها ا

خرون، (تحكمها، وبما يسهم في نمو المعرفة اإلنسانية 
ٓ
: 2008غرابية وا

  ).11ص
) البحث والعلمي( إن مصطلح البحث العلمي يتكون من كلمتين هما   

مور، ولهذا 
ٔ
مر من اال

ٔ
فالبحث لغويًا معناه تتبع ، تقصي، حاول معرفة ا

جل ا
ٔ
مل من ا

ٔ
ما . لوصول إلى شيء يريده الباحثيتطلب والتفكير والتا

ٔ
ا

خر 
ٓ
و بمعنى ا

ٔ
العلمي فتعني المعرفة والدراية وإدراك الحقائق بطريقة تفكير ا

فايز جمعة النجارة (. يعني المحاولة الدقيقة للتواصل إلى حلول للمشكالت
خرون، 

ٓ
  ،)25ص: 2013وا

نواع ،     
ٔ
وما  إن النشاط البحثي بصفة عامة مثل المعرفة يمكن يقسم إلى ا

نواع وتقتصر صفة البحث العلمي على 
ٔ
حد هذه اال

ٔ
يسمى بالبحث العلمي هو ا

   )21،22ص ص : 2015التير ،(  .النشاط البحثي الذي يوظف النهج العلمي
نه مجهود منظم بغرض بحث مشكلة ما وفق إجراءات       

ٔ
يضًا با

ٔ
وُعرف ا

هداف تم وضعها م
ٔ
ن قبل ومناهج محددة لإلجابة على تساؤالت وتحقيق ا

 .الباحث
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نه التقصي والدراسة المنسقة ) عامر قنديلجي(وعرف      
ٔ
البحث العلمي با

والشاملة عن طريق استخدام النظريات والتجارب لمعرفة حقائق وقوانين 
  )40ص: 1992قنديلجي،  (جديدة 

  
    Scientific Journals: الدوريات العلمية     
المهمة للمعلومات ويحتوي كل عدد  تعد الدوريات العلمية من المصادر     

عداد الدورية الواحدة على مقاالت واتجاهات موضوعية متنوعة وعديدة 
ٔ
من ا

قالم متعددة حيث تعد الدوريات من 
ٔ
استخدمت من مصادر متنوعة وكـتبت با

ن المقاالت والبحوث المنشورة في 
ٔ
قنوات النشر العلمي الرسمي كما وا

كـثر   الدوريات العلمية تتسم بالتركيز
ٔ
وجودة التغطية وتعد الدوريات من ا

  ).52ص: 1995جاسم جرجيس، (. وسائل االتصال العلمي استخداماً 
خر من الدوريات تشتمل على ملخصات، والدوريات ال        

ٓ
وهناك عدد ا

نواع تتمثل في الدوريات 
ٔ
و مبتكرة ولها عدة ا

ٔ
صيلة ا

ٔ
ن تكون ا

ٔ
يشترط فيها ا

لمية، الدوريات العامة المتخصصة، العامة، الدوريات المتخصصة الع
و غير محددة، منتظمة 

ٔ
نها مطبوع يصدر على فترات محددة ا

ٔ
وُعرفت الدورية با

و غير منتظمة، ولها عنوان واحد ويكون واضحًا ومميزًا يظهر على الصفحة 
ٔ
ا

عدادها، ويشترك في كـتابة المقاالت الدورية وفي 
ٔ
ولى لكل عدد من ا

ٔ
اال

ّتاب نها تصدر بشكل مستمر  وإلى ما النهاية تحريرها عدد من الكـُ
ٔ
، ويقصد با

  )238ص:2014قنديلجي، .(
   Previous studies :الدراسات السابقة: سادساً 

: بعنوان) 2018(الغانم، منى بنت عبدهللا بن عليدراسة الباحثة  )1(
كاديمي

ٔ
 .دراسة وصفية: معوقات النشر إاللكـتروني اال

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على دراسة وصفية لمعوقات النشر     
كاديمياإللكـتروني ا

ٔ
والتعرف إلى مدى استخدام النشر اإللكـتروني في . ال

عضاء هيئة التدريس في 
ٔ
كاديمي ومعوقاته من وجهة نظر ا

ٔ
المجتمع اال

عضاء هيئة 
ٔ
الجامعات السعودية وذلك من خالل التعرف إلى مدى استخدام ا

كاديمي في جامعتي اإلمام دمحم بن 
ٔ
التدريس للنشر اإللكـتروني في المجتمع اال

واتبعت الدراسة . اإلسالمية وجامعة الملك سعود في مدينة الرياضسعود 
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عضو من  228وتكونت مجموعة الدراسة من  .المنهج الوصفي والمسحي
عضاء هيئة التدريس في جامعتي اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية والملك 

ٔ
ا

دوات الدراسة في تطبيق استبيانه إلكـترونية. سعود بالرياض
ٔ
. وتمثلت ا

بحاث وجاءت ا
ٔ
ن معظم المشاركين في الدراسة لديهم ا

ٔ
لنتائج مؤكدة على ا

ن إجراءات النشر . منشورة إلكـترونياً 
ٔ
شاروا إلى ا

ٔ
غلب عينة الدراسة ا

ٔ
ن ا

ٔ
وا

سهل من النشر التقليدي وقد يعود ذلك إلى استخدام الوسائل 
ٔ
اإللكـتروني ا

سرع من الو
ٔ
سائل التقنية في إتمام إجراءات النشر اإللكـتروني حيث إنها ا

برز . التقليدية في إنجاز المهام والمتطلبات
ٔ
ن من ا

ٔ
ظهرت النتائج ا

ٔ
كما ا

كاديمي هو قلق عضو هيئة التدريس حول قبول 
ٔ
معوقات النشر اإللكـتروني اال

وصت الدراسة بضرورة تضمين . بحثه للترقية في حال كون النشر إلكـترونياً 
ٔ
وا

نظمة ولوائح ال
ٔ
تعليم العالي وتزويد معايير واضحة للنشر اإللكـتروني في ا

عضاء هيئة التدريس بها
ٔ
 .ا

: بعنوان) 2018(مولوج، كمال، مولوج، فريدةدراسة الباحثان  )2(
  .العلمية المجالت في التربوية البحوث نشر معوقات

همية لتحديد الحالية اسةر الد هدفت    
ٔ
 البحوث نشر لمعوقات النسبية اال

 ميسرة عينة االعتماد على تم ذلك ولتحقيق العلمية، المجالت في التربوية
 كما الجزائرية، الجامعات مختلف في التربية باحثي من مفردة 65 من مشكلة

شارت. التحليلي الوصفي المنهج استخدام تم
ٔ
ن إلى النتائج وا

ٔ
كـثر ا

ٔ
 المعوقات ا

همية وذلك المنهجية المعوقات هي
ٔ
 تليها ،% 84.41بلغت  نسبية با

 % 80.35ب التمويلية عوقاتالم ثم ، %80.71ب الشخصية المعوقات
خيراً 

ٔ
 وجود عدم تبين كما ،% 76.87ب  واإلدارية التنظيمية المعوقات وا

همية في داللة إحصائياً  فروقات
ٔ
 البحوث نشر معوقات لطبيعة النسبية اال

الرتبة  :التالية الوسيطية للمتغيرات تعزى  العلمية المجالت في التربوية
 محكم،( النشر عملية في الباحث دور  الخبرة، سنوات عدد العلمية،
خير وفي ،)نشر مسؤول باحث،

ٔ
 قد التي بعض التوصيات الدراسة قدمت اال

 .العلمية المجالت في التربوية البحوث نشر صعوبات تذليل في تساعد
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حمد دراسة الباحثان  )3(
ٔ
حمد عطية ا

ٔ
) 2016(موسى، دمحم فتحي، السيد، ا

لمصنفة في قواعد البيانات معوقات النشر العلمي في الدوريات ا: بعنوان
عضاء هيئة التدريس في جامعة نجران: العالمية 

ٔ
 .من وجهة نظر ا

عضاء 
ٔ
تهدف الدراسة إلى تحديد المشكالت والمعوقات التي تواجه ا

هيئة التدريس في جامعة نجران عند النشر في الدوريات العلمية المصنفة في 
ن الفروق ذوات الداللة قواعد البيانات العالمية، كما تهدف إلى الكشف ع

عضاء هيئة التدريس على استبانة 
ٔ
اإلحصائية بين متوسطات استجابات ا

نثى/ ذكر(النشر العلمي العالمي تبعا لمتغير النوع 
ٔ
 /علوم(، والتخصص )ا

داب
ٓ
داة). ا

ٔ
: واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، كما استخدمت كا

عضاء هيئة  التدريس في ج
ٔ
امعة  نجران بلغ عددها االستبانة، على عينة من ا

همها. عضواً  256
ٔ
جاءت ) 1: وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، ا

ول 
ٔ
عضاء هيئة التدريس)االستجابة على البعد اال

ٔ
بدرجة ) معوقات متعلقة با

بدرجة ) المعوقات اإلدارية(جاءت االستجابة على البعد الثاني ) 2. كبيرة
وعية (لثالث جاءت االستجابة على البعد ا) 3. متوسطة

ٔ
معوقات متعلقة با

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات ) 4. بدرجة كبيرة) النشر العلمي
عضاء هيئة التدريس على استبانة النشر العلمي العالمي تبعا 

ٔ
استجابات ا

توجد فروق دالة ) 5. ، لصالح الذكور 0.01لمتغير الجنس عند مستوى داللة 
 
ٔ
عضاء هيئة التدريس على استبانة إحصائيا بين متوسطات استجابات ا

داب /علوم(التدريس العلمي العالمي تبعا لمتغير التخصص 
ٓ
، عند مستوى )ا

دبية والعلوم اإلنسانية0.01داللة 
ٔ
 .، لصالح التخصصات اال

: بعنوان) 2016(الزهراني، جمعان بن عبد القادردراسة الباحث  )4(
م القرى 

ٔ
 .ولالعقبات والحل: النشر إاللكـتروني في جامعة ا

هدفت الدراسة إلى التعرف على الصعوبات التي قد يواجهها الباحثون عند    
سباب التي . قيامهم بمحاولة نشر إنتاجهم الفكري إلكـترونيا

ٔ
واالطالع على اال

دت إلى تعطيل إمكانية استفادتهم من مصادر المعلومات اإللكـترونية 
ٔ
ا

م الق
ٔ
عضاء هيئة التدريس بجامعة ا

ٔ
رى، وقد استخدم وذلك من وجهة نظر ا

الباحث المنهج الوصفي في وصف الظاهرة محل الدراسة وللتعرف على 
هم مشكالت النشر 

ٔ
ن من ا

ٔ
ظهرت النتائج ا

ٔ
تفاصيل مشكلة الدراسة، حيث ا
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اإللكـتروني هو حاجة الباحثين إلى مزيد من التدريب وإتقان بعض المهارات 
همية النشر باإلضافة إلى رفع درجة الوعي لديهم بجدوى و. التقنية

ٔ
ا

برز النتائج ما يشير إلى حاجة المعلومات 
ٔ
اإللكـتروني، فيما كان من ا

اإللكـترونية إلى التنظيم نظرًا لضخامة اإلنتاج الفكري اإللكـتروني الذي مما 
يؤدي إلى صعوبة وصول الباحثين إلى ما يريدون من معلومات؛ فينعكس 

لمواقع، باإلضافة إلى على عدم قدرتهم على االستفادة المتوخاة من تلك ا
بعض المشكالت الفنية المتعلقة بالتقنية وشبكة المعلومات مثل بطء 
و االختراق وتدمير 

ٔ
اإلنترنت وتعرض بعض الحواسيب إلى الفيروسات ا

  .المواقع
معوقات : بعنوان) 2015( ملحم، عصام توفيقدراسة الباحثة  )5(

عضاء هيئة التدريس بجامعة 
ٔ
النشر العلمي إاللكـتروني من وجهة نظر ا

منية
ٔ
 . نايف العربية للعلوم اال

هدفت الدراسة إلى التعرف علي معوقات النشر العلمي من وجهة نظر 
عضاء 

ٔ
ثير المتغيرات الديموغرافية ا

ٔ
كاديمية، (هيئة التدريس وتا

ٔ
الرتبة اال

عضاء هيئة التدريس ) التخصص العلمي، سنوات الخبرة
ٔ
علي اتجاهات ا

عضاء هيئة 
ٔ
نحوها؛ ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتوزيع استبانة على ا

التدريس في الجامعة عينة للدراسة واستخدم المنهج الوصفي التحليلي، 
ظهرت نتائج الدراسة الموافقة على كافة بنود االستبانة المتعلقة بمعوقات و
ٔ
ا

ظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
ٔ
النشر اإللكـتروني، وكذلك ا

فراد العينة عند مستوى الداللة 
ٔ
عن بنود االستبانة  0.05متوسط إجابات ا

ظهرت عدد
ٔ
ستاذ، وكذلك ا

ٔ
كاديمية رتبة ا

ٔ
من النتائج  تعزى لمتغير الرتبة اال

بحاثهم 
ٔ
عضاء هيئة التدريس من عدم اعتراف لجان الترقية با

ٔ
برزها خوف ا

ٔ
ومن ا

فراد العينة يؤيدون فكرة 
ٔ
ن ا

ٔ
ظهرت النتائج ا

ٔ
العلمية المنشورة إلكـترون،، كما ا

ن 
ٔ
بحاث علمية % 61النشر العلمي اإللكـتروني وا

ٔ
فراد العينة لديهم ا

ٔ
من ا

برز التوصيات
ٔ
عضاء  منشورة إلكـترونيا، ومن ا

ٔ
قيام الجامعة بدعم وتشجيع ا

همية ذلك، 
ٔ
هيئة التدريس علي نشر إنتاجهم العلمي اإللكـتروني ونشر الوعي با

عضاء هيئة التدريس الراغبين في إنشاء مواقعهم 
ٔ
مساندة الجامعة ال
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وصفحاتهم الخاصة علي الشبكة لنشر إنتاجهم العلمي من خالل مساعدتهم 
 .مفي تذليل الصعوبات التي تعتريه

دراسة : بعنوان) 2015(سيدهـــم، خالـــدة هنــاء دراسة الباحثة  )6(
بحاث 

ٔ
استطالعية للباحثين حول واقع صعوبات نشر المقاالت واال

 .العلمية بالجامعات الجزائرية
تية  تتحدد مشكلة الدراسة    

ٓ
ما هو واقع عملية  في اإلجابة على التساؤالت اال

الجزائرية ؟ وما هي الصعوبات التي تواجه نشر المقاالت للباحثين بالجامعات 
جل عملية 

ٔ
هم الحلول والتحديات المستقبلية من ا

ٔ
بحاث العلمية؟ وما هي ا

ٔ
اال

بحاث بالجامعات الجزائرية ؟
ٔ
  نشر المقاالت واال

مثل لدراسة واقع عملية النشر بجامعة الحاج 
ٔ
منهج دارسة حالة وهو المنهج اال

على بحوث استطالعية، للتعرف على الجزائر مع االعتماد  - باتنة- لخضر
بحاث العلمية، مع التعرف على التحديات في عملية نشر المقاالت 

ٔ
صعوبات اال

بحاث
ٔ
ساتذة جامعيين بمختلف  .واال

ٔ
ولقد تمت المقابلة بطريقة مباشرة، مع ا

جل تحليل واستخالص، 
ٔ
الرتب، كانت عملية جمع المعلومات، فورية من ا

  .حول موضوع الدراسة الصعوبات، الحلول، والنتائج
همها؛

ٔ
   مكنت تكنولوجيا المعلومات،وتوصلت الدراسة لعدة نتائج ا

نواعها وتفاعالته كالحواسيب واالتصاالت، والتصوير الرقمي 
ٔ
بمختلف ا

بحاث العلمية، 
ٔ
والفيديو من تطوير عمليات النشر العلمي للمقاالت، واال
تفيدين، في كل وتحسين بث المعلومات، ونشر المعارف، وإيصالها للمس

قل وقت ممكن،
ٔ
كإجابة لإلشكالية عن واقع النشر بالجامعات  مكان وفي ا

الجزائريةـ فقد تحققت الفرضيات بصفة كاملة، اذ إنه يمكن للمجتمع العربي 
ن ينهض ويلحق بركب التقدم إذا اعتمد على ادخال التكنولوجيات الحديثة 

ٔ
ا

 .عات الجزائريةبطريقة تعتمد عن الجودة للنشر العلمي بالجام
ٕاسهام : بعنوان) 2015( الشمري، غربي بن مرجي دراسة الباحث )7(

تنمية المهارات التقنية للنشر إاللكـتروني لدى  إالدارة الجامعية في
عضاء هيئة التدريس بجامعة الجوف

ٔ
 .دراسة ميدانية: ا

هدفت الدراسة للكشف عن إسهام اإلدارة الجامعية في تعزيز المهارات 
عضاء هيئة التدريس منها بجامعة 

ٔ
التقنية للنشر اإللكـتروني ومستوى تمكن ا
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هج الوصفي التحليلي، وبلغ مجتمعها الجوف، وذلك من خالل استخدام المن
همها. عضواً ) 243(

ٔ
برزت الدراسة نتائج من ا

ٔ
فرادها من مهارات : وقد ا

ٔ
تمكن ا

برزها
ٔ
لي وملحقاته، والبحث في قواعد المعلومات : ا

ٓ
إتقان تشغيل الحاسب اال

خرين 
ٓ
بحاث العلمية مع اال

ٔ
والمكـتبات على الشبكة، وتبادل المعلومات واال

رة على استخدام وسائط إلكـترونية لتخزين المواد العلمية إلكـترونيًا، والقد
استخدام البرامج : واسترجاعها، بينما انخفض مستواهم بمهارات منها

اإلحصائية المساندة، والمشاركة في مؤتمرات الفيديو والمؤتمرات الصوتية 
ظهرت الدراسة 

ٔ
العلمية، واإللمام بالمصطلحات التقنية وتطبيقها، كما ا

إلدارة الجامعية في تعزيز المهارات التقنية للنشر اإللكـتروني لدى مساهمة ا
عضاء هيئة التدريس من خالل توفير قواعد المعلومات للبحث والنشر 

ٔ
ا

إلكـتروني، وإتاحة رموز االستخدام للدخول على قواعد البيانات اإللكـترونية، 
ت وتذليل عقبات النشر اإللكـتروني، وتشجيع التوجه للنشر في المجال

ثير العالي
ٔ
 .العلمية ذات معامل التا

معوقات : بعنوان) 2014( مزة دمحمالشربيني، غادة حدراسة الباحثة  )8(
عضاء هيئة التدريس 

ٔ
النشر العلمي في العلوم التربوية من وجهة نظر ا

  .بالجامعات السعودية
هدف البحث إلى رصد معوقات النشر العلمي في العلوم التربوية من وجهة     

عضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية
ٔ
استخدم البحث المنهج . نظر ا

عضاء هيئة  48وتكونت مجموعة البحث من . تحليليالوصفي ال
ٔ
عضو من ا

م القرى 
ٔ
دوات البحث . التدريس بجامعة الملك خالد وجامعة طيبة وا

ٔ
وتمثلت ا

ن معوقات النشر العلمي في العلوم  .في تطبيق استبيانه
ٔ
شارت النتائج إلى ا

ٔ
وا

عضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية جاء 
ٔ
التربوية من وجهة نظر ا

ولتر 
ٔ
تليها . معوقات تتعلق بالجامعات ىتيبها على النحو التالي في المرتبة اال

عضاء هيئة التدريس
ٔ
ثم المعوقات الخاصة بالمجالت . المعوقات الخاصة با

خيرًا المعوقات الخاصة بإجراءات النشر العلمي
ٔ
وصي . والدوريات العلمية وا

ٔ
وا

عضاء ه
ٔ
يئة التدريس والذي البحث بضرورة توفير المناخ العلمي المناسب ال

ساتذة  .يشجع على اإلنتاج العلمي والنشر
ٔ
ساتذة واال

ٔ
وتوفير هيئة تحكيم من اال

والتخفيف من النمط القيادي . المشاركة بكل مجلة تربوية علمية محكمة
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البيروقطي في الجامعات وعمادات البحث العلمي بالجامعات والذي يعد 
عضاء هيئة التدريس بالنشر 

ٔ
 .العلميمعوقًا لقيام ا

جنان صادق عبد الرزاق، مرزة حمزة حسن، رشيد  دراسة الباحثين )9(
مشاكل النشر العلمي والتحكيم في :  بعنوان) 2013(حميد مزيد 

  .المجالت العراقية
تية     

ٓ
ما هو واقع : يسعى هذا البحث إلى اإلجابة على التساؤالت البحثية اال

في النشر العلمي في الجامعات  النشر العلمي العراقي؟ ماهية العوامل المؤثرة
والمعاهد العراقية ؟ ما هو دور شبكة االنترنت في زيادة فاعلية النشر العلمي 
هم 

ٔ
العراقي؟ ماهية المشاكل التي تعبق عملية النشر العلمي العراقي؟ ماهية ا

المجالت العراقية والعربية التي ساهمت في نشر النتاج الفكري العراقي 
ن؟ لقد استخدم البحث المنهج المسحي للباحثين العراقيين للباحثين العراقيي

داة رئيسية في جمع البيانات الخاصة بالنشر في 
ٔ
، وتم استخدام االستبيان كا

استمارة  90سؤال وقد تم توزيع ) 12(المجالت العراقية والعربية ولقد تضمن 
سة وتوصلت الدرا. وهي قابلة للتحليل% 93استمارة بلغت  84استرجع منها 

همها ؛ التزام الباحثون العراقيون بإرسال بحوثهم إلى مجالت 
ٔ
لعدة نتائج ا

عنوانًا من المجالت العلمية التي اعتمدت )19(عراقية وعربية محكمة، هناك 
لنشر البحوث من قبل الباحثين العراقيين وتصدرت مجلة البحوث التقنية 

ظهرت النتائجعناوين المجالت،  
ٔ
خذ  من% 92.857إن نسبة  وا

ٔ
الباحثين تا

بنظر االعتبار المعايير القياسية الخاصة بكل مجلة قبل اإلقدام على النشر 
كـثر المبررات التي تؤدي إلى إعادة البحث من 

ٔ
ن ا

ٔ
فيها، بينت النتائج من ا

قبل المحكمين لمؤلفيها، هو ضعف في عملية توثيق عملية اإلسناد وصحتها، 
سباب وضعف في عملية توفر عناصر اإلبداع في 

ٔ
ن اال

ٔ
كدت النتائج ا

ٔ
البحث، ا

سباب فقط وكان في مقدمة هذه 
ٔ
التي تدعو الباحثين للنشر توزعت بين ثالثة ا

كـثرها دافعية هو للترقية العلمية التي تتطلب نشر بحوث تتطلبها 
ٔ
سباب وا

ٔ
اال

على بنسبة بلغت 
ٔ
تي بعده %73.529كل ترقية من درجة إلى درجة ا

ٔ
، يا

خيرًا كان من %17.647ين بنسبة بلغت االهتمامات البحثية للباحث
ٔ
، وا

قسام وبنسبة بلغت 
ٔ
ن معظم الباحثون يفضلون %. 8.824نصيب تكليف اال

ٔ
ا
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% 60.714النشر في المجالت العلمية حيث بلغت نسبة من يفضلون ذلك 
  .وهي نسبة كبيرة بالمقارنة مع المؤتمرات العلمية

النشر  واقع: بعنوان) 2011(ٕاحسان علي هلول دراسة الباحث  )10(
  .دراسة تقويمية: العلمي في جامعة بابل 

نموذجية من خالل تفعيل الدعم     
ٔ
يسعى البحث إلى بناء مجالت علمية ا

المادي والمعنوي للجهات العليا وكذلك العمل الجاد لتعديل تعليمات النشر 
المعتمدة في المجالت العلمية بجامعة بابل فضال عن دراسة المعوقات 

تعاني منها للخروج بحلول فاعلة تخدم النشر العلمي الجامعي والمشاكل التي 
في العراق واستخدم منهجين في البحث هما المنهج المسحي والمنهج الوصفي 

جريت مقابالت مع مالك المجالت العلمية ضمن عينة مختارة وقدرها 
ٔ
) 7(وا

مجالت علمية محكمة في جامعة بابل فضًال عن المالحظة والتحليل الوصفي 
تيل

ٓ
هم النتائج اال

ٔ
جميع المجالت العلمية في جامعة بابل تمويلها : ها وكانت ا

مالزم (المجالت العلمية في جامعة بابل عبارة عن ، %)100(ذاتي وبنسبة
غلفتها الملونة  ال) ورقية

ٔ
 .يميزها سوى ا

 De Kemp, Arnoud Walckiers, Alexis 2008 دراسة )11(
وروبا

ٔ
  .بعنوان نظم النشر العلمي في ا

ثير التطور االقتصادي والتقني على النشر العلمي     
ٔ
اهتمت الدراسة برصد تا

وروبا خالل العامين السابقين على إنجاز الدراسة، وميزت الدراسة بين 
ٔ
في ا

ول المجالت الربحية، والنوع 
ٔ
نوعين من مجالت النشر العلمي، النوع اال

شارت الدراسة إل
ٔ
ن تكلفة المجالت الثاني المجالت التي ال تهدف للربح، وا

ٔ
ى ا

ضعاف المجالت التي ال تهدف للربح، وكشفت الدراسة عن 
ٔ
الربحية ثالث ا

وجود بعض المعوقات التي تحول دون المنافسة الفعالة في مجال النشر 
همها استراتيجيات التسعير، والتوسع في مجال النشر، 

ٔ
العلمي والتي من ا

  .وصعوبة االندماج بين مؤسساها النشر العلمي
  :تعليق على الدراسات السابقةال
تناولت الدراسات السابقة واقع النشر العلمي، مشاكل النشر العلمي     

بحاث العلمية بالجامعات، معوقات 
ٔ
والتحكيم، صعوبات نشر المقاالت واال

عضاء هيئة التدريس ،معوقات النشر 
ٔ
النشر العلمي اإللكـتروني من وجهة نظر ا
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 نشر ي قواعد البيانات العالمية، معوقاتالعلمي في الدوريات المصنفة ف
ن. العلمية المجالت في التربوية البحوث

ٔ
 :ويتبين ا

  ،بعض الدراسات السابقة تناولت موضوع النشر العلمي ومعوقاته
خر تناول قواعد النشر والتحكيم في الدوريات العلمية

ٔ
 .والبعض اال

  خرى تتعلق
ٔ
عضاء هناك معوقات للنشر العلمي تتعلق بالجامعات وا

ٔ
با

 .هيئة التدريس وكذلك بالدوريات العلمية
وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة الدراسة وإعداد 
دواتها وصياغة التساؤالت وتحليل وتفسير نتائج البحث الحالي في ضوء 

ٔ
ا

  .الدراسات السابقة
  Field study:  إالطار الميداني للدراسة

  :منهجية للدراسةإالجراءات ال: سابعاً  
  Study Methodology: منهجية الدراسة  )1
المنهجية مصطلح محدث راج في الدراسات العليا خاصة بمعنى العلم الذي     

 يجب  يبين كيف
ٔ
ن يسلكها ا

ٔ
ن يقوم الباحث ببحثة اوهي الطريقة التي يجب ا

و 
ٔ
الباحث مند عزمة على البحث وتحديد موضوع بحثة حتى االنتهاء منه ا

اخر هي مجموعة االرشادات، والوسائل والتقنيات التي تساعده في  بمعنى
 )10ص :2006العسكري ، (بحثة 

واستخدم الباحث منهج المسح االجتماعي عن طريق العينة، ويتم من     
خالله دراسة تصورات الباحثين الليبيين حول واقع ومعايير وصعوبات النشر 

كما استخدم الباحث المنهج الوصفي العلمي والتحكيم في الجامعات الليبية، 
التحليلي من خالل وصف وتحليل المجالت المحلية التي تصدر عن جامعة 

  .الزيتونة من حيث النواحي الفنية والشكلية، والببليوغرافية
   :   Type of the Study نوع الدراسة) 2
وث تندرج هدة الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التحليلية المتمثلة في البح 

والدراسات المسحية التي تهتم بدراسة مشكلة معينة من جميع جوانبها من 
حالل جمع البيانات والمعلومات الموضوعية في الوقت الحاضر، وتتضمن 
هذه البحوث دراسات المسح االجتماعي، ومسح الراي العام والمسوح 

  ) 97ص : 2006المغربي ، .( التسويقية ، والمسوح التعليمية وغيرها
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  Study Sample:  نة الدراسةعي
من مجموعة مفردة  )40(وبلغ حجم العينة استخدم الباحث العينة القصدية 

ة التدريس والباحثين من جامعة الزيتونة
ٔ
  .من اعضاء هيا

داة الدراسة) 3
ٔ
 Study Tool:  ا

بالدراسة  المتعلقة البيانات لجمع االستبيانتم االعتماد على استمارة     
بناء مقياس لقياس استجابات العينة فيما يتعلق بمتغيرات  وتم الميدانية،

الدراسة، كما استخدم الباحث وسيلة المقابلة المقننة من خالل مجموعة 
ساتذة والباحثين في جامعة الزيتونة

ٔ
سئلة محددة تم طرحها على اال

ٔ
وقابل . ا

الباحث رئيس جامعة الزيتونة لمعرفة بعض الصعوبات التي تواجه النشر 
مي في الجامعة من حيث الدعم واإلمكانيات المادية والمعنوية، ودعم العل

الجهات ذات االختصاص في الدولة كوزارة التعليم العالي، ووزارة الثقافة، 
وكان الهدف من هده المقابلة التعرف المسببات والمعوقات من ناحية، 

خرى 
ٔ
سئلة استمارة االستبيان من ناحية ا

ٔ
  .ومساعدة الباحث في وضع ا

لقياس استجابات " ليكرت الخماسي"االعتماد على مقياس  تم كما    
  ).1(المستقصين لفقرات االستبيان وذلك كما هو موضح في الجدول رقم 

  درجات مقياس ليكرت الخماسي): 1(جدول رقم 
موافق  االستجابة

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير موافق 

 بشدة
 5 4 3 2 1 الدرجة

  
 الدراسة مجاالت: ثامناً 

جامعة الزيتونة كمجال مكاني للدراسة، وذلك  حددت: المكاني المجال -1
حيث تقوم جامعة الزيتونة بإصدار عدد من المجالت العلمية، وذلك 
ساتذة والباحثين على نشر بحوثهم في مجالت علمية محكمة 

ٔ
لمساعدة اال
 :وتتمثل في 

سست سن مجلة جامعة الزيتونة .1
ٔ
يوجد  2012ة تصدر عن رائسة الجامعة تا

 .ورقم إيداع وطني )issn(لها الرقم الدولي المعياري 
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سست سنة  مجلة روافد المعرفة  .2
ٔ
ال تملك  2013تصدر عن كلية العلوم تا

 .وال رقم إيداع وطني )issn(الرقم الدولي المعياري 
نوار المعرفة .3

ٔ
سست سنة  مجلة ا

ٔ
ال تملك  2016تصدر عن كلية التربية تا

 .وال رقم إيداع وطني )issn(ري الرقم الدولي المعيا
بحاث العلمية .4

ٔ
سست سنة  مجلة االجتهاد لال

ٔ
تصدر عن رائسة الجامعة تا

 .وال رقم إيداع وطني )issn(ال تملك الرقم الدولي المعياري   2015
سست سنة  مجلة العلوم القانونية .5

ٔ
ال   2012تصدر عن كلية القانون  تا

 .ملك رقم إيداع وطنيو ت)  issn(تملك الرقم الدولي المعياري 
سست سنة  مجلة بحوث االتصال .6

ٔ
 2017تصدر عن كلية الفنون واالعالم تا

 .وتملك رقم إيداع وطني )issn(ال تملك الرقم الدولي المعياري 
سست سنة  مجلة المدد .7

ٔ
ال تملك  2017تصدر عن كية العلوم االجتماعية تا

 .وال رقم إيداع وطني )issn(الرقم الدولي المعياري 
تصدر عن كلية االقتصاد والعلوم السياسية  لة االقتصاد والتجارةمج .8

سست سنة 
ٔ
وال رقم إيداع  )issn(ال تملك الرقم الدولي المعياري  2012تا

 .وطني
سست سنة  مجلة المعرفة .9

ٔ
ال  2015تصدر عن كلية االقتصاد والتجارة  تا

 .وال رقم إيداع وطني )issn(تملك الرقم الدولي المعياري 
 .باحث  40 :البشري المجال  -2
ويقصد به السقف الزمني الذي استغرقته الدراسة حيث : الزمني المجال -3

كـتوبر
ٔ
جريت الدراسة من شهر  منتصف ا

ٔ
وحتى نهاية ديسمبر من نفس  2018ا

 .العام
  :نتائج الدراسة الميدانية: تاسعاً 

ول
ٔ
همية النشر العلمي/  فيما يتعلق بالتساؤل اال

ٔ
 :ا

ية واالنحرافات المعيارية الستجابات المتوسطات الحساب)2(جدول
همية النشر العلمي مرتبة ترتيبًا تنازلياً 

ٔ
فراد عينة الدراسة على ا

ٔ
  ا
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المتوسط   نص الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري 

  الدرجة  رتبة

عدم التكرار الحاصل في 
 البحوث

 مرتفعة  1 1.15 3.93

ضمان حقوق المؤلفين في 
 بحوثهم المنشورة

 مرتفعة  2 1.12 3.88

تجنب تكرار إجراء البحوث 
 نفسها

 مرتفعة  3 1.06 3.79

وسيلة لتحقيق الترقية 
والحصول على بدالت 

 النشر

 متوسطة  4 1.13 3.40

الشهرة إلنتاج الباحثين 
عمالهم من خالل النشر

ٔ
 وا

  متوسطة  5 1.11 3.38

يساعد النشر العلمي على 
تنشيط حركة البحث 

 العلمي

 ةمتوسط  6 1.32 3.33

  متوسطة 1.00 3.62  مجال 
ن الفقرة التي تنص على ) 2(يتبين من الجدول

ٔ
عدم التكرار الحاصل  "با

ولى بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي "  البحوثفي 
ٔ
قد حلت في المرتبة اال

ن عدم تكرار  ، ويمكن تفسير ذلك)1.15(وانحراف معياري ) 3.93(بلغ
ٔ
ا

ن البحوث وتراكميتها يساعد على عدم ضياع جه
ٔ
ود الباحثين، حيث يجب ا

خرون مما يدعم تقدم وتطور البحث العلمي
ٔ
 الباحث من حيث انتهى اال

ٔ
. يبدا

وانحراف )  3.88(ثم ضمان حقوق المؤلفين في بحوثهم المنشورة  بمتوسط 
) 3.79(بمتوسط  تجنب تكرار إجراء البحوث نفسها ،) 1.12(معياري 

العلم ، وسيلة لتحقيق  وهو ما يتفق وتراكمية) 1.06(وانحراف معياري 
وانحراف ) 3.40(الترقية والحصول على بدالت النشر بمتوسط 

ن من شروط الترقية والحصول على بدالت نشر عدد ) 1.13(معياري 
ٔ
وذلك ا

همية في صرف 
ٔ
بحاث حتى يتم للترقية والتي بدورها تمثل ا

ٔ
محدد من اال
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ٔ
دبيًا ال

ٔ
ن نسبة كبيرة ممن العالوات والبدالت وهو ما يمثل تحفيزًا ماديًا وا

غراض الترقية العلمية مما ينعكس هنا على تفضيل 
ٔ
ينشرون البحوث هي ال

ن تكون نسبة عدد البحوث المقدمة 
ٔ
الباحثين المجالت الن يتطلب للترقية ا

للترقية منشورة في مجالت علمية ونسبة قليله من البحوث المشورة في 
عمالهم م

ٔ
ن خالل النشر بمتوسط المؤتمرات، الشهرة إلنتاج الباحثين وا

و اإلنسان بشكل ) 1.11(وانحراف معياري ) 3.38(
ٔ
ن غالبية الباحثين ا

ٔ
الشك ا

ن يؤدي النشر العلمي 
ٔ
عام يسعى إلى تحقيق الشهرة والمجد، وهو ما يمكن ا

إليه، حيث ينشر اسم الباحث ويتردد بين الباحثين  ويخلد عمله خاصة إذا 
 علمي على تنشيط حركة البحث العلمييساعد النشر ال كان يمتاز بالرصانة،

ن حركة البحث العلمي ) 1.32(وانحراف معياري ) 3.33(بمتوسط 
ٔ
وذلك ا

ثير
ٔ
و معامل التا

ٔ
  .تقاس بمعدالت النشر  وجودته ا

لواقع النشر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 3(جدول
  مرتبة تنازلياً  العلمي في الجامعات الليبية

وسط المت  نص الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري 

  مستوى  الرتبة

 مرتفع  1 98. 3.92  نقص التمويل
كاديمية 

ٔ
عدم توفر حرية ا

مسئولة عن مقاربة مشكالت 
 .المجتمع

 مرتفع  2 1.03 3.72

يحتاج البحث العلمي الدعم 
 .المادي والمعنوي الكافي

 متوسط  3 97. 3.63

يحتاج البحث العلمي 
ات وعمليات النشر للمتطلب
الضرورية من التقنيات 

 .الحديثة

 متوسط  4 97. 3.62

قلة تواجد المختبرات 
والمراكز العلمية المالئمة 

 .للبحوث العلمية

  متوسط  5 95. 3.54
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ضعف الخدمات اإلدارية 
المساندة تساعد على 

استمرارية اإلدارة العلمية 
 .للعمل البحثي العلمي

 متوسط  6 1.02 3.51

  سطمتو 0.81 3.66  مجال 
من خالل التحليالت اإلحصائية حول واقع النشر العلمي في الجامعات        

ن التي تنص على ) 3(يتبين من الجدول الليبية
ٔ
قد حلت "  نقص التمويل "با

ولى بمستوى مرتفع وبمتوسط حسابي بلغ
ٔ
وانحراف ) 3.92(في المرتبة اال

راء هذه حيث تتطلب البحوث العلمية تمويل مناسب إلج)0.98(معياري 
و نشرها، وتهتم الدول بوضع ميزانيات للبحث العلمي، يليها

ٔ
عدم " البحوث ا

كاديمية مسئولة عن مقاربة مشكالت المجتمع
ٔ
) 3.72(بمتوسط" توفر حرية ا

ن ) 1.03(وانحراف معياري 
ٔ
ن بعض المشكالت ال يمكن للباحث ا

ٔ
وذلك ا

و الدين،
ٔ
يحتاج " يليها يدرسها بموضعية وخاصة إذا كانت تتعلق بالسياسة ا

وانحراف ) 3.63(بمتوسط" البحث العلمي الدعم المادي والمعنوي الكافي 
يحتاج البحث العلمي وعمليات النشر للمتطلبات " ، يليها)0.97(معياري 

) 0.97(وانحراف معياري ) 3.62(بمتوسط" .الضرورية من التقنيات الحديثة
و ال

ٔ
دوات حديثة ا

ٔ
ن تتمثل هذه التقنيات با

ٔ
" نشر اإللكـتروني ،يليهاويمكن ا

" قلة تواجد المختبرات والمراكز العلمية المالئمة للبحوث العلمية 
ضعف الخدمات اإلدارية " ،يليها)0.95(وانحراف معياري ) 3.54(بمتوسط
" تساعد على استمرارية اإلدارة العلمية للعمل البحثي العلمي  المساندة
يتطلب البحث العلمي ، حيث )1.02(وانحراف معياري ) 3.51(بمتوسط

والنشر وجود بعض الخدمات التي تيسر عمليات البحث وإجراءاته وموافقاته 
و النشر

ٔ
  .ا

  :معايير النشر العلمي في الجامعات الليبية / فيما يتعلق بالتساؤل الثاني
حيان في عملية    

ٔ
ثيرًا سلبيًا في بعض اال

ٔ
إن معرفة تلك المعايير سيكون لها تا

دها من المشاكل التي تواجه الباحثون في اختيار المجلة النشر ويمكن إعدا
  .للنشر
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معايير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال )4(جدول
  مرتبة تنازلياً  النشر العلمي في الجامعات الليبية

المتوسط   نص الفقرة
  الحسابي

انحراف 
  معياري 

  المستوى  رتبة

 رتفعم  1 97. 4.14 االلتزام بشروط المجلة
ن يكون البحث ضمن 

ٔ
ا

  موضوعات المجلة
 مرتفع  2 99. 3.98

 مرتفع  3 1.02 3.84  حداثة الموضوع
 متوسط  4 1.22 3.49 العرض الجيد للمشكلة

  مرتفع 88. 3.86  مجال 
يتبين من  فيما يتعلق بمعايير النشر العلمي في الجامعات الليبية

ن معيار ) 4(الجدول 
ٔ
قد جاءت في المرتبة "  االلتزام بشروط المجلة "با

ولى بمستوى مرتفع وبمتوسط حسابي بلغ
ٔ
) 0.97(وانحراف معياري ) 4.14(اال

ن لكل مجلة شروط سواء كانت شروط شكلية تتعلق بالهوامش 
ٔ
وذلك ا

ن يكون البحث ضمن موضوعات يليها ونوع الخط وشروط موضوعية ،
ٔ
ا

ص وذلك حسب تخص) 0.99(وانحراف معياري ) 3.98(المجلة بمتوسط
المجلة، حيث تعني كل مجلة بعدد من الموضوعات التي يسمح لها 

حتى ال )1.02(وانحراف معياري ) 3.84(بالنشر، حداثة الموضوع بمتوسط
يتم تكرار موضوعات بما ال يمثل إضافة علمية، العرض الجيد للمشكلة 

وذلك بما يساعد على توضيح ) 1.22(وانحراف معياري ) 3.49(بمتوسط
بعادها ومبررات اختيارهاالمشكلة وإظها

ٔ
  .ر ا

المشاكل التي تواجه الباحثين في النشر في  /فيما يتعلق بالتساؤل الثالث
  :الجامعات الليبية

  
  
  
  
 



  العالم العربي تقييم جودة اوعية النشر العلمي في :المؤتمر الدولي األول

69 
 

 المشاكل التي تواجه الباحثين في النشر في الجامعات الليبية)5(جدول
المشاكل التي تواجه 

الباحثين في النشر في 
  الجامعات الليبية

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري 

  المستوى  الرتبة

الشعور بعدم موضوعية 
  المحكمين

 مرتفع  1 1.13 3.83

االعتماد على الوساطة 
 في النشر

 مرتفع  2 1.21 3.71

عدم وجود معايير 
 واضحة ومحددة للنشر

 مرتفع  3 1.06 3.68

 تزويد الباحث عدم
 على المقيم بمالحظات

 المرفوض البحث
 في منها لالستفادة

خرى  حوثب
ٔ
 ا

  متوسط  4 95. 3.54

 متوسط  5 1.10 3.46 ارتفاع تكلفة النشر
الفترات الزمنية الطويلة 

نسبيا بين تقديم 
البحث وبين نشره في 

 المجلة

 متوسط  5 1.08 3.46

 ضعف إجراءات
 الجهة لدى المتابعة
 البحوث لنشر المنظمة

 متوسط  6 1.26 3.33

احثين في النشر في الجامعات فيما يتعلق بالمشاكل التي تواجه الب  
كدت التحليالت اإلحصائية على تعدد هذه المشاكل وكان في  الليبية

ٔ
ا
وانحراف ) 3.83(الشعور بعدم موضوعية المحكمين بمتوسط مقدمتها؛

حيانًا ما تتم المبالغة في المالحظات، االعتماد على ) 1.13(معياري 
ٔ
حيث ا

تؤثر الوساطة في ) 1.21(ياري وانحراف مع) 3.71(الوساطة في النشر بمتوسط
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التحكيم  حيث يسهل على بعض الباحثين النشر لمرد إقامة عالقة مع 
 عدم وجود معايير واضحة ومحددة للنشر مسئولي النشر والمحكمين،

حيث تختلف المعايير باختالف ) 1.06(وانحراف معياري ) 3.68(بمتوسط
زام الدائم بالمعايير التخصصات، وباختالف الدوريات، إضافة إلى عدم االلت

 البحث على المقيم بمالحظات تزويد الباحث عدم مع كل الباحثين،
خرى بمتوسط بحوث في منها لالستفادة المرفوض

ٔ
، وانحراف )3.54(ا

سباب ) 0.95(معياري 
ٔ
وهو ما يترك حالة من الغموض لدى الباحثين حول ا

) 1.10(ياري وانحراف مع) 3.46(تكلفة النشر بمتوسطارتفاع  الرفض، يليها
حيث يؤثر ارتفاع تكلفة النشر على ضعف إقبال الباحثين على النشر، الفترات 

الزمنية الطويلة نسبيا بين تقديم البحث وبين نشره في المجلة  
سباب في المشاكل إلى ) 1.08(وانحراف معياري ) 3.46(بمتوسط

ٔ
وتعود هذه اال

قبل المشرفين على  الطرق التقليدية في عمليات إرسال واستالم البحوث من
هذه المجالت وعدم استخدام الوسائل السريعة في استالم وإرسال هذه 
و 

ٔ
البحوث من خالل البريد االلكـتروني لتسهل وتحل من مشكلة الروتين، ا

ساتذة المحكمين وعدم إلزامهم بالرد في فترة محددة، ضعف 
ٔ
انشغال اال

وانحراف ) 3.33(متوسطالبحوث ب لنشر المنظمة الجهة لدى المتابعة إجراءات
  ).1.26(معياري 

ـــع ـــق بالتســـاؤل الراب ـــي  /فيمـــا يتعل التحـــديات المســـتقبلية للنشـــر العلمـــي ف
  : الجامعات الليبية

العالقة مع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال )6(جدول
  الرؤساء مرتبة تنازلياً 

  المستوى  رتبة  انحراف  متوسط  نص الفقرة
ـــــــــــات الحدي ـــــــــــي التقني ـــــــــــة ف  ث

البيانــات  حويـل المعلومـات 
من شكلها الورقي إلى شـكل 

  .رقمي

 مرتفع  1 1.06 4.05

تقديم خدمات المعلومات 
للمناطق النائية وتحسين 

 مرتفع  2 1.08 3.69
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توفير    مستوى الخدمات مع
ساسية مقومات

ٔ
 الخدمات اال

و 
ٔ
للمعلومات اليومية ا

  .لمجتمع المعلومات
 إيجاد استراتيجية مناسبة

بالجامعات الليبية  لتطبيق 
 .جودة الخدمات

 متوسط  3 96. 3.61

إدخال تغييرات جذرية على 
برامجها التعليمية، ونظمها 

 .اإلدارية واالقتصادية

 متوسط  4 1.23 3.28

إدخال نظام المكـتبات 
 .الرقمية

 متوسط  5 1.25 3.12

  متوسط 0.87 3.55  مجال 
ن الفقرة الت) 10(يتبين من الجدول 

ٔ
التقنيات الحديثة  "ي تنص على با

قد "  .في تحويل المعلومات والبيانات من شكلها الورقي إلى شكل رقمي
ولى بمستوى مرتفع وبمتوسط حسابي بلغ

ٔ
) 4.05(حلت في المرتبة اال

همية ) 1.06(وانحراف معياري 
ٔ
وذلك حيث التقدم التكنولوجي وا

م خدمات المعلومات تقدي" يليها التكنولوجيا في اختصار الوقت والجهد، 
توفير حقيقي في مقومات   للمناطق النائية وتحسين مستوى الخدمات مع

و لمجتمع المعلومات
ٔ
ساسية للمعلومات اليومية ا

ٔ
." الخدمات اال

وذلك حيث يحتاج الباحثين في ) 1.08(وانحراف معياري ) 3.69(بمتوسط
د استراتيجية إيجا" المناطق النائية لالطالع على البحوث المنشورة ،يليها 

) 3.61(بمتوسط" مناسبة بالجامعات الليبية  لتطبيق جودة الخدمات
ن جودة الخدمات ومنها خدمات النشر ) 0.69(وانحراف معياري 

ٔ
وذلك ا

وعية النشر ، ثم 
ٔ
إدخال " تساعد على مواجهة مشكالت الباحثين وتطوير ا

تصادية تغييرات جذرية على برامجها التعليمية، ونظمها اإلدارية واالق
إدخال نظام "، يليها )1.23(وانحراف معياري ) 3.28(بمتوسط" واالجتماعية 

ليسهل على ) 1.25(وانحراف معياري ) 3.12(بمتوسط" المكـتبات الرقمية 
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ن يتحرك المستخدم في المجموعات وينتقل 
ٔ
المستخدم االنجاز خاللها وهو ا

خر متفرع منه
ٓ
خص ومن العام إلى الخاص ، من مجال موضوع إلى ا

ٔ
إلى اال

ن إدخال نظام المكـتبات . حتى يجد ما يبحث عنه من المعلومات 
ٔ
كما ا

الرقمية في شتى التخصصات لدعم العملية التعليمية، وتلبية احتياجات 
نها تحمل رسالة واضحة 

ٔ
المستفيدين في مؤسسات التعليم العالي، كما ا

ية، وتسهيل المعالم وهي توفير وإتاحة وتنظيم مصادر المعلومات اإللكـترون
عضاء هيئة التدريس والباحثين والطالب 

ٔ
سبل اإلفادة منها من قبل ا

والمتخصصين العاملين في مؤسسات التعليم العالي من خالل واجهة 
  .بحث واسترجاع إلكـترونية موحدة

داة المقابلة
ٔ
  :التحليل الكيفي ال

جراها الباحث مستخدمًا في ذلك     
ٔ
التحليل  من خالل المقابلة المقننة التي ا

ومع  )(مع السيد رئيس جامعة الزيتونة  Qualitative Researchالكيفي 

التي تصدر عن جامعة الزيتونة  )(مدراء ورؤساء تحرير المجالت العلمية
سئلة تتمحور حول 

ٔ
حيث قام الباحث بإعداد استمارة من خالل مجموعة ا

تي
ٓ
 :اال

  :امعة الزيتونةحول التمويل وطرق التمويل للنشر العلمي في ج/ 1س
ن الجامعة ساهمت في تمويل مجلة جامعة الزيتونة التي 

ٔ
كد المبحوثين ا

ٔ
ا

خرى 
ٔ
عدادها، بينما باقي المجالت العلمية اال

ٔ
تصدر عن رائسة الجامعة لكافة ا

                                                 
رئ�س�جامعة�الز�تونة�:عبدالفتاح�أبو�كر�سالم. د�.  

   
  .2016ح����2012رئ�س�تحر�ر�مجلة�جامعة�الز�تونة�سنة�: عابدين�الشر�ف. د.أ�-   

  .وح���تار�خھ��2018ر�مجلة�جامعة�الز�تونة�سنة�تحر �مدير : جمعة�عمر�فرج .د�-   

  .وح���تار�خھ�2012سنة�مدير�تحر�ر�مجلة�العلوم�القانونية�: أشرف�عمران .د�-   

  .ح���تار�خھ�2017رئ�س�تحر�ر�مجلة�بحوث��تصال�سنة�: إبرا�يم�اش�يوي  .د��-  

  .2013نة�رئ�س�تحر�ر�مجلة�روافد�املعرفة�س: يو�س�محمد�إبرا�يم .د�-   

  .2016رئ�س�تحر�ر�مجلة�أنوار�املعرفة�سنة�: املختار�محمد�سالم .د�-   

  .وح���تار�خھ�2017رئ�س�تحر�ر�مجلة�املدد�سنة�: ع���أرحومة�أبو�ر�ق. د�-   
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نوار المعرفة  -مجلة بحوث االتصال –مجلة المعرفة (
ٔ
 - مجلة المدد –مجلة ا

  –مجلة روافد المعرفة
ٔ
مجلة العلوم  - بحاث العلميةمجلة االجتهاد واال

تمويل من الجامعة، % 50كانت تمويلها بنسبة ) االقتصاد والتجارة - القانونية
ن نسبة  50%

ٔ
من التمويل الذاتي تعتبر نسبة  %50تمويل ذاتي، حيث ا

ساتذة في المشاركة 
ٔ
عالية قد يؤدي إلى ضعف اإلقبال من قبل الباحثين واال

  .ية التمويلببحوثهم وهذا راجع إلى ضعف عمل
  :حول نوع المادة  العلمية التي تنشر في المجالت/ 2س
بحوث علمية وال تنشر المقاالت ومتوسط  %100كانت اإلجابات بنسبة     

معدل البحوث المنشورة في كل عدد من المجالت العملية يتراوح ما بين 
عداد رب )20(بحثًا وحتى  )11(

ٔ
ما بحثًا، وهذا يدل على وجود تذبذب في اال

سست 
ٔ
يرجع السبب إلى حداثة بعض المجالت فمثًال مجلة جامعة الزيتونة تا

سست سنة 2012سنة 
ٔ
  . 2017، في حين مجلة المدد تا

عمال النشر العلمي من حيث المستويات الفنية والبلغرافية / 3س
ٔ
حول ا

  :والشكلية وإالخراج الطباعي
عدا    

ٔ
ن جميع المجالت بكافة ا

ٔ
كدوا على ا

ٔ
دها يتم تنسيقها إن الباحثين ا

عداد فيتم خارج حرم 
ٔ
ما عملية نشر اال

ٔ
وإخراجها وطباعتها داخل الجامعة ا

الجامعة وهذا راجع إلى ضعف إمكانيات  الجامعة بسبب عدم وجود تمويل 
من جهات االختصاص في التعليم العالي وعدم تزويد الجامعة بمطابع خاصة 

  .بها
  :رقم إاليداع الوطنيو ) issn(حول الرقم الدولي المعياري / 4س

ورقم اإليداع فإن المجلة الوحيدة ) issn(فيما يخص الرقم الدولي المعياري   
والرقم الدولي . التي تملك الرقم الدولي المعياري هي مجلة جامعة الزيتونة

نه بمثابة ملكية حقوق فكرية للباحثين وضمان ) issn(المعياري 
ٔ
مهم جدًا ال

مانة العلمية وتقديرًا 
ٔ
كاديميةلال

ٔ
  .لجهودهم البحثية واال

هم نتائج الدراسة: عاشراً 
ٔ
  :ا

همها
ٔ
  :توصلت الدراسة لعدة نتائج ا

همية البحث العلمي من وهو نظر الباحثين وتمثلت في  )1
ٔ
عدم : تعددت ا

البحوث، ضمان حقوق المؤلفين في بحوثهم المنشورة، التكرار الحاصل في 
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ق الترقية والحصول على تجنب تكرار إجراء البحوث نفسها، وسيلة لتحقي
عمالهم من خالل النشر،

ٔ
يساعد بدالت النشر، الشهرة إلنتاج الباحثين وا

  .النشر العلمي على تنشيط حركة البحث العلمي
نقص  فيما يتعلق بواقع البحث والنشر العلمي في ليبيا وتمثل في؛ )2

كاديمية مسئولة عن مقاربة مشكالت المجتمع، 
ٔ
التمويل، عدم توفر حرية ا

تاج البحث العلمي الدعم المادي والمعنوي الكافي ،يحتاج البحث العلمي يح
وعمليات النشر للمتطلبات الضرورية من التقنيات الحديثة، قلة تواجد 
المختبرات والمراكز العلمية المالئمة للبحوث العلمية، ضعف الخدمات 

 .بحثي العلمياإلدارية المساندة تساعد على استمرارية اإلدارة العلمية للعمل ال
وفيما يتعلق بمعايير النشر العلمي في الجامعات الليبية وتمثلت في؛  )3

ن يكون البحث ضمن موضوعات المجلة، حداثة 
ٔ
االلتزام بشروط المجلة، ا

 .الموضوع، العرض الجيد للمشكلة
تعددت المشاكل التي تواجه الباحثين في النشر في الجامعات الليبية  )4

، االعتماد على الوساطة في  موضوعية المحكمينوتمثلت في؛ الشعور بعدم 
 تزويد الباحث النشر، عدم وجود معايير واضحة ومحددة للنشر، عدم

خرى،  بحوث في منها لالستفادة المرفوض البحث على المقيم بمالحظات
ٔ
ا

ارتفاع تكلفة النشر،الفترات الزمنية الطويلة نسبيًا بين تقديم البحث وبين 
 .البحوث لنشر المنظمة الجهة لدى المتابعة إجراءات نشره في المجلة، ضعف

تمثلت التحديات المستقبلية للنشر العلمي في الجامعات الليبية في؛  )5
التقنيات الحديثة في تحويل المعلومات والبيانات من شكلها الورقي إلى شكل 
رقمي، تقديم خدمات المعلومات للمناطق النائية وتحسين مستوى الخدمات 

و  توفير  مع
ٔ
ساسية للمعلومات اليومية ا

ٔ
حقيقي في مقومات الخدمات اال

لمجتمع المعلومات، إيجاد استراتيجية مناسبة بالجامعات الليبية  لتطبيق 
جودة الخدمات، إدخال تغييرات جذرية على برامجها التعليمية، ونظمها 

  .اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية، إدخال نظام المكـتبات الرقمية
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  :التوصيات: عشر الحادي
  :حاولت الدراسة وضع عدة توصيات تمثلت في

 .االهتمام بتقليل تكلفة النشر حتى ال تمثل معوقًا للباحثين )1
ن تطبق على الجميع دون تمييز )2

ٔ
 .وجود معايير واضحة ومحدد للنشر ، وا

و المالحظات المطلوبة على  )3
ٔ
سرعة إبالغ الباحثين بمدى قبول النشر ا

 .رالبحوث حتى يتم النش
ضرورة قيام وزارة التعليم العالي بتبني سياقات موحدة للنشر في المجالت  )4

العلمية تلتزم بها الجامعات والمؤسسات البحثية بدل التفاوت في هذه 
 .السياقات

االهتمام بالنشر اإللكـتروني، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تسهيل  )5
 .وسرعة إجراءات النشر

ت الالزمة للبحث العلمي، وإجراء التجارب االهتمام بتوفير المختبرا )6
 .البحثية

االهتمام بحقوق المؤلفين في نشر بحوثهم، حتى ال يتم االقتباس إال في  )7
 .حدود النسبة المقررة من هذه البحوث

جمُع بالبحث  االهتمام بتمويل البحث العلمي، حيث تهتم ُدَوُل العالِم  )8 ا�
سنوية، وتغدق على جهود العلمي، وتخصص له قسطًا من موازناتها ال

الباحثين في شتى الجامعات ومراكِز البحث دعمًا لجهودهم؛ إذ يعد البحث 
ًة حقيقية للشعوب، وتعبيرًا صادقًا عن مفكريها ومثقفيها

ٓ
صيل مرا

ٔ
 .العلمي اال

  قائمة المراجع
والً 

ٔ
  :الكـتب العربية -ا

ول )1
ٔ
سس البحث االجتماعي، الطبعة اال

ٔ
ى، التير، مصطفى عمر ، مبادئ وا

 .2015طرابلس، منشورات مركز الدراسات االجتماعية، 
العسكري، عبود عبدهللا، منهجية البحث العلمي في العلوم النفسية  )2

ولى، دمشق:  والتربوية
ٔ
صول كـتابة البحث، الطبعة اال

ٔ
دار النمير، : مدخل ال

2006. 
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ساليب  )3
ٔ
النجار، فايز جمعة، النجار، نبيل جمعة، الزعبي، ماهر راضي، ا

دار الحامد للنشر : منظور تطبيقي، الطبعة الثالثة، عمان: العلمي البحث
 .2013والتوزيع، 

ساليب البحث العلمي في العلوم االجتماعية  )4
ٔ
خرون،  ا

ٓ
غرابية، فوزي، وا

 .2008دار وائل للنشر والتوزيع، : واإلنسانية، الطبعة الرابعة، عمان
. ر المعلوماتالبحث العلمي واستخدام مصاد. قنديلجي، عامر إبراهيم )5

 .1992دار الشؤون الثقافية، : بغداد
قنديلجي، عامر إبراهيم، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات  )6

دار المسيرة للنشر والتوزيع : التقليدية واإللكـترونية، الطبعة الخامسة، عمان
 .  2014والطباعة ، 

  :الدوريات العلمية -ثانياً 
معوقات النشر العلمي في العلوم التربوية  ،الشربيني، غادة حمزة دمحم )7

عضاء هيئة التدريس
ٔ
 -بالجامعات السعودية، جامعة طنطا  من وجهة نظر ا

  .2014لثالث والخمسون، يناير ، العدد امجلة كلية التربية كلية التربية،
، معوقات النشر اإللكـتروني بنت عبدهللا بن عليالغانم، منى  )8

كاديمي
ٔ
مجلة  دراسة وصفية، السعودية، مكـتبة الملك فهد الوطنية،: اال

ول، مارس ، مكـتبة الملك فهد الوطنية ، المجلد الرابع والعشرون
ٔ
العدد اال

2018. 
م القرى  )9

ٔ
الزهراني، جمعان بن عبد القادر، النشر اإللكـتروني في جامعة ا

دار النخلة للنشر، : ، ليبياماتمجلة المكـتبات والمعلو ات والحلول،العقب: 
 .2016العدد السادس عشر، يونيو 

جرجيس، جاسم دمحم، دوريات الجامعات العراقية دراسة تحليلية،  )10
ول، 

ٔ
ول، العدد اال

ٔ
  .1995المجلة العراقية للمكـتبات والمعلومات، المجلد اال

عبد الرزاق، جنان صادق، مرزة حمزة حسن، رشيد حميد مزيد،  )11
لعلمي والتحكيم في المجالت العراقية، مجلة كلية التربية مشاكل النشر ا

ذار
ٓ
ساسية، جامعة بابل، العدد الحادي عشر،  ا

ٔ
 .م2013/اال

، معوقات النشر العلمي اإللكـتروني من وجهة نظر حم، عصام توفيقمل )12
منية، السعودية، اتحاد 

ٔ
عضاء هيئة التدريس بجامعة نايف العربية للعلوم اال

ٔ
ا
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المجلة العربية  جمعية كليات الحاسبات والمعلومات، -الجامعات العربية 
 ،2015العدد السابع، يناير ، ،  المجلد الثالثالدولية للمعلوماتية

حمد، معوقات النشر العلمي  )13
ٔ
حمد، عطية ا

ٔ
موسى، دمحم فتحي، السيد، ا

عضاء هيئة : في الدوريات المصنفة في قواعد البيانات العالمية
ٔ
من وجهة نظر ا

جامعات العربية للبحوث في مجلة اتحاد ال التدريس في جامعة نجران،
ول 

ٔ
 .2016التعليم العالي، المجلد السادس والثالثون، العدد الثاني، كانون ا

 في التربوية البحوث نشر مولوج، كمال، مولوج ، فريدة، معوقات )14
والنفسية، مركز رفاد  التربوية للدراسات الدولية العلمية، المجلة المجالت

بحاث، المجلد الثال
ٔ
 .2018ث، العدد الثالث،  حزيران للدراسات واال

دراسة : هلول، إحسان علي، واقع النشر العلمي في جامعة بابل )15
ول،

ٔ
 .2011تقويمية، مجلة مركز بابل، العدد الثاني، كانون اال

طاريح والرسائل العلمية -ثالثاً 
ٔ
  :اال

، إسهام اإلدارة الجامعية في تنمية المهارات الشمري، غربي بن مرجي )16
عضاء هيئة التدريس بجامعة الجوف

ٔ
دراسة : التقنية للنشر اإللكـتروني لدى ا

 .2015عربي لدول الخليج، ميدانية، السعودية،  مكـتب التربية ال
  :المؤتمرات العلمية -رابعاً 
سيدهـــم، خالـــدة هنــاء، دراسة استطالعية للباحثين حول واقع  )17

بحاث العلمية بالجامعات الجزائرية، ملتقى تمتين 
ٔ
صعوبات نشر المقاالت واال

دبيات البحث العلمي المنظم من قبل المركز بالتعاون مع المكـتبة الوطنية 
ٔ
ا

عمال المؤتمرات، مركز جيل البحث العلمي ، ديسمبر الجزا
ٔ
ئرية، سلسلة ا

2015. 
جنبية -خامساً 

ٔ
  :المراجع اال

18) De kemp, Arnoud Walckiers, Alexis: What means rich in  
      publishing? Competition between for-profit and not- for -
profit  
      publishers from an economist's point of view. Information  
       services & use .2008 ,vol. 28 issue 2. 
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معايير الجودة في البحث والنشر العلمي في 
  العالم العربي

  توفيق العمراني.د
ك

ٔ
  المغرب/ اديمية الجهوية للتربية والتكويناال

  :تمهيد 
صبح اليوم مفهوم الجودة مفه       
ٔ
وما عالميا، ومعايير الجودة في البحث ا

كاديمي ينطلق من مفهوم المعرفة والبحث 
ٔ
خالقي وعلمي ا

ٔ
العلمي لها مفهوم ا

للوصول إليها، ومع تطور مفهوم الجودة تطورت مفاهيم الحياة العامة العلمية 
سف في عالمنا 

ٔ
ليف، والتحكيم، ولال

ٔ
والمهنية، وتغيرت مفاهيم النشر، والتا

ت هناك إخفاقات كبيرة في هذا الملف، فالتزاوج مازال قائما بين العربي ال زال
سرعة المعرفة وقوتها، والحفاظ عليها، وتلك اللوثة السياسية التي ما لبثت 
ن وقفت بين يدي المعرفة، وشوهت من مفهوم الفكر، وطوعت كـثيرا من 

ٔ
ا

تي تخدم الكـتاب والمثقفين للكـتابة في فلك غير الدائرة الفكرية التنويرية ال
شخاص والجماعات

ٔ
نية لال

ٓ
  .المصلحة اال

تواجه عملية تحقيق معايير الجودة والبحث والنشر العلمي جملة كبيرة من 
المعوقات، ترجع بعضها للضعف العلمي، ويرجع البعض لهشاشة المؤسسات 
البحثية التي فقدت مواكبتها للتطورات المرحلية، فهي ال زالت بنفس النمط 

  .ي المعرفة ونشرهاالتقليدي في تلق
هداف البحث

ٔ
  ا

تي
ٓ
  : يهدف هذا البحث لال

لية تطبيقه على المستوى العملي- 1
ٓ
  .بيان مفهوم الجودة البحثية وا

  .إبراز وكشف واقع البحث العلمي في العالم العربي-2
ليات النشر العلمي، ومراجعة شروطه- 3

ٓ
  .مناقشة ا

  : منهجية البحث
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، بتتبع مفهوم الجودة، والبحث عن يعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي
خر البحث العلمي، ومناقشة إشكالياته ومشاكله

ٔ
دت إلى تا

ٔ
سباب التي ا

ٔ
  . اال

  :  ٕاشكالية البحث
يناقش البحث التساؤل عن سبب عدم وجود مجلة عربية في قائمة  

ثير عال، إضافة إلى احتكار مؤسسة 
ٔ
التصنيفات العالمية التي لها معامل تا

لتصنيف المجالت والدوريات واقتصاِرها على المنشور " تومسون رويترز "
جنبية، باإلضافة إلى وضع مجموعة من الشروط المجحفة 

ٔ
باللغات اال

والتعجيزية للنشر باللغة العربية، والتي قد ال يكون لها عالقة بجودة النشر 
دى إلى حرمان المجالت العربية من هذا الحق، وعدِم وجود 

ٔ
العلمي، مما ا

ن قواعد بي
ٔ
انات شاملة لإلنتاج العلمي المنشور باللغة العربية، كما ا

ثيراُتها 
ٔ
المحاوالت التي تمت في هذا المجال ما تزال غير ذات جدوى وتا

  .محدودة جداً 
هم معوقات البحث العلمي، منها

ٔ
  :يكشف البحث ا

و عدم دعم البحث العلمي
ٔ
  .سياسية الدولة سواء في تهميش الفكر، ا

همية البحث العلمي وضرورتهغياب الوعي العام ب
ٔ
  .ا
  : مصطلحات البحث

  .الجودة، النشر العلمي، معايير النشر العلمي
  :محاور البحث
ول

ٔ
  .مفهوم الجودة في البحث العلمي :المحور اال

  .إشكاليات تحقيق الجودة في البحث العلمي في العالم العربي: المحور الثاني
  .شر العلمي في العالم العربيإشكاليات تحقيق معايير الن :المحور الثالث 
  .نتائج وتوصيات  

ول مفهوم الجودة في البحث العلمي
ٔ
  . المحور اال

  : مفهوم البحث العلمي  
و 

ٔ
يزخر عالمنا الذي نعيش فيه بالكـثير من المشاكل سواء كانت علمية ا

ب اإلنسان منذ القدم على التصدي لهذه المشاكل وايجاد الحلول 
ٔ
إنسانية، ودا

وبمرور الزمن تراكمت المعرفة واختلفت المشاكل وتنوعت ، هاالمناسبة ل
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ن يكون مبنيا على البحث ... اساليب معالجتها
ٔ
إن حل هذه المشاكل البد ا

  .والتقصي
الطلب والتفتيش والتتّبع و التحّري، والتنقيب، جاء في لسان  :والبحث لغة

خبار وغيرها": العرب
ٔ
  1".بحث: ونقب عن اال

ما في االصطالح
ٔ
هو دراسة مبنّية على تقٍص وتتّبع لموضوع ُمعّين وفق ف :ا

و ترتيب : منهج خاص لتحقيق هدف ُمعّين
ٔ
و جمع متفّرق، ا

ٔ
من إضافة جديد، ا

هداف
ٔ
يقول الدكـتور عبد  :مفهوم البحث العلمي . ُمختلط، و غير ذلك من اال

بو سليمان في تعريفه 
ٔ
عملية ُتجمع لها الحقائق والدراسات، :" الوهاب ا

وفى فيها العناصر المادية والمعنوية حول موضوع معين دقيق في مجال وُتست
التخصص، لفحصها وفق مناهج علمية مقررة، يكون للباحث منها موقف 

:" ، وعرفه البعض بقوله 2"معين؛ ليتوصل من كل ذلك إلى نتائج جديدة
و 

ٔ
و معلومة ا

ٔ
السلوك اإلنساني المنظم الذي يهدف إلى استقصاء فرضية ا

سباب الخاصة توضيح 
ٔ
ليات واال

ٓ
ن، والعمل على فهم اال و موقف ُمعي�

ٔ
لظاهرة ا

مثل لُمعالجة المشكلة التي تهم� 
ٔ
بها، وفي النهاية االستنتاج، وإيجاد الحل اال

  .3"الفرد والمجتمع
والبحث ببساطة هو اجابة عن سؤال محدد لم تتم االجابة عنه مسبقا 

  .باالعتماد على الجهد البشري 
حقيقي هو عملية الوصول الى حلول مستقلة لمشكلة ما، من إن البحث ال

  .خالل الجمع المنظم والمخطط وتحليل وتفسير البيانات
ن يتم نشرها وجعلها متاحة 

ٔ
حوال فإن هذه البحوث البد ا

ٔ
وفي جميع اال

خرين لكي يتم االستفادة منها واإلضافة عليها، وبهذا فإن عجلة التطور 
ٓ
لال

  .لمعرفة بذلكالعلمي ستدور وستتطور ا
  : مفهوم النشر العلمي 

                                                 
 هـ 1414 -الثالثة : بيروت الطبعة –ابن منظور دار صادر ) 1/769( لسان العرب - 1
بــو سـليمان دار الشــروق للنشــر والتوزيــع،  ) 1/25( يـدة كـتابـة البحــث العلمــي صــياغة جد - 2

ٔ
عبــد الوهــاب ا

 م 1996-هـ1416السادسة طبعة منقحة 
3 - Sami Tayie (2005), Research Methods and Writing Research Proposals, Cairo: 

Center of Advancement of post Graduate  
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إن النشر العلمي عبارة عن عملية إيصال النتاج الفكري من مرسل إلى  
ويعد النشر العلمي المحصلة النهائية  مستقبل وفق نظريات االتصال، 

ساسيا  للبحوث العلمية، والباب الرئيسي لنشر
ٔ
العلم والمعرفة، ومصدًرا ا

ساسيةكما يعد . للحضارة اإلنسانية
ٔ
سيس وتطوير التعليم بجميع  البنية اال

ٔ
لتا

نه  . مراحله
ٔ
وسيلة فاعلة إليصال النتاج الفكري الرصين :  "ويمكن تعريفه با

غلبها محكمة ومعترفا بها 
ٔ
دوريات (عبر قنوات خاصة، لذلك تكون في ا

لكي تعطي الحماية الفكرية والخصوصية لهذا النتاج، ومن ثم الفائدة ) علمية
  . 1"لمرجوة منهالعلمية ا

وبما إن البحث العلمي هو الطريق العلمي لحل المعضالت وإنتاج المعرفة؛ 
فراد؛ لذا فان 

ٔ
فإنه البد لنتائجه من الوصول إلى من يحتاجها من مؤسسات وا

فضل وسيلة لذلك هي عملية النشر، حيث إن درجة اإلستفادة من الشئ 
ٔ
ا

و جماعة تكمن في عملية نشره وإيصاله إلى من يستفيد من
ٔ
  . ه فردا ا

بحاثهم العلمية في          
ٔ
تهتم الجامعات ومراكز البحوث العالمية بنشر نتائج ا

وعية النشر المحكمة و التي تتبنى المعايير العلمية الرصينة من دوريات 
ٔ
ا

جل تبادل المعرفة و النتائج 
ٔ
عمال المؤتمرات من ا

ٔ
و كـتب ا

ٔ
علمية متخصصة ا

بحاث و تتكامل
ٔ
هدافها لكي تستمر اال

ٔ
وتعتبر  الدوريات العلمية . نتائجها و ا

شريانًا هامًا من شرايين المعلومات في المكـتبات ومراكز المعلومات وخاصة 
كاديمية التي تولي اهتمامًا خاصًا للدوريات العلمية في مختلف 

ٔ
المكـتبات اال

سباب من .  مجاالت المعرفة
ٔ
وهناك اهتمام متزايد بالنشر العلمي لعدة ا

  :ضمنها
  خبار الجديدة عن

ٔ
ليتعرف العلماء والباحثون جميعًا على النتائج و اال

بحاث
ٔ
ولقد حقق النشر العلمي . طريق قراءة ما ينشر من تلك اال

  .إنجازات هامة وصائبة بهذا الخصوص

  صبحت تعتمد
ٔ
طرها خاصة التدريسية، حيث ا

ٔ
تصنيف الجامعات ال

عضاء هيئة التدريس ونوعي
ٔ
ة وكمية في معظمها على إسهامات ا

                                                 
ما جستير معلومات "تقويمية للباحث إحسان علي هلول، دراسة : واقع النشر العلمي في جامعة بابل - 1

  143ص )  2011( ، رائسة جامعة بابل ، العدد الثاني "ومكـتبات
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ثر تلك المنشورات، ومدى 
ٔ
المنشورات باسم الجامعة، ومقدار ا

  .االستشهاد بها من قبل الباحثين

همية النشر العلمي
ٔ
  :ا

ة العاكسة والمنطقية على الطلب المتزايد 
ٓ
يعد االهتمام بالبحث العلمي المرا

ي إنتاج علمي إال بنشره وإخضاعه المباشر 
ٔ
على النشر العلمي، حيث ال قيمة ال

للتحكيم لتحديد ومعرفة مستوى المعرفة ومدى صحتها، باإلضافة إلى ما 
بحاث، ناهيك 

ٔ
يشكله النشر  من قيمة علمية تسهم في الرقي العلمي وتطوير اال

عن بعض الحوافز المادية المكـتسبة من النشر العلمي التي قد تشكل دافعا 
نه 

ٔ
بالرغم من القيمة للباحث في البحث عن المزيد من اإلنتاج اإلبداعي، إال ا

صبح الباحث في ظلها 
ٔ
العلمية للنشر العلمي فإن الصعوبات الواقعية قد ا

ن يستفيد منه 
ٔ
ي مسار علمي ناجح يمكن ا

ٔ
سباب وقيود تعرقل ا

ٔ
حبيس ا

ن هذا اليمنع من وجود حلول يمكن 
ٔ
الباحث والمجتمع في الوقت نفسه، إال ا

ن تحد من الصعوبات والتحديات لتذليل كافة العقب
ٔ
ن تحول ا

ٔ
ات التي يمكن ا

دون تحقيق المستوى المطلوب عالميا من حيث الكم والنوع  من اإلنتاج 
  :العلمي وهذا من خالل

  صبح
ٔ
مانة والشفافية، فقد ا

ٔ
العمل على إيجاد نشر علمي يتميز باال

هم مقومات وجودها 
ٔ
ي جامعة من الجامعات ا

ٔ
النشر العلمي في ا

  .كمؤسسة تعليم عال

 دبية مع ضمان حرية الفكر للمؤلفحماية المؤلف من ا
ٔ
  . .لسرقات اال

وعليه فإن تذليل الصعوبات من طرف الناشر ودور النشر سوف ينعكس 
ية دولة

ٔ
  1.إيجابيا على المسيرة التنموية ال

هداف النشر العلمي  
ٔ
  : ا

تي
ٓ
هداف النشر العلمي في اال

ٔ
  :تكمن بعض ا

                                                 
عمـــال - 1

ٔ
هميـــة العلميـــة والصـــعوبات الواقعيـــة، نـــور الـــدين حفيظـــي وراويـــة تبينـــة سلســـلة ا

ٔ
النشـــر بـــين اال

  .153ص  ،2015المؤتمرات الصادرة عن مركز جيل البحث العلمي بشهر ديسمبر 
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ساليب العمل لدى. 1
ٔ
فراد والمؤسسات  المساهمة الفاعلة في تطوير طرق وا

ٔ
اال

  .من خالل االطالع على كل ما هو جديد
  .تنشيط حركة البحث العلمي. 2
معرفة رصانة البحث العلمي من خالل معرفة عدد اإلشارات إلى البحوث . 3

خرى 
ٔ
  المنشورة في الدراسات اال

وسع . 4
ٔ
فراد المجتمع على ا

ٔ
تنمية الوعي العلمي بضرورة البحث العلمي بين ا

  .نطاق
نه عملية توثيق ذلكض. 5

ٔ
  .مان حقوق المؤلفين في بحوثهم المنشورة ال

ت التعضيد العلمي . 6
ٓ
وسيلة لتحقيق منافع مادية ومعنوية من خالل مكافا

والمكانة البحثية والمهنية المتوخاة من ذلك في الوسط العلمي والبحثي بين 
خرين 

ٓ
ساتذة اال

ٔ
  العلماء واال

  1 .ودغاية مثلى إلى عالم الشهرة والخل. 7
  : مفهوم الجودة في البحث العلمي  

بحاث على تدعيم البحث 
ٔ
حرصت المؤسسات البحثية والجامعات ومراكز اال

نها التقليل من الحشو 
ٔ
العلمي بجملة من الحميات القانونية، التي من شا

والغثاء، ومن التشريعات التي قضت بقانونية المجالت المحكمة، وبيان 
طرها القانونية

ٔ
معلوم فإن نشر النتائج البحثية والدراسات والتقارير كما هو . ا

جل نشر المعرفة والمساهمة في 
ٔ
والكـتب العلمية يعتبر عملية ضرورية من ا

فمنذ البداية شكلت الكـتب والدوريات . تبلورها التراكمي عبر الزمان والمكان
د - والتي تميزت بكونها في الغالب غير ربحية- والمجالت العلمية المطبوعة 

ٔ
اة ا

عداد 
ٔ
رئيسية في عملية النشر وتقاسم المعرفة، ولكن بعد التزايد الكبير في ا

وعية العلمية فقد برزت شركات للنشر استقطبت الكـثير منها 
ٔ
تلك الدوريات واال

وراق والكـتب 
ٔ
ومؤسسات عملية تقوم على عملية تقديم وتقييم ونشر اال

وبين يدي  2.العلمي العلمية، ولكنها كرست البعد التجاري في موضوع النشر
  : جملة من المفاهيم التي تساعد في تجلية الموضوع على النحو التالي

                                                 
  ) 151( دراسة تقويمية : واقع النشر العلمي في جامعة بابل  - 1
كاديمـــــــة شـــــــعبة الكيميـــــــا - 2

ٔ
إضـــــــاءة علـــــــى النشـــــــر العلمـــــــي المفتـــــــوح  ، طـــــــالل شـــــــهوان عضـــــــو هيئـــــــة ا

https://www.birzeit.edu/ar/blogs/d-l-lnshr-llmy-lmftwh  
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  :  مفهوم الجودة البحثية
الجودة مصطلح عام يمكن تداوله في شتى العلوم، جودة صناعية، جودة 
كـثر منها 

ٔ
فنية، جودة إخراجية، وهذا المصطلح يدخل في العلوم التطبيقية ا

  .بحث العلمي عملية ذهنية تطبيقية تحتاج إلى الجودةالعلوم النظرية، وال
هي بلوغ شيء ما درجة : ، ومعنى الجودة لغةً Qualityوباللغة اإلنجليزّية 

عالية من النوعّية الجيدة والقيمة الجيدة، وُتعتبر الجودة معيارًا موثوقًا به، 
وفي المجال ليتمّيز إنجاز ما عن غيره من اإلنجازات الموجودة في البيئة نفسها 

  1نفسه
يزو  :وفي االصطالح 

ٔ
في سلسلتي ) النظام الدولي القياسي(وعّرفت منظمة اال

صدرتهما 
ٔ
ن الجودة هي مدى ) ISO 9000و  ISO14000(المواصفات التي ا

ٔ
ا

و الخدمة على التطابق مع المواصفات المطلوبة، 
ٔ
قدرة مواصفات المنتج ا

وممتازة، وتعتمد عملية جودة سيئة، وجيدة، : وتتخذ عدة صفات، من مثل
الطول، والعرض، والوزن، : التقييم على عوامل قابلة للقياس، مثل

  2. والِنسب، وخواص المواد، والسعر، واالستخدام وغيرها
يمكن تعريف الجودة البحثية بالقدرة على تطابق : تعريف الجودة البحثية

و التطبيق
ٔ
  .يالمواصفات البحثية المطلوبة، سواء بشقها النظري ا

ٕاشكاليات تحقيق الجودة في البحث العلمي في العالم : المحور الثاني
  العربي

  مقومات الجودة في البحث العلمي في العالم العربي 
ثير العربي"السعي إلى توفير كل صور الدعم لمشروع  -1

ٔ
من طـرف " ُمعامل التا

كاديميـة فـي العـ
ٔ
الم الجهات الحكومية المعنية، وكـل المؤسسـات الجامعيـة واال

  .العربي
ــــــزام كــــــل المجــــــالت العلميــــــة المنشــــــورة باللغــــــة العربيــــــة التــــــي ُتصــــــِدرها  -2 إل

كاديمية بضرورة توفير نسخة الكـترونية منها
ٔ
  .المؤسسات اال

                                                 
زمــات والكــوارث ص   - 1

ٔ
زينــة دمحم الســبت وهــديل دمحم الطــاهر  ،674مقــال جــودة االختبــارات فــي ظــل اال

كــاديمي الــدول التاســع بنركيــا
ٔ
االتجاهــات المعاصــرة فــي العلــوم االجتماعيــة : "النعيمــي، المــؤتمر العلمــي اال

 2018يويليوز  18،  17" اإلنسانية والطبيعية
  .بتصرف 674المصدر السابق ص : ينظر - 2
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توفير قواعد بيانات إلكـترونية لكـل البحـوث والرسـائل العلميـة العربيـة التـي  -3
عضـــــــاء هيئـــــــة التـــــــدريس فـــــــي الجامعـــــــات وال

ٔ
مؤسســـــــات يجريهـــــــا البـــــــاحثون وا

كاديمية
ٔ
  .اال
ضـــــرورة التـــــزام المجـــــالت العلميـــــة التـــــي ُتصـــــدرها الجامعـــــات والمؤسســـــات  -4

  .والجمعيات العلمية باللغة العربية بقواعد النشر المتعارف عليها دوليا
التوصـــية لـــدى اللجـــان العلميـــة لفحـــص اإلنتـــاج العلمـــي للمتقـــدمين لشـــغل  -5

ســاتذة المســاعدين
ٔ
ســاتذة واال

ٔ
رة التواصــل مــع مشــروع معامــل وضــرو . وظــائـف اال

خر التقارير السنوية التي ُيصدرها عن تصـنيف المجـالت 
ٓ
ثير العربي لمعرفة ا

ٔ
التا

  .التي تصدر باللغة العربية
ــــي مــــع جمعيــــات المجتمــــع المــــدني  -6 ثير العرب

ٔ
ــــا تواصــــل مســــؤولي معامــــل الت

  1.والجمعيات والرابطات العلمية التي تصدر مجالت ومنشورات علمية
  :يل البحث العلمي بالعالم العربيضعف تمو 

يعد القطاع الحكومي الممول الرئيس لنظم البحث العلمي في الدول العربية، 
٪ من مجموع التمويل المخصص للبحوث والتطوير 80حيث يبلغ حوالي 

وذلك على عكس الدول . ٪ من مصادر مختلفة7٪ للقطاع الخاص ، و3مقارنة بـ
حصة القطاع الخاص في تمويل البحث المتقدمة وإسرائيل حيث تتراوح 

  . ٪52٪ و70العلمي في اليابان مثال ما بين 
ن نسبة اإلنفاق على البحث 1999وتؤكد إحصائيات اليونسكو لعام 

ٔ
م ، ا

ردن  0.4العلمي في مصر كانت 
ٔ
٪ ، وفي 0.2٪، وفي المغرب 0.33٪ ، وفي اال

ما . اتج القومي ٪ من إجمالي الن0.1كل من سوريا ولبنان وتونس والسعودية 
ٔ
ا

ن الدول 2004إحصائيات سنة 
ٔ
م ، لنفس المنظمة العالمية نفسها تشير إلى ا

مليار دوالر فقط ،  1.7العربية مجتمعة قد خصصت للبحث العلمي ما يعادل 
ي ما نسبته 

ٔ
   2 .٪ من الناتج القومي اإلجمالي 0.3ا

  

                                                 
خالقّيات الّنشر العلمي وُمعاِمل ا- 1

ٔ
ثير العربي الكاتب معايير وا

ٔ
 : لّتـا

ٔ
جمال علي الّدهشان عميد كلية / د. ا

  arsco.org/article-detail-26-8-0التربية بجامعة المنوفية
ســـباب تخلفـــه - 2

ٔ
ومـــا بعـــدها محســـن النـــدوي باحـــث فـــي ) 2(واقـــع البحـــث العلمـــي فـــي العـــالم العربـــي وا

  العالقات الدولية
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  : ٕاشكالية تكوين الباحث العربي
ل في فشل  إن� جانبًا ُمهمًا من قصور  البحث العلمي في الوطن العربي يتمث�

ن� موادًا 
ٔ
دوات البحث العلمي؛ إذ غالبًا ما نرى ا

ٔ
الجامعات في تسليح طلبتها با

س مع نهايات الدراسة  ات البحث العلمي ُتدر� ساسي�
ٔ
و ا

ٔ
كمشروع البحث ا

ر هذه المواد الدراسة الجامعي�  ن تتصد�
ٔ
ولى ا

ٔ
ن� من اال

ٔ
ة، في حين ا ة الجامعي�

بُمختلف مراحلها بحيث ُيمارس الطالب البحث العلمي طيلة وجوده على 
ة في المرحلة  ساليبه العلمي�

ٔ
دواته وا

ٔ
ف على ا ن تعر�

ٔ
مقاعد الدرس بعد ا

ة لدراسته ة في هذا المجال ُيدرك . التحضيري� ض لتجارب الدول الغربي� ومن تعر�
ب ن� من ُمتطل�

ٔ
ة هذه الخطوة، ذلك ا همي�

ٔ
ٍة تمامًا ا ي درجٍة علمي�

ٔ
ال –ات بدء ا

ة ُمتكاملة  –سيما في الدراسات العليا ة إلزامي� خذ الطالب دورًة تدريبي�
ٔ
ن يا

ٔ
ا

ًا منها ل البحث العلمي ونشره ِمحورًا ُمهم�   .ُيشّكِ
  : ضعف التكوين اللغوي 

نة  ن� عوائق ُمعي�
ٔ
ة، ال ُبد من اإلشارة إلى ا انطالقا من بعض التجارب الشخصي�

ة في مجال البحث العلميينبغ ة وطني� ولوي�
ٔ
ل هذه . ي التعامل معها وحّلها كا و�

ٔ
ا

ن� مدارسنا تعجز عن تمكين الطلبة من 
ٔ
العوائق هو العائق اللغوي، إذ ا

ة، فبدًال من إعادة إنتاج العجلة،  ة ال سيما اإلنجليزي� ة العالمي� جنبي�
ٔ
اللغات اال

نوا من ال–ُيمكن لباحثينا  ةإذا ما تمك� حدث ما  –لغات العالمي�
ٔ
االطالع على ا

والبناء عليها، بدًال من ) current state of the art(توصلت إليه المعرفة 
ن� قواعد . إعادة إنتاج المعارف السابقة، فيذهب الجهد هباًء منثوراً 

ٔ
فضًال عن ا

ة، ما يجعل طلبتنا غير  ما تكون بلغاٍت غير العربي� ة إن� قادرين البيانات العالمي�
خير عن قواعد البيانات يستدعي نقاش . على التعامل معها

ٔ
وهذا الحديث اال

ة،  ة باللغة العربي� بحاث العلمي�
ٔ
خرى هي عدم وجود قواعد بيانات لال ُمشكلٍة ا�

ة، وهذا ُيؤدي بالتالي إلى  ة ُمتردي� ها غالبًا ما تكون بحالة تقني� وإن وجدت فإن�
ة ا و انعدام إمكاني�

ٔ
ة، وبالتالي تبقى صعوبة ا ة العربي� بحاث العلمي�

ٔ
لوصول لال

دراج وُتمسي نسيًا منسياً 
ٔ
وإذا ما كان للتعليم العالي والبحث . حبيسة اال

ن ينصب على بذل 
ٔ
اتها يجب ا ولوي�

ٔ
ولى ا

ٔ
العلمي من مؤسساٍت تراعاه، فإن� ا

ة على مستًو  تقني الجهد الصادق والتمويل الالزمين إلنشاء قواعد بيانات عربي�
كبر قدر من اإلطالع 

ٔ
ة) exposure(عاٍل لضمان ا بحاث العربي�

ٔ
  .على اال
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جنبي
ٔ
  .عبء إالرث اال

غلب البلدان   
ٔ
لقد استغل المفكر اإلمبريالي الفراغ العلمي والفكـري في ا
هدافه 

ٔ
غراضه وا

ٔ
إيمانا منه ... العربية ليتصرف في ذلك التراث وخدمـة ال

مر الهين بحقيقـة مفادهـا؛ إن االستسالم ا
ٔ
لعسكري والسياسي إذا كـان باال

طول
ٔ
كبـر ووقتـا ا

ٔ
حيانا؛ فإن االستسالم الحضـاري يتطلب مجهودا ا

ٔ
  .ا

لقد عمـل هؤالء على فهم هـذا التراث ودراسته في محاولة لرصـد حركية 
فرز هـذا المجهود الحضاري 

ٔ
نه بهـذا ... وديناميكيـة المجتمع الفكري الذي ا

ٔ
ال

ـاب هذه الشعوب ماديـا ومعنويا إتماما لحلقـة الهيمنة في العمل يسهـل استقط
  .مفهومهـا الشامل

ن 
ٔ
قل هـذا ما يحدث با

ٔ
و على اال

ٔ
لقـد كان الفكر الغربي متيقنـا كل اليقيـن ا

ثير العسكري 
ٔ
طـول بقـاء من التا

ٔ
ثير الحضاري ا

ٔ
نـه إذا قدر لـه يوما ... التا

ٔ
ذلك ا

ن يخرج من   الباب، فإنـه مطمئـن إلى 
ٔ
النوافـذ العديدة التي فتحهـا في صرح ا

  .هذا التراث
حـد ركائـز 

ٔ
إن المسؤولية التي يتحملها المفكر في هذه البلدان؛ والمؤرخ ا

جوائه مما لحق به من تشويه ودس؛ وفي ينفس الوقت االستفـادة 
ٔ
وتصفية ا

نها الوسيلة الناجعة لفرز ما هـو 
ٔ
خـر، ال

ٓ
من الخبرة العلميـة التي تكونت لال

هداف غير  معلنةمو
ٔ
غراض وا

ٔ
  .ضوعي وعلمي وما هـو مقصود ال

و االستعراب التي تشهدهـا الساحة الفكرية في 
ٔ
إن مختلف مظاهـر االستالب ا

فقهـا الواسع؛ تجعل كل طرح للقضايا الحيوية محكـوما عليه سابقا بالفنـاء 
ٔ
ا

و المؤجـل ما دام يقع خارج التاريخ بمفهومه اإليجابي المتطو 
ٔ
  1.ر العاجل ا

طر والمعايير الثابتة لكـتابة البحوث العلمية 
ٔ
  : غياب اال

إذ لم يتم االتفاق : عدم توافر معايير ثابتة ومعترف بها لكـتابة البحوث العلمية
نماط االستشهاد المرجعي، وكيفية اقتباس 

ٔ
ن على ا

ٓ
في البلدان العربية لحد اال
  المعلومات وطرق توثيقها 

يضا ا 
ٔ
بحاثه نذكرمن الصعوبات والمشاكل ا

ٔ
  : لتي يوجهها الباحث في نشر ا

                                                 
وقــاف والشــؤون اإلســالمية المشــو - 1

ٔ
المغــرب البحــث التــاريخي بــالمغرب واقــع  -الربــاط  -ر الســعيد وزارة اال

حمد بوكاري ص 
ٔ
فاق ،  ا

ٓ
  1987غشت / 1408محرم  266، العدد  3وا
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إذ يستغرق تقييم كـثير من البحوث  :طول المدة الزمنية لتقييم البحوث -
و سنتين

ٔ
كـثر من سنة واحدة ا

ٔ
حيانا ا

ٔ
  .ونشرها ا

  .عدم موضوعية بعض المحكمين وضعف قوانين الرقابة والمحاسبة -
  .تغطية المجلة العلمية الواحدة لعدة ميادين -
  .برة القائمين على بعض المجالت العلميةضعف خ -
تعاني معظم الجامعات العربية من البيروقراطية والمشكالت اإلدارية  -

والتنظيمية فضال عن وجود فجوة بينها وبين مشاركـتها في المجتمع لعدم 
وجود جهاز يمكن من خالل نشر البحوث الجامعية والتعريف بها في 

قصى استفادة م
ٔ
  .نهاالمجتمع لتحقيق ا

كاديمية  -
ٔ
وجود بعض الممارسات السياسية التي تؤثر على المؤسسات اال

كاديمية مما يتناقض مع 
ٔ
مور اال

ٔ
والنشر العلمي، منها تدخل السلطة في اال

كاديمية وإمكانية التعبير عن االختالف حتى مع ممثلي السلطة 
ٔ
الحرية اال

ياسية السلطة، السياسية، فنجد تهميشا للكوادر البحثية التي ال تتفق وس
بحاث غير صالحة للنشر بدافع المحسوبيات، فضال عن ضعف 

ٔ
ونشر ا

مما يؤثر  –وخاصة في العالم العربي  –المخصصات المالية للبحث العلمي 
نشطة البحث العلمي المختلفة وتطويرها، وكذلك على مؤسسات 

ٔ
سلبا على ا

  .البحث العلمي
عمال العلمية، فكل عدم وجود معايير موحدة بين الجامعات إلخر  -

ٔ
اج اال

  1.جامعة تنفرد بوضع بعض المعايير التي تختلف عن غيرها من الجامعات
  :خالصة في تقييم واقع البحث العلمي بالعالم العربي

مور 
ٔ
ربعة ا

ٔ
بخصوص تقييم واقع البحث العلمي بالعالم العربي هناك ا

ساسية، هي
ٔ
  :ا

ول
ٔ
ن المشتغلين بالبحوث العلميين الحقيقيي:  انخفاض عدد الباحثين: اال

العلمية العربية بالمقارنة مع الدول المتقدمة ومع المعدل الوسطي العالمي 
  .نفسه

                                                 
حمــد همشــري، مشــكالت النشــر العلمــي فــي الــوطن العربــي ومعوقاتــه  - 1

ٔ
، ورقــة )الواقــع والطمــوح(عمــر ا

كـتـوبر  13-11لمنعقـد يـومي مقدمة لصالح المؤتمر السعودي الدولي الثاني للنشـر العملـي ا
ٔ
، جامعـة 2015ا

  5-3الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، ص 
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، وعدم قدرتها : هشاشة وضعف البنية المؤسساتية والعلمية العربية: الثاني
دنى معدالت االستجابة الفاعلة والمؤثرة للتحديات 

ٔ
العلمية على تحقيق ا

  .التقنية الهائلة
كاديمية على صعيد قبول الطالب في : الثالث

ٔ
ضعف المستويات اال

ة التدريس، وعدم الجامعات
ٔ
عضاء هيا

ٔ
، وضعف مستويات الترقية بالنسبة ال

جل االستفادة 
ٔ
موضوعيتها، وقلة المشاركة المنتجة في المؤتمرات الدولية من ا

  .وتبادل الخبرات والنتائج العلمية، وسرعة تطبيق االستخالصات واالنتفاع بها
، وتخاذله عن البحث والعمل نظرًا لقلة نقص مردودية الباحث العربي: الرابع

إن –تعويضه وحافزه المادي والمعنوي، حيث إن الكـثير من هؤالء الباحثين 
نه فرصة لتحسين  -لم نقل كلهم

ٔ
ينظرون إلى البحث العلمي من زاوية ا

مين متطلباتهم الحياتية، وهذا من حقهم
ٔ
حوالهم المعيشية وتا

ٔ
طبعًا، ولكن  ا

ن تكون لبحوثهم نتائج ميدانية عامة
ٔ
   1بشرط ا

  ٕاشكاليات تحقيق معايير النشر العلمي في العالم العربي: المحور الثالث
  ) : web of science( االرتقاء بمعايير النشر ضمن محددات 

على هو مقياس يشير إلى معدل عدد االقتباسات المرجعية 
ٔ
ثير اال

ٔ
إن معامل التا

و اإلست
ٔ
وراق العلمية التي نشرت في هذه  Citationsشهادات المرجعية ا

ٔ
لال

المجلة في زمن معين، في العادة يكون الزمن هو سنتين إلى ثالث سنوات، 
وراق العلمية 

ٔ
همية وقيمة اال

ٔ
وكلما ارتفع هذا العامل المؤثر فإنه يشير إلى مدى ا

ن نفهم ما هي الصيغة ال. المنشورة في تلك المجلة
ٓ
رياضية التي من دعونا اال

تية توضح كيف يتم احتساب 
ٓ
خاللها ُتقيم هذه المجالت؟ الصيغة الرياضية اال

ي مجلة عملية
ٔ
على لسنة معينة في ا

ٔ
ثير اال

ٔ
   .معامل التا

ثير
ٔ
همية المجالت ) Impact factor: باإلنجليزية( معامل التا

ٔ
هو مقياس ال

ثير مدى العلمية المحكمة ضمن مجال تخصصها البحثي، ويعكس معامل ال
ٔ
تا

بحاث التي نشرت سابقًا في تلك المجلة واالستشهاد 
ٔ
بحاث الجديدة لال

ٔ
إشارة اال

ثير مرتفع مجلة مهمة تتم 
ٔ
بها، وبذلك تكون المجلة التي تملك معامل تا

                                                 
فــــــــــــــــــاق البحــــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــــي العربــــــــــــــــــي 1

ٓ
الضــــــــــــــــــرورات والتحــــــــــــــــــديات نبيــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــالح : ا

https://www.alawan.org/2008/05/02/   
  



  العالم العربي تقييم جودة اوعية النشر العلمي في :المؤتمر الدولي األول

91 
 

كبر من تلك التي تملك معامل 
ٔ
بحاثها واالستشهاد بها بشكل ا

ٔ
اإلشارة إلى ا

ثير 
ٔ
ثير منخفض، وقد تم ابتكار معامل التا

ٔ
من قبل إيوجين جارفيلد مؤسس تا

كـمؤسسة (، وتقوم بعض المؤسسات حاليًا ISIالمعهد العلمي للمعلومات 
ثير بشكل سنوي للمجالت العلمية ) تومسون رويترز 

ٔ
بحساب معامالت التا

المحكمة المسجلة عندها ونشرها في ما يعرف بتقارير االستشهاد بالمجالت 
كاديمية، والتي يتم فيها تصنيف ال

ٔ
ثيراال

ٔ
  1.مجالت بحسب معامالت التا

  : المؤشر العربي لقياس جودة المجالت العلمية
AIMQSJ2  

همية المجالت العلمية المحكمة ضمن مجال 
ٔ
يختص هذا المؤشر بقياس ا

تخصصها البحثي، بحيث  يعكس مدى التزام المجالت بشروط النشر العلمي 
ثير المعتمدة عالميا،  وهو في هذه الحالة يختلف عن معامل 

ٔ
الذي ) IF(التا

  .يهتم فقط برصد نسب االستشهاد بالمواد التي تنشر في المجلة
  :طريقة القياس

يحسب هذا المؤشر باستخدام شبكة معيارية، تصل الدرجة القصوى فيها الى 
على درجة من الجودة مما يؤهلها  100

ٔ
نقطة، وهي تعبير عن امتالك المجلة ال

ن تكون رائدة في مجال تخصصها وم
ٔ
وثوق في جميع المواد التي تنشر فيها؛ ال

ن المجلة ال تملك من  10وتصل الدرجة الدنيا الى 
ٔ
نقاط، وهي تعبير على ا

معايير الجودة سوى المظاهر الشكلية وهي غير مؤهلة تماما لكي تعتمد في 
  .مجال تخصصها

قصاها يتوزع مؤشر 
ٔ
دنى نقطة وا

ٔ
ربع فائت) AIMQSJ(وبين ا

ٔ
  :عبر ا

)A ( نقطة  100الى  60من)مجالت رائدة(  
)B (+ نقطة  60الى  40من)مجالت حسنة(  
)B ( نقطة  40الى  20من)مجالت تحتاج الى تجويد(  
)C ( نقطة  20الى  10من)مجالت غير مؤهلة(  

                                                 
1 -"Introducing the Impact Factor ." غسطس  26اطلع عليه بتاريخ

ٔ
  .2009ا

2 - indexpolls.de / مركز مؤشرات التحليالت واالستطالع  .  
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عداد ) AIMQSJ(هذا ويحسب مؤشر 
ٔ
ربعة ا

ٔ
كـثر من ا

ٔ
بعد وصول المجلة الى ا
ساس

ٔ
يين ال يمكن تقييم ، مع امتالكها لنسخة إلكـترونية ، وذلك كشرطين ا

  .المجلة دونهما
  ) :               AIMSJQ(دوافع ٕانشاء مؤشر  

ثير الذي واجه العديد من االنتقادات، 
ٔ
لقد جاء هذا المؤشر بديال لمعامل التا

فعالوة على الجدل القائم حول جدوى وجود مقاييس معيارية لالستشهادات 
ثير تتمحور 

ٔ
صًال فإن االنتقادات لمعامل التا

ٔ
ساسي حول صحة مدلول  ا

ٔ
بشكل ا

ن تتم عند 
ٔ
خطاء التي يمكن ا

ٔ
هذا المقياس وإمكانية سوء استغالله، ثم اال

  .استخدامه
ن المجالت العربية توجه تحديات خاصة بها كونها تعتمد على لغة 

ٔ
كما ا

يصعب تتبع المواد المواد المكـتوبة بها عبر مختلف الوسائط التكنولوجية 
لبرامج االلكـترونية للغة العربية، مما يصعب بسبب عدم دعم كـثير من ا

ثير فيها
ٔ
  .عملية قياس معامل التا

هم المعايير المعتمدة في قياس مؤشر 
ٔ
  )AIMQSJ(ا

  مدى وجود هيئة استشارية دولية من مختلف البلدان، ومختلف
  .تخصصات المجلة

  مدى وجود هيئة محررين دولية من بلدان متعددة، ومختلف
  .تخصصات المجلة

  وجود هيئة تحكيم دولية من بلدان متعددة، ومختلف مدى
  .تخصصات المجلة

 مجانية النشر، باستثناء رسوم التحكيم.  

  قابلية قراءة المقاالت منفردة على صفحات الويب مع إمكانية
  ..).pdf, doc(تحميلها ضمن ملف نصي 

  مدى توفر المجلة على رقم تصنيف دولي)ISSN ( للنسخة الورقية
خر للنسخة

ٓ
  .اإللكـترونية وا
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  ساسية
ٔ
مدى توفر البحوث المنشورة على العناصر المنهجية اال

المشكلة، االهداف، الخلفية المفاهيمية والبحثية، المنهج، (
  ..)الملخص، الكلمات المفتاحية، التوثيق(الى جانب ) النتائج

 خالقيات البحث العلمي
ٔ
  .مدى مراعاة البحوث المنشورة ال

 باللغة االنجليزية  مدى توفر البحث على ملخص)Abstract ( ومدى
تي

ٓ
هداف : (إحتواء هذا الملخص على اال

ٔ
، Objective/Purposeاال

، االستنتاج  Results، النتائج Methodsالطريقة واإلجراءات 
Conclusion الممارسات ،Practice Implication(  

  شهرية، (االنتظام في النشر بشكل دوري وفق طبيعة المجلة
  )ةفصلية، سنوي

 مدى احترام البحوث المنشورة لطبيعة تخصص المجلة.  

 مدى انتماء الباحثين الناشرين الى مناطق جغرافية متنوعة.  

 مدى توفر المجلة على تنوع فـي مواد ومواضيع البحوث المنشورة.  

  و مركز بحثي
ٔ
و مؤسسة علمية ا

ٔ
مدى إرتباط المجلة بدار نشر ا

  .معلوم، ذو موقع الكـتروني

 انات الرئيسية و التعريف بالمجلة ومعاييرها وهيئتها مدى ذكر البي
  .ضمن صفحات التقديم

 مدى توفر المجلة على رئيس تحرير معلوم وواحد.  

 الدرجة العلمية لرئيس التحرير.  

 ذكر اسم الناشر وبياناته البيبليوغرافية.  

 مدى وضوح معايير وإجراءات النشر.  

 واد التي تتوفر مدى وجود فهارس وقوائم توضح المحتويات والم
  .عليها المجلة

  غياب اسم المجلة من قوائم كشف الدوريات المنتحلة)Hijacked 
Journals.(  
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   مدى انخراط المجلة في خاصية الوصول الحر)Open Access.(  

  مدى توفير المجلة لتغذية إلكـترونية راجعة لجميع المراسالت التي
  .تصلها من طرف الباحثين الراغبين في النشر 

 دى مراعاة المجلة لجمالية اإلخراج و جودة التصفيف وتغيير شكل م
  .المجلة الخارجي والداخلي

  مدى توفر المجلة على هوية بصرية مميزة)logo, cover (  

  : النائج والتوصيات 
البحث والنشر لعلمي عمالن مهنيان يتطلبان جملة من المهارات الفنية - 1

  . العلمية والفنية
ن تتبنى الدولة قطاع لرفع مستوى الب-2

ٔ
حث والنشر العلمي الحقيقي يجب ا

  .البحث، وتدعمه بموازنة حقيقية 
بحاث العربية - 3

ٔ
خطاء وتراكمات من اإلخفاقات في الجامعات ومراكز اال

ٔ
هناك ا

  .التي تتطلب مراجعة وعمال
لرفع مستوى البحث وجودة النشر، يجب إصالح التعليم في الجامعات -4

ساس على الكادر العلميالعربية واإلسالمية
ٔ
ن البحث العلمي يعتمد باال

ٔ
  .، ال

همية ومكانة  -5
ٔ
ساس لوعي مجتمعي با

ٔ
البحث والنشر العلمي يفتقر في اال

  .البحث العلمي
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  : قائمة المصادر والمراجع 

  هـ 1414 -الثالثة : بيروت الطبعة –لسان العرب ابن منظور دار صادر -   
بو سليمان دار الشروق  كـتابة البحث العلمي صياغة -   

ٔ
جديدة  عبد الوهاب ا

  م 1996-هـ1416للنشر والتوزيع،  السادسة طبعة منقحة 
دراسة تقويمية للباحث إحسان على : واقع النشر العلمي في جامعة بابل -   

هلول ما جستير معلومات ومكـتبات ، رائسة جامعة بابل ، العدد الثاني  
2011  

همية العلمي-   
ٔ
نور الدين حفيظي وراوية | ة والصعوبات الواقعية النشر بين اال

عمال المؤتمرات الصادرة عن مركز جيل البحث العلمي بشهر 
ٔ
تبينة سلسلة ا

  .2015ديسمبر 
كاديمة -   

ٔ
إضاءة على النشر العلمي المفتوح  ، طالل شهوان عضو هيئة ا

-https://www.birzeit.edu/ar/blogs/d-l-lnshr-llmyشعبة الكيميا 
lmftwh   

زمات والكوارث، زينة دمحم السبت  -   
ٔ
مقال جودة االختبارات في ظل اال

كاديمي الدول التاسع بنركيا
ٔ
: وهديل دمحم الطاهر النعيمي، المؤتمر العلمي اال

 18،  17" االتجاهات المعاصرة في العلوم االجتماعية اإلنسانية والطبيعية"
  2018يويليوز 

خالقّيات الّنشر العل-   
ٔ
ثير العربي الكاتب معايير وا

ٔ
 : مي وُمعاِمل الّتـا

ٔ
/ د. ا

-arsco.org/articleجمال علي الّدهشان عميد كلية التربية بجامعة المنوفية
detail-26-8-0   

   -"Introducing the Impact Factor ." غسطس  26اطلع عليه بتاريخ
ٔ
ا

2009.  
سباب تخلفه   محسن ال-   

ٔ
ندوي واقع البحث العلمي في العالم العربي وا

مل والبحث العلمي 
ٔ
باحث في العالقات الدولية مجلة إعجاز الدولية للتا

  .المغرب
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وقاف والشؤون اإلسالمية المشور السعيد -   
ٔ
المغرب البحث  -الرباط  -وزارة اال

حمد بوكاري  ، العدد 
ٔ
فاق ،  ا

ٓ
/ 1408محرم  266التاريخي بالمغرب واقع وا

  1987غشت 
حمد همشري، مشكالت ال -   

ٔ
نشر العلمي في الوطن العربي ومعوقاته عمر ا

، ورقة مقدمة لصالح المؤتمر السعودي الدولي الثاني للنشر )الواقع والطموح(
كـتوبر  13- 11العملي المنعقد يومي 

ٔ
، جامعة الملك سعود، الرياض، 2015ا

  .المملكة العربية السعودية
فاق البحث العلمي العربي-   

ٓ
ل علي صالح الضرورات والتحديات الباحث نبي: ا

https://www.alawan.org/2008/05/02/فاق
ٓ
- العربي- العلمي-البحث-ا

  /التحديات-الضرورات
- Sami Tayie (2005), Research Methods and Writing Research 

Proposals, Cairo: Center of Advancement of post Graduate  
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  معضلة االنتاج العلمي في الوطن العربــــي

  الحوائل والعقبات 
  عمرة مهديد . د

  3جامعة الجزائر 
  عالوة هوام . د

  .الجزائر ، 1جامعة باتنة
  

  : مقدمة
مما ال يدعو مجاال للشك ذلك االتفاق الهادئ والثاقب  لوطن لم 

ن يصنف ضمن العالم المتقدم ، وما مدى وقع هذا الوصف يت
ٔ
سن له ا

ن العالم العربي جدير بالنقد الالذع  
ٔ
والتصنيف على النفس والذات، فاعتبار ا

مر الزامي ، وال خالف 
ٔ
ن تحليل ذلك هو ا

ٔ
مر مثير للشفقة ، إال ا

ٔ
هو بحد ذاته ا

ن التخلف المعرفي  والتراجع العلمي هو
ٔ
ول العلل التي  بل ال عجب إن قلنا ا

ٔ
ا

ول في التوقف عند نفس النقطة إن لم نقل التدني إلى 
ٔ
ربما كانت المتسبب اال

دت إلى 
ٔ
سباب الحقيقية التي ا

ٔ
ما خلفها، كل ما سبق يثير التساؤل حول اال

وصلنا إلى هذا الواقع  ، 
ٔ
ومن هنا كان البد من طرح ذلك العجز العلمي الذي ا

برز العوا: التساؤل التالي
ٔ
ئق التي يمر بها التصنيع العلمي في الوطن ما هي ا

  العربي والتي تحول دون ارتقاء االنتاج الفكري في هذا الوطن؟
ساسية

ٔ
  : إن دراسة هذا الموضوع تطلب منا معالجة ثالث نقاط ا

I. الوضعية العامة للبحث العلمي في الوطن العربي. 
II. العلل الذاتية لرداءة االنتاج الفكري في الوطن العربي. 
III. يقات الموضوعية لٕالنتاج العلمي في الوطن العربيالمع . 
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I. الوضعية العامة للبحث العلمي في الوطن العربي: 
       :تقديرات االنتاج الفكري في العالم العربي

ُتظهر اإلحصاءات والمعلومات الخاصة في مجال البحث العلمي 
ن نتاج البحث العربي ازداد نسبيًا خالل الفترة الممتدة

ٔ
من عام  العربي ، ا

الف بحث . 1995إلى  1967
ٓ
وكان إجمالي اإلنتاج العلمي قد بلغ حوالي ستة ا

كـثر من  1995في عام 
ٔ
رجاء الوطن العربي من ا

ٔ
كـثر  175من مختلف ا

ٔ
جامعة وا

لف مركز للبحث والتطويروقد حصل خالل الفترة 
ٔ
، عدد )1995-1967(من ا

ريع في عدد معاهد من التغييرات المثيرة لالهتمام فقد كان هناك توّسع س
التعليم العالي، وهذا التوّسع رافقه في عدد قليل من البلدان توّسع في البحث 

كان نصيب مصر بسّكانها  1967العلمي والمنشورات العلمية؛ وفي عام 
 1995من اإلنتاج، وبحلول %  63من سكان الوطن العربي، %  25البالغين 

كـثر من ولكنها %  32انخفضت حصة مصر بانتظام إلى 
ٔ
ال زالت تنتج بحوثًا ا

نسبتها السّكانية في الوطن العربيوُيَعّد مؤّشر عدد العلماء والمهندسين 
هم المؤشرات 

ٔ
المشتغلين في البحث العلمي ، لكل مليون نسمة من ا

. في تقويم الواقع التكنولوجي والبحثي" اليونسكو"المعتمدة من قبل منظمة 
ّن " اليونسكو"وتشير بيانات 

ٔ
هذا المؤشر قد ارتفع في الوطن العربي من  إلى ا

. 1990شخصًا عام  363، إلى 1970عالمًا ومهندسًا لكل مليون نسمة عام  124
 )203، ص2016خوشي، ( 

ن هذا الرقم ال زال متخّلفًا مقارنة 
ٔ
ننا نجد ا

ٔ
رغم هذا االرتفاع إال ا

خرى، والتي بلغت عام 
ٔ
مريكا 3359ـ  1990بالمناطق الدولية اال

ٔ
الشمالية  في ا

وروبا، 2206، و 
ٔ
  )203، ص2016خوشي، ( في الدول المتقدمة 3600و  في ا

خيرة في تشرين الثاني 
ٔ
حسب تقرير العلوم لليونسكو في نسخته اال

بحثًا  82، فإنه بلغ عدد المنشورات العلمية نسبة إلى كل مليون نسمة 2015
قل من نصف المعدل العالمي البالغ 2013عام 

ٔ
بحثًا منشورًا  176، لكنه بقي ا

ن عدد براءات االختراع العربية المسجلة قد شهدت 
ٔ
لكل مليون نسمة،ورغم ا

براة اختراع، لكن ذلك ال  492إلى  99من  2013و 2008قفزة مهمة بين عامي 
براءة  566فماليزيا وحدها سّجلت . على المستوى العالمي% 0.2يشكل سوى 

ن عدد سكان العالم العربي . اختراع
ٔ
مليون نسمة وعدد  330يبلغ نحو وحيث ا
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ن معدل اإلبداع في ماليزيا  26سكان ماليزيا نحو 
ٔ
مليون نسمة، فذلك يعني ا

ضعفًا على معدل اإلبداع في الدول العربية مجتمعة،،كما يفيد ذات  15يزيد 
ن نصيب العالم العربي من المنشورات العلمية فقد بلغ 

ٔ
بحثًا  29944التقرير با

مزاحم، ( ...عالمياً % 2.45، لكن هذه النسبة لم تتجاوز 2014منشورًا في عام 
2017 (  

نشرت منظمة اليونيسكو تقريرها المرجعي الذي تصدره كل   2015وفي عام 
فاق 

ٓ
وخصت العالم العربي  2030خمس سنوات حول العلوم في العالم  با

دولة عربية مستندا الى  20بفصل كامل  تناول التقرير اوضاع البحوث في 
مراجع الرسمية في االحصائيات تضمن التقرير عرضا للمؤشرات االساسية في ال

البحوث وتمويلها ونسبها في الناتج القومي  االجمالي لكل دولة ، وابرز هذا 
التقرير تراجع التمويل على الرغم من  تطور المداخيل الوطنية ، كما عرض 

العليا وبراءات  التقرير السياسات المتبعة في النشر العلمي والدراسات
  ) 2018، مؤسسة الفكر العربي(االختراع، 

يوضح الرسم البياني الموالي تطور البحث العلمي في الوطن العربي مقارنة مع 
  ): 2012 - 1998(دول الجوار 

  

  

  

  

  

  

 

  ) .2012،الربان : (المصدر
ن االنتاج التركي ازداد بمعدل يفوق معدل زيادة 

ٔ
يتضح من الرسم البياني ، ا

 2005 من الوطن العربي وايران، والتي ازداد معدل انتاجها منذ العام كال
الى نتيجة مختلفة تماما عنها في عام  2011بشكل واضح، لنصل في عام 



  العالم العربي تقييم جودة اوعية النشر العلمي في :المؤتمر الدولي األول

100 
 

لقد اقترب االنتاج التركي و اإليراني من اإلنتاج العربي بشكل كبير ،  . 2000
وراق المنشورة من تركيا ، إيران و الوطن 

ٔ
: العربي على التواليفقد بلغ عدد اال

  .ورقة منشورة  22668،  22657،  22895
  :مساهمة الوطن العربي في ٕاجمالي عدد العلماء والمهندسين

بخصـــــــوص مســـــــاهمة الـــــــوطن العربـــــــي فـــــــي إجمـــــــالي عـــــــدد العلمـــــــاء 
والمهندســين المشــتغلين فــي البحثــالعلمي علــى الصــعيد العــالمي، فقــد ارتفعــت 

ولكـــــن تبقـــــى هـــــذه النســـــبة . 1990ام عـــــ%  1.47إلـــــى  1970عـــــام %  0.58مـــــن 
خرى 

ٔ
  .منخفضة جدًا مقارنة بمساهمة المناطق العالمية اال

وُيستنتج من تحليل عدد العاملين المشتغلين في البحوث العلمية والتطوير،  
قطـار العربيـة فيمـا 

ٔ
بالنسبة لمؤّشر عـدد البـاحثين لكـل مليـون نسـمة ـ تفـاوت اال

باحث لكل مليون في الكويـت كحـد " 190"بينها، حيث تراوح المعدل ما بين 
قصـــى، و

ٔ
وعمومـــًا فـــإن هـــذا المعـــدل مـــازال منخفضـــًا قياســـًا . فـــي الـــيمن" 22"ا

قطار المتقدمة، والذي بلغ فيها المعدل 
ٔ
    .باحثًا لكل مليون نسمة" 3600"لال

عداد حاملي شهادات البكالوريوس والماجستير 
ٔ
ولى في ا

ٔ
تحتل مصر المرتبة اال

ملين في مجال البحث العلمي، حيث كان العدد نحو والدكـتوراه العا
تي بعد ذلك العراق نحو "27499"

ٔ
ما "1878"، ثمالسعودية "2011"، ويا

ٔ
، ا

  ).204، ص2016خوشي، ( فردًا " 74"في قطر فقد بلغ 
  : مراكز البحوث في الوطن العربي

الى  1950مية العربية منذ جدول يمثل تطور انشاء مراكز االبحاث العل
2010:  

 الفترة عدد المراكز المنشئة
4 1959 /1950 
9 1969 /1960 
19 1970/1979  
23 1980/1989 
62 1990/2000 
74  2000/2010  

  ) 67، ص2017نوزار،  : (المصدر
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ن عدد المراكز        
ٔ
رقام المدرجة بالجدول نالحظ ا

ٔ
من خالل اال

الضعف، حيث  البحثية في العالم العربي ازداد في بداية التسعينيات الى
تشكل هذه الفترة بداية القرن الواحد والعشرين حيث حدث انفجار في 

  .تقنيات الكمبيوتر واإلنترنت
  

  : وضعية االبتكار العربي حسب مؤشر االبتكار العالمي
جامعة  ، هو تقرير يشارك في نشره كل من2017مؤشر االبتكار العالمي 

عمال ، وكورنيل
ٔ
وروبي إلدارة اال

ٔ
والمنظمة العالمية  ،)اإلنسياد(المعهد اال

مم المتحدة المتخصصة)الويبو( للملكية الفكرية
ٔ
وقد .، وهي إحدى وكاالت اال

صبح المؤشر الذي ُينشر سنوًيا منذ عام 
ٔ
داَة قياٍس رئيسية بالنسبة 2007ا

ٔ
، ا

عمال وواضعي السياسات وغيرهم مّمن يريدون االطالع على حالة 
ٔ
لمديري اال

عمال وغيرهم من  االبتكار في العالم،
ٔ
ويستخدم واضعو السياسات ورواد اال

صحاب المصالح المؤشر باستمرار لتقييم التقدم المحرز، وتستفيد الدراسة 
ٔ
ا

هذا العام من خبرات شركاء المعرفة؛ وهم اتحاد الصناعة الهندي، وشركة 
)Strategy ( التابعة لمجموعة برايس ووترهاوس كوبرز)PWC( واالتحاد ،

، ودائرة دعم الشركات الصغرى والصغيرة )CNI(رازيلي للصناعة الوطني الب
، إضافة إلى مجلس استشاري مكون من خبراء )Sebrae(البرازيلية 

  ) 2017، ابو جازية.(دوليين
، والذي يوضح حالة 2017لعام  لمؤشر االبتكار العالمي صدر التقرير السنوي

ويعتبر تقرير هذا . ل العالمدولة من دو 127االبتكار في العالم، ويقيسها على 
ن تركز على االبتكار 

ٔ
العام هو التقرير العاشر للمؤشر، وهي النسخة التي تقرر ا

  في النظم الغذائية، والزراعية
وائل في المؤشر لهذا العام

ٔ
 :وفيما يلي ترتيب الدول العشر اال

  .سويسرا  .1
  .السويد .2
  .هولندا .3
مريكية .4

ٔ
  .الواليات المتحدة اال

  .المملكة المتحدة .5
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  .الدنمارك .6
  .سنغافورة .7
  .فنلندا .8
لمانيا .9

ٔ
  .ا

يرلندا .10
ٔ
 .ا

وفيما يلي ترتيب الدول العربية في مؤشر االبتكار العالمي لعام 
2017: 

   عالمًيا 35المرتبة (اإلمارات العربية المتحدة.(  
  عالمًيا 49المرتبة (قطر.(  
  عالمًيا 55المرتبة (  المملكة العربية السعودية.(  
  المًياع 56المرتبة (الكويت.(  
  عالمًيا 66المرتبة (البحرين.(  
  عالمًيا 72المرتبة (المغرب.(  
  عالمًيا 74المرتبة (تونس.(  
  عالمًيا 77المرتبة (ُعمان.(  
  عالمًيا 81المرتبة (لبنان.(  
  ردن

ٔ
  ).عالمًيا 83المرتبة (اال

 عالمًيا 105المرتبة (   مصر.(  
  عالمًيا 108المرتبة (الجزائر.(  
  2017، ابو جازية.( ).عالمًيا 127المرتبة (اليمن(  

ن      
ٔ
من خالل الترتيب السابق لمؤشر االبتكار العالمي نستنتج ا

ن سياسات 
ٔ
االمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة االولى عربيا ، ذلك ا

االبتكار في دولة اإلمارات تهدف إلى إسعاد شعبها، وتحقيق استراتيجيتها 
فضل دول العالم  2021ؤية إالمارات ر المتمثلة في

ٔ
ن تكون ضمن ا

ٔ
با

  :وقد بنيت هذه السياسة على ما يلي  .بحلول اليوبيل الذهبي لالتحاد
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  :عامًا لالبتكار 2015ٕاعالن عام 
ل نهيان 2015في نوفمبر 

ٓ
، اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ا

السياسة العليا لدولة اإلمارات في مجال " حفظه هللا" رئيس الدولة 
مبادرة وطنية،  100م والتكنولوجيا واالبتكار، وتتضمن السياسة العلو

يضًا .2021مليار درهم حتى العام  300وميزانية تزيد على 
ٔ
كما تشمل ا

مجموعة سياسات وطنية جديدة في المجاالت التشريعية،واالستثمارية 
،والتكنولوجية، والتعليمية، والمالية بهدف تغيير معادالت االقتصاد 

دفعه بعيدًا عن االعتماد على الموارد النفطية، وتحقيق نقلة الوطني ،و
 .علمية ومعرفية متقدمة لدولة اإلمارات خالل السنوات القادمة

فكاري 
ٔ
  :2016مبادرة ا

طلقت حكومة دولة اإلمارات2016في عام 
ٔ
فكاري  ، ا

ٔ
لتشجيع   مبادرة ا

فكارهم ومشاريعهم 
ٔ
موظفي الجهات الحكومية االتحادية على تقديم ا

لمبتكرة وذلك لدعم وتحفيز االبتكارات الصغيرة في جميع الجهات ا
ي موظف حكومي لتحويل فكرته إلى حقيقة

ٔ
 .الحكومية، ومنح فرصة ال

جل السعادة  -هاكاثون إالمارات   
ٔ
  : 2018بيانات من ا

، نظمت حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة على 2018في فبراير 
جل السعادة –هاكاثون اإلمارات "المستوى الوطني 

ٔ
" بيانات من ا

تضم كافة إمارات   كـفعالية ابتكارية) الموقع باللغة اإلنجليزية(
يقع هاكاثون اإلمارات ضمن هذه التوجهات الوطنية، ويهدف .الدولة

لبيانات، والحلول الكامنة فيها عند لتسليط الضوء على القيمة العالية ل
التعامل مع تحديات الحياة اليومية بكل مجاالتها االقتصادية، 

  )2018حكومة االمارات، (.واالجتماعية، والبيئية، والعلمية، وغيرها
نها بعيدة بحوالي     

ٔ
ن االمارات تحتل المرتبة االولى عربيا إال ا

ٔ
 25رغم ا

نها تقع في  نقطة عن الدول المتقدمة خلفا عن
ٔ
بقية الدول التي تظهر ا

مر الذي يحيلنا للبحث في العلل الذاتية 
ٔ
ذيل التصنيف العالمي اال

 . والموضوعية للبقاء في هذه الحظة
 :العلل الذاتية لرداءة االنتاج الفكري في الوطن العربي 
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كل المؤشرات السابقة تدل على استمرار ضعف منظومة الجامعات والبحث 
لعالم العربي ووجود مشكالت حقيقية تعيق تطورها وإنتاجها العلمي في ا

فالجامعات ومؤسسات . المعرفي ومساهمتها الضرورية في التنمية واإلبداع
همية قصوى في تنمية االقتصادات الوطنية وتطوير 

ٔ
البحث العلمي تكـتسب ا

وبذلك يمكن ابراز بعض االسباب  .الصناعات وابتكار التقنيات واالختراعات
  :اتية لهذا التخلف العلميالذ

  
 
ٔ
  : قصور الرؤية الذاتية الجدية لقيمة البحث العلمي . ا

خر 
ٔ
ن واقع البحث العلمي في العالم العربي، متا

ٔ
حد ا

ٔ
ال ُينكر ا

بسبِب مجموِع العوامل السلبية التي َتُحد� من (وضعيف على عدة مستويات، 
كما ال ُيماري ) والبحثية كـفاءات الباحث العربي، وُتقلُل ِمن مردوديِته العلمية

طاريح الُمنجزة في 
ٔ
حد في رداَءِة الكـثير من البحوث والدراسات والرسائل واال

ٔ
ا

سباٌب كـثيرة 
ٔ
ال� صحي ا

ٔ
مكـتبات ومختبرات الجامعة العربية، ولهذا الوضع ا

ن له تبعاٍت سلبية وخطيرة جدا على المجتمع العربي 
ٔ
وعوامُل متعددة، كما ا

و فالبحوث الت .بشكل عام
ٔ
ي ُينجزها الطلبة العرب داخل الجامعات العربية، ا

و المستقلة المحسوبة على التعليم 
ٔ
و المعاهد الُملَحقة بها، ا

ٔ
في المراكز ا

العالي، هي في معظمها بحوٌث يغلُب عليها الطابع النظري الُشمولي، وتطغى 
سئلة جادة، بسبب شساعة الفارق وُعمِق 

ٔ
عليها العمومية، وال تنبني على ا

ةا بين النظريات العلمية، وتطبيقاِتها الميدانية في البيئة العربية، الشيء   لُهو�
و إبداٍع 

ٔ
ي� جديٍد في حقِلها العلمي، ا

ٔ
ة هذه البحوث ال َتحِمُل ا الذي يجعل غالِبي�

و الفكري، وبالتالي ال يستفيد منها المجتمع العربي في 
ٔ
في مجاِلها المعرفي ا

ة والعاجلةحل مشاكِله الُمزِمنة وتوف مما يجعل هذه . ير متطلباِته الُمِلح�
َد وسيلٍة لنيِل الدرجات والحصول على الشواهد   .البحوث في ُمجَمِلها، ُمجر�

نجزْت في كليات الزراعة في الدول 
ٔ
فلننظر مثًال إلى كل البحوث التي ا

بحاٌث سطحية عبارة عن تجميع 
ٔ
ِتها إلى اليوم، معظمها ا

ٔ
العربية منذ نشا

و المستهَلكة، الثاوية في بطون للمعلو
ٔ
مات والدراسات واإلحصاءات الحديثة ا

في حين ينبغي لهذه البحوث . الكـتب، وإعادة ترتيبها وفق مقتضيات البحث
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ن تسعى إلى تطوير الزراعة والفالحة وحل مشاكل الغذاء في الوطن العربي 
ٔ
ا

ن  ، وإال...الذي ُتعاني معظم دوِله من الجوع والهشاشة والفقر و
ٔ
فما معنى ا

سنة، ولم تستطع ) 50(تكون في كل دولة عربية كلية للزراعة ُعمرها خمسون 
كمحاربة التصحر . حل مشكل واحد من مشاكل الزراعة في البلدان العربية

راضي وحماية التربة 
ٔ
و استصالح اال

ٔ
وإيجاد حلول لمشكل ندرة المياه، ا

و تحسين سالالت الحبوب، وإيجاد
ٔ
بدائل غذائية لمحاربة  ومحاربة الجفاف، ا

و إيجاد وتطوير بدائل غذائية وطنية بدل التبعية الغذائية للخارج
ٔ
. المجاعة، ا

نفس الكالم ينطبق على البحوث التي ُتنَجز في كليات االقتصاد والتسيير وفي 
.( كليات الطب، وفي كليات الهندسة، وكليات التكنولوجيا الرقمية والحوسبة

  )2016، بشوظ

 :ببات االجتماعية بعض المتس
 
ٔ
  :زواج القاصرات.  ا

خص، بينما تقل في المناطق 
ٔ
تكـثر هذه الظاهرة في المناطق الريفية باال

ولوية تعود إلى التعليم والعمل قبل الزواج، 
ٔ
ن اال

ٔ
سر ا

ٔ
الحضرية حيث ترى اال

تبلغ نسبة الفتيات اللواتي يتزوجن في سن  وفًقا لهذه الرؤية االجتماعية،
ريا

ٔ
ف ضعف تلك المسجلة في المناطق الحضريةفي المنطقة مبكرة في اال

مم المتحدة   العربية تنتشر هذه الظاهرة بنسب مختلفة، فبحسب
ٔ
برنامج اال

مليون فتاة في الدول العربية تتزوج قبل  15فإن حوالي  2016اإلنمائي لعام 
وضحت  18بلوغها 

ٔ
سنة، هذا بجانب تنبؤات منظمة الصحة العالمية التي ا

 
ٔ
كـثر من مسبًقا ا

ٔ
ن  2020و  2011مليون فتاة ستتزوج في الفترة بين  14ن ا

ٔ
وا

  ).2016علوان، ( .عاًما 15منهم تحت سن % 50
  : ويمثل الجدول نسبة المتزوجات من القاصرات في بعض الدول العربية

  نسبة المتزوجات من القاصرات   الدولة 
  %52  السودان 

  %32  اليمن 
  %21  فلسطين

  %17  مصر 
  %6  لبنان 
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  %2  تونس
  %2  الجزائر 
 ).2017، علوان: (المصدر

خذ النسبة االكبر عربيا في 
ٔ
ن السودان تا

ٔ
من خالل  بيانات الجدول يبدو ا

مر  بسبب تفشي الجهل والفقر وإجازة القانون 
ٔ
تزويج القاصرات وربما يفسر اال

ة وتساهم التقاليد الشعبي.من عمرها 10تزويج الفتاة عند بلوغها السنة الـ 
طفال، والضغوط الدينية واالجتماعية والخوف 

ٔ
والقوانين التي تسمح بزواج اال

ة معترك العمل، في تفشي 
ٔ
مية وعدم تقبل دخول المرا

ٔ
من العنوسة واال

  .الظاهرة
مم المتحدةيقول المدير التنفيذي ل

ٔ
وسوتيميهن  صندوق اال

ٔ
للسكان، باباتونديا

طفال يعد انتهاًكا مروًعا لحقوق "
ٔ
اإلنسان ويسرق الفتيات من إن زواج اال

مد الطويل. تعليمهن
ٔ
عندما تتزوج الفتاة وهي "ويضيف " تطلعاتهن على اال

طفلة فإن هذا يحرمها من استكمال إمكاناتها، حيث  تحرم الفتيات في هذا 
السن من فرصة التعليم والعمل، وبسبب الواجبات المنزلية والزوجية فإن 

منال، وهذا يعتبر انتهاًكا لحقها في تطلعاتها وطموحاتها تصبح بعيدة ال
  .الحصول على التعليم ومنعها من اكـتساب المهارات المهنية والحياتية

تقول فالفيا باستريو، المديرة العامة لشؤون الصحة في منظمة الصحة  
ن 

ٔ
الفتيات الالتي يتزوجن في وقت الحق ويؤخرن الحمل إلى ما "العالمية ا

على، وقدرة على بناء بعد سن المراهقة تتاح لهن ف
ٔ
كبر لتحصيل علمي ا

ٔ
رصة ا

سرهن
ٔ
نفسهن وال

ٔ
وبحسب اإلحصائيات فإن نسبة الفتيات  ."حياة جيدة ال

على بثالث مرات من نسبة الالتي حصلن على 
ٔ
ي تعليم هي ا

ٔ
اللواتي لم يتلقين ا

و تابعن دراسات عليا
ٔ
  ).2016علوان، ( ..تعليم ثانوي ا

ن التخلف العلمي في   
ٔ
الوطن العربي ال يقتصر على النساء في الحقيقة ا

بل يتعدى إلى الرجال وبالتالي فااليمان بفكرة تزويج القاصرات كسبب رئيسي 
ن التخلف يقتصر على النساء  

ٔ
للتدني العلمي في الوطن العربي يجعلنا نعتقد ا

خرى لهذه المعضلة 
ٔ
سباب اال

ٔ
ولذلك فمن المنطقي ضرورة البحث عن اال

 
ٔ
سباب ا

ٔ
  ..خرى ويمكن ان نطرح ا
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  : االعتقاد بغربية العلم. ب
هو اعتقاد ايديلوجي افرزته ايديلوجية القرن التاسع عشر ، حيث تحول الى     

قناعة ترسخت في العقول ، عقول الكـثير من المثقفين العرب واصحاب 
  :القرار، وقد حصر نجيب زكي محفوظ مظاهر ذلك االعتقاد فيما يلي

 وغربي ا 
ٔ
ن العلم غربي المنشا

ٔ
النتقاء وتعني كلمة الغرب هنا غرب اوروبا ا

 .وامريكا الشمالية والحضارة اليونانية ثم الرومانية والالتينية

  ن الثورة العلمية االولى تمت في عصر النهضة بعد فترة سادها الظالم
ٔ
ا

ن هذه الثورة ظهرت مع فرانسيس بيكون ونيكوالس كوبرينيك في 
ٔ
وا

في الميكانيك ، ومع رنيه ديكارت في الفكر والفلك ومع  غاليلي غاليلو 
 .الرياضيات ، ومع هؤالء ظهر المنهج التجريبي وسيلة للبرهان

   دور المجهود العربي في  تاريخ العلم جزئي ذلك انه ينحصر اساس في نقل
 .النصوص اليونانية والحفاظ عليها من خالل ترجمتها

ى نزعة مركزية وعلى كل ينعكس هذا االعتقاد االيديولوجي  المستند ال
اوروبية على تعاملنا مع  العلم والثقافة وعلى تصورنا لسبل التنمية والخروج 
من التخلف وفي اصل هذا االعتقاد  تصور وضعي للعلم  وانبهار بقدرته 
السحرية العجيبة  على نقل البشرية من مستوى ادنى الى مستوى اعلى  

مال
ٓ
في سبيل الخروج من  وارقى، فيتحول الى سلعة تعلق عليها كل اال

زق 
ٔ
  .الما

ليه االعمى يستند الى ميتافيزيقيا وضعية سواء تعلق االمر 
ٔ
هذا التقديس والتا

راء طابعها العفوية 
ٓ
صحاب فلسفات يروجون لها، وبذوي قناعات وا

ٔ
با

  ) 2015بريعم، .(والتلقائية
ن العقل الغربي هو سيد      

ٔ
خر يعكس فكرة مؤداها ا

ٓ
النظام الغربي هو اال

قول ، وبالتالي نتج عن هذا النظام المعرفي عقالنية تضع مميزات عرقية الع
دى الى فرض هيمنة تاريخية على  التاريخ 

ٔ
وقومية وجنسية ودينية، مما ا

احد ابرز فالسفة العلم : الحديث والمعاصر لالنسانية ، يقول بييلفييرابند
ن لقد غد:" المعاصرين الناقدين لاليدلوجية الغربية المعرفية 

ٔ
ت حقيقة ا
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مراض المعدية ، حيث 
ٔ
حد اال

ٔ
سره تماما كا

ٔ
العلم الغربي قد افسد العالم با

شياء مسلم بها
ٔ
خذ الناس منتجاته كا

ٔ
  )95، ص2014قطب،  " ( ا

I. المعيقات الموضوعية لالنتاج العلمي في الوطن العربي : 
 ضعف الدعم الحكومي:  

  :ضعف الميزانيات المرصودة للبحث العلمي في الوطن العربي
ن ننظر إلى المبالغ المرصودة للبحث العلمي في الوطن العربي، التي ال 

ٔ
يكـفي ا

ن نصفها إال بالُفتات، مما يدفع الباحثين العرب إلى َحمِل حقائبِهم 
ٔ
يمكن ا

وراقهم البحثية والتطويرية، 
ٔ
المليئة بمشاريعهم وخططِهم ومقترحاِتهم وا

قاليَم بحثا عن ج
ٔ
مصاِر واال

ٔ
ن تتبنى مشاريَعهم والطواِف بها في اال

ٔ
هاٍت يمكن ا

بحاَثهم
ٔ
ل ا ر واقع البحث العلمي في العالم . وتمّوِ وإلى يوم الناِس هذا، لْم يتغي�

مرا ثانويا بالنسبة ) 50(العربي منذ خمسين 
ٔ
سنة، إذ ظل البحث العلمي ا

نظمة وللحكومات العربية، التي كانت وال زالْت ُتغدق وبسخاٍء على كل 
ٔ
لال

َث العلمي، ونتيجة لذلك، تضاعف عدد الفقراء في الوطن شيء إال� البح
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رقام، : (المصدر
ٔ
 .)2018مؤسسة ا

 
ن نسبة االنفاق عل      

ٔ
ى البحث العلمي يتضح من الجدوالن والشكل السابق ا

خرى ، تبتعد كـثيرا عن المستوى  
ٔ
بالدول العربية بالنسبة للدول اال

ن عدد الباحثين في البلدان العربية كلها قد شهد ارتفاعًا من 
ٔ
المطلوب، رغم ا

، لكن نسبتهم من 2013باحث عام  149500إلى  2007باحث عام  122900
ي 

ٔ
ما بلغ عدد السكان العرب بين%. 1.9عدد الباحثين في العالم بقيت نفسها ا

ي نحو خمسة بالمئة من سكان العالم 358
ٔ
(  .مليون نسمة في السنة نفسها، ا

  ) 2018مزاحم، 
 الحوائل السياسية واالقتصادية  : 

الحظت المؤسسة  2017في تقرير صادر عن البنك الدولي  نهاية عام               
  : محورافي هذا الخصوص  نذكر منها 12الدولية 

  ماليين البشر  يعانون ويحتاجون الى المساعدة الملحة 

  النشاط االقتصادي والصناعي يتسبب ف انتاج كميات قاسية من
 .انبعاثات الكربون الملوث

 السودان 78

 عمان  74

 تونس 61

 الكويت 60

 قطر 54

 المغرب 51

 إالمارات 35

 مصر 30

 السعودية 20
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   الكوارث الطبيعية احتلت الصدارة. 

  حوالي ثلثي الناتج القومي للدول يستند الى قدرات مواردها البشرية
. 

 زمات حادة قطاع التربية والتعليم يعاني
ٔ
 .من ا

 سوء التغذية يؤثر على مستوى التعليم لدى االفراد. 

  البطالة. 

  تهميش الموارد الطبيعية 

  ضعف نزاهة  االنتخابات 

يضاف الى كل ذلك الحروب واالزمات التي طغت على المشهد العربي 
عموما يضاف اليها تداخل المصالح االجنبية وتناقضاتها التوسعية 

ل عجز عربي متزايد ووهن غير مسبوق في مفاهيم واالقتصادية في ظ
  .التكامل والتعاضد والتنمية العربية الشاملة

تؤكد هذه المعطيات ضعف القدرات العلمية والتكنلوجية على نحو يتيح لها 
نشطة للتطوير العلمي يستجيب مباشرة الحتياجاتها 

ٔ
بحاث وا

ٔ
حيث . القيام با

ن ما يمكن ان يدعى 
ٔ
بالتقدم العلمي في مجاالت الطاقة يتعاظم االدراك با

ترك العالم العربي على نحو  متزايد ... والزراعة والرعاية الصحية واالتصاالت
تحت سيطرة الدول الغنية ومنتجات الشركات متعددة الجنسيات ، فالتطور 
العلمي الذي تحمله هذه الشركات  مدعومة من حكومات البلدان الصناعية 

بتعميق تبعية البلدان العربية التي تتميز بافتقارها   بات يشكل تهديدا واضحا
ليات المواتية  بدال من تقليصها ، ويبرز التهديد االكبر في هذا 

ٓ
للمعارف واال

المضمار فيما تطرحه على نحو  متزايد مدخالت  تكنلوجية تستند الى الذكاء 
 ) 538، ص2018، مؤسسة الفكر العربي، .( االصطناعي والروبوتات 

  : شار شواكل الفسادانت
ن االستثناَء ال ُيقاس عليه

ٔ
قة ال يتم . رغم ا ن هذه العينات الناجحة والمتفّوِ

ٔ
إال ا

و تلك التي 
ٔ
قلمْت، ا

ٔ
االستفادة منها إطالقا، سواء تلك التي قبلْت بالوضع وتا

و 
ٔ
و المالية ا

ٔ
قْت، إذ نجد في البيئة العربية سواًء االقتصادية ا هاجرْت وتفو�
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لة، وُمهيِمنٍة وُمحتِكَرٍة لكل ) السلطة والمال(كرية، لوبياِت العلمية والف ُمتغّوِ
و المناَفَسَة، فضال 

ٔ
شيء، وبالتالي يصعب على الكـفاءات العربية المشاَركَة ا

عن الوصول إلى مراكز القرار لتحقيق التغيير المنشود في مثل هذه الحالة ِمن 
ِل الفساد وغياب النزاهة وانعدام المحا  .َسبةَتَغو�

ر الدول العربية مائٍت من الباحثين المتميزين ذوي الكـفاءات  سنويًا ُتَصّدِ
هذا التصدير فرضته مظاهر الفساد المختلفة (العالية في جميع التخصصات، 

، هذا الفساد السياسي )المتفشية في الدول العربية خاصة الفساد السياسي
والعلمي، حيث إن  انعكس على بقية المجاالت خاصة المجال االقتصادي

المناخ االقتصادي في البلدان العربية ال يعترف بالكـفاءات الوطنية، ويعتمد 
في معظمه على تصدير الثروات الطبيعية، هذا المناخ الفاسد جعل هذه 
الكـفاءات الوطنية ال تعود إلى بلدانها بصفة نهائية، بل َتستثمُر المناخ الصحي 

يِعها، وتحقيق طموحاِتها العلمية والمعرفية، في الدول الُمضيفة لتطويِر مشار
سرِته،

ٔ
وعلى الدول المستقِبلة   مما يعود بالنفع على الباحث العربي وعلى ا

وروبا حوالي 
ٔ
طباء ُهم عرٌب مهاجرون، % 30لهذا الباحث، فمثال في ا

ٔ
من اال

مون خدمات جليلة في ميدان الطب، ويساهمون بشكل مستمر في  ُيقّدِ
وروباتحسين وتطوير ال

ٔ
  )2018بشوظ،..( خدمة الصحية في ا

مريكا 
ٔ
يضاً (في ا

ٔ
، َيْبَرُع الطلبة والباحثون العرب في مجال التقنية )ا

ساسية التي تقوم 
ٔ
والتكنولوجية الرقمية وعلم الفلك، وُيعتبرون الدعامة اال

عليها مختبرات البحث في هذه التخصصات، في حين مازالت بلدانهم تعاني 
وبئة قض

ٔ
مراض وا

ٔ
ْت عليها البشرية منذ قرٍن ِمن الزمن، ومازالت هذه من ا

البلدان تعاني من الهشاشة على جميع المستويات، ومازالت خسائر الدول 
العربية الطاردة للكـفاءات تتوالى وتتواصل في نزيف مستمر، إذ تتكلُف هذه 
خر 

ٓ
الدوُل مبالَغ كبيرًة جدا في تكوين هؤالء الباحثين ثم تتخلى عنهم في ا

حسن استغالل في الم
ٔ
خرى وتستغلهم ا

ٔ
طاف بسهولة تامة، لتستثِمَرُهم دول ا

.( تحقيق إقالعها االقتصادي، ونهضِتها العلمية والثقافية والفكرية
  ) 2018بشوظ،

دمغة على هدر الكـفاءات الوطنية والتفريط فيها، بل 
ٔ
ال يقتصر مشكل هجرة اال

ية ُتجاه الكـفاءات العائدة إلى يتعداها إلى الالمباالة التي ُتبديها الدول العرب



  العالم العربي تقييم جودة اوعية النشر العلمي في :المؤتمر الدولي األول

114 
 

رض الوطن، حيث ُيصاب ُمعظم هؤالء الذين يحلمون باستثمار خبراِتهم 
ٔ
ا

وطاِنهم، بإحباٍط شديد فور عودِتهم، 
ٔ
وإمكاناتهم العلمية والمعرفية في ا

ُبل في وجوِههم، ووضع العقبات  بسبب اإلهمال الُمتعمد لهم، وسد الس�
مامهم، مما يضطر بع

ٔ
خرى وبصفة نهائية والعراقيل ا

ٔ
ضهم إلى الهجرة مرة ا

فيما تلتجئ بعض الحكومات حفاظا على )). الوطن((والقطع مع شيء اسمه 
ي العام العالمي، إلى توظيف الكـفاءات العائدة وإدماِجها في 

ٔ
مام الرا

ٔ
صورِتها ا

ِصِهم العلمي والتقني وبالتالي َعَدُم . وظائـَف بعيدٍة كل البعد عن تخص�
وطانها االستفادة من

ٔ
دمغة العربية، العائدة طوعا إلى ا

ٔ
  .: العقول واال

  مـــــن العقـــــول العربيـــــة المهـــــاجرة، والواليـــــات % 40تســـــتقبل فرنســـــا
 .%10وكندا % 23المتحدة 

  وربي بلغت
ٔ
طباء العرب في دول االتحاد اال

ٔ
 .%18،2نسبة اال

  ن
ٔ
مـــــن الطـــــالب العـــــرب الـــــذين يدرســـــون فـــــي الخـــــارج ال % 54كمـــــا ا

ميعودون الى البلد 
ٔ
 .اال

  من مجموع هجرة الكـفـاءات مـن % 31تساهم البلدان العربية بنسبة
 .الدول النامية

ساسي في العالم العربي
ٔ
  :ضعف التعليم اال

مـم " التعليم للجميع"كشف التقرير العالمي لرصد 
ٔ
الصـادر اخيـرا عـن منظمـة اال

 مـن السـكان بالمنطقـة% 20إن " اليونسـكو"المتحدة للتربية والعلوم والثقافـة 
لـــــم يحصـــــلوا علـــــى تعلـــــيم ابتـــــدائي ويحتـــــاجون إلـــــى مســـــارات بديلـــــة "العربيـــــة 

كـثــــر مــــن 
ٔ
ن ا

ٔ
ساســــية للعمــــل واالزدهــــار،وا

ٔ
ماليــــين  10الكـتســــاب المهــــارات اال

عمــارهم بــين 
ٔ
ــا فــي العــالم العربــي لــم يك 24و 15شــخص ممــن تتــراوح ا ملــوا عاًم

  "يحتى مرحلة التعليم االبتدائ
ـــى  هميـــة االســـتثمار فـــي ا"مشـــيًرا إل

ٔ
هيلهم لمواجهـــة ا

ٔ
ـــدى الشـــباب لتـــا لمهـــارات ل

متطلبــــات وتحــــديات ســــوق العمــــل فــــي الوقــــت الــــذي مــــا زالــــت االقتصــــاديات 
زمــة الماليــة

ٔ
ثــار اال

ٓ
ن هنــاك  ."العالميــة تعــاني ا

ٔ
ماليــين  5وذكــر تقريــر اليونســكو ا

 4شخص بسن التعليم في الدول العربية غير ملتحقين بالمـدارس االبتدائيـة، و
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ين خارج المدرسة الثانويـة، وهـم يفتقـرون بالتـالي للمهـارات ماليين من المراهق
ساسية للحصول على فرص عمل في المستقبل

ٔ
وقـال إنـه ) 2013الندوي، (  .اال
طفال في المدارس فـي "

ٔ
على الرغم من التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في قيد اال

ن دوًال عربية قليلة تسير علـى الطريـق الصـحيح 
ٔ
لتحقيـق دول مثل المغرب إال ا

هــداف برنــامج التعلــيم للجميــع، التــي وضــعت فــي عــام 
ٔ
بخطــة تمتــد إلــى  2000ا

مامـــه طريـــق طويـــل 2015عـــام 
ٔ
، وبعـــض مـــن هـــذه الـــدول مثـــل الـــيمن اليـــزال ا

  " للحاق بالركب
  

  :انعدام سياسة عربية علمية واضحة المعالم -
ة إلى سياسة علمية وتكنولوجية محدد، تفتقر البلدان العربية بصورة عامة

هداف والوسائل
ٔ
ليس لديها ما يسمى بصناعة المعلومات، وال "و. المعالم واال

جهزة للتنسيق بين المؤسسات والمراكز البحثية، 
ٔ
توجد شبكات للمعلومات وا

بحاث والتطوير
ٔ
 ."وليست هناك صناديق متخصصة بتمويل اال

حمد زويل في كـتابه 
ٔ
 عصر"فقد ذكر العالم العربي الحاصل على جائزة نوبل ا

وراق العلمية المقدمة من الجامعات العربية ال تتعدى ، "العلم
ٔ
ن نسبة اال

ٔ
ا

بحاث المحكمة التي تقدمها جامعات العالم 0.0003
ٔ
  .بالمائة من مجموع اال

بحاث المنشورة عالميًا بلغت  2007فوفقًا إلحصائيات 
ٔ
 1.148.612فإن عدد اال

بحاث المنشورة في الدول
ٔ
لف بحثًا  15العربية  بحثًا في حين لم يصل عدد اال

ٔ
ا

ي بنسبة 
ٔ
 .من معدالت اإلنتاج العالمي% 1.3ا

كما ذكرنا سابقا ما يتعلق بحجم اإلنفاق على البحث العلمي ينفق العالم سنويًا 
ي % 2.1حوالي 

ٔ
مليار دوالر،  536من دخله الوطني على البحث العلمي ا

وروبا يشكل 
ٔ
لمي حيث يصل من اإلنفاق العا% 75وإنفاق الواليات المتحدة وا

ي  168مليار دوالر، وإنفاق الواليات المتحدة لوحدها  417إلى 
ٔ
مليار دوالر ا

  .من اجمالي اإلنفاق العالمي% 24
بحاث بالعالم 

ٔ
ي  3.4عدد العاملين في مؤسسات ومراكز اال

ٔ
مليون باحث ا

دول متقدمة يصل إلى 7باحث لكل مليون، وعدد الباحثين في  1300بمعدل 
% 54كذلك . من عدد الباحثين% 66لف باحث وهو يشكل ا 265مليون و 2

ن 
ٔ
من الطلبة العرب الذين يدرسون في الخارج ال يعودون إلى بالدهم، وا
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طباء المتميزين في بريطانيا من الجامعات العربية، فمصر % 34
ٔ
من اال

خيرة 
ٔ
من العلماء العرب في الواليات % 60وحدها قدمت في السنوات اال

مريكية،
ٔ
عالم تركوا بالدهم  7300كما شهد العراق هجرة حوالي  المتحدة اال

منية
ٔ
حوال السياسية واال

ٔ
ما نسبة ما يخصص الموازنات العامة . بسبب اال

ٔ
ا

% 2.7وإسرائيل % 2.9للبحث العلمي يصل بالواليات المتحدة االمريكية إلى 
كـثر الدول اهتمامًا بالبحث والمعرفة % . 0.2وعربيا 

ٔ
وتعتبر إسرائيل من ا

مليارات دوال ر 10عالم إسرائيلي على جائزة نوبل وتنفق سنويًا 11حصل حيث 
مليار 200من ناتجها المحلي اإلجمالي الذي يزيد عن % 10وتبلغ مساهمتها 

  ).2019الندوي، . ( دوالر
  :الخاتمة

ن ايصال كل ما سبق إلى سريرة االدراك صعب بكل     
ٔ
خيرا يمكن القول ا

ٔ
ا

كيد ، فان كان من الممكن
ٔ
اقناع العقل الباحث به ، فإنه من ضروب  تا

كـثر 
ٔ
قل فهما وتفهما وهؤالء هم ا

ٔ
المراهنة تبليغه وتمريره الى عقل من هم ا

المتسببين في هذه المعضلة، وبهذا فاإلشكالية التي طرحت سابقا ليست هي 
كاديمية واالجابة التي 

ٔ
مر خارج الحدود اال

ٔ
االشكالية الوحيدة اذا كان اال

ن ابرز عوائق البحث العلمي في توصلنا اليها 
ٔ
من خالل البحث تتلخص في ا

 ذاتي تنطلق من العقلية التقليدية 
ٔ
الوطن العربي هي عوائق فكرية ذات منشا

للكـثير من العرب الذين ال يؤمنون اصال بوجود بحث علمي ذو اصل عربي،  
ما وحتى الباحثين منهم الذين يتعمدون  وطء االخالق واالمانة العلمية  وهو 

خرى العوائق الموضوعية 
ٔ
عاق كـثيرا عملية التقدم العلمي العربي، ومن جهة ا

ٔ
ا

ن 
ٔ
ولى والذي قتل بذور النمو العلمي قبل ا

ٔ
والتي يتزعمها الفساد بالدرجة اال

يقظتالكـثير من التساؤالت حول طبيعة الحلول الواجب 
ٔ
تثمر ، هذه النتائج  ا

في الوطن العربي ، والتي البحث عنها للنهوض بجودة وجدية البحث العلمي 
  :يمكن ادراجها هنا كـتوصيات متضعة كما يلي

  ضرورة البحث عن مقاربات جدية لتحليل وضعية البحث العلمي
 .في المنطقة العربية تراعي خصوصيات وظروف  كل بلد على حدا
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  تشجيع الكـفاءات العلمية المحلية وعدم االستهانة بالقدرات العربية
رضية المن

ٔ
 .اسبة لنموها وتطورهاوتوفير اال

  نها عرقلة االنتاج
ٔ
العمل على  تغيير العقائد الخاطئة التي من شا

والبحث العلمي في الوطن العربي وخاصة  تلك السائدة في 
السودان واليمن بخصوص انتشار عقلية  السلطة االبوية وحرمان 

 .الكـثير من النساء من التعليم

 لقضاء على السرقة العلمية العمل على ارساء منظومة عربية موحدة ل
والتخلص من البحوث المسروقة واالعمال العلمية غير المفيدة 

 .والتي ال تضيف شيائ للتنمية 

  توفير قاعدة معلومات مفيدة للباحثين الجادين وتقديم التسهيالت
 .لهم 

  عدم االنجرار وراء التكنلوجيا االجنبية ومحاولة ابتكار تكنلوجيا
 .ناسبة للوضع العربيمحلية اكـثر خدمة وم

  
  

  : قائمة  المراجع
  

بو جازية، ابراهيم
ٔ
رف على ترتيب بلدك في مؤشر االبتكار ). 2017.( ا تع�

وسط.. 2017العالمي 
ٔ
  .دراسة نشرت على موقع ساسة .إسرائيل تقود الشرق اال

معوقات البحث العلمي في الوطن العربي ) .، اغسطس2015.(بريعم، سامية
.  مال المؤتمر الدولي التاسع، مركز جيل البحث العلمي، ورقة نشرت في اع

  .لبنان
: قطر.الباحث والبحـوث العلمية في الوطن العربي) .2016.(بشوظ، لحسين

  . منظمة المجتمع العلمي العربي
  .مؤسسة الفكر العربي: لبنان).2018.( التقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية



  العالم العربي تقييم جودة اوعية النشر العلمي في :المؤتمر الدولي األول

118 
 

  .الرسمية لحكومة االمارات العربية المتحدة البوابة).2018.(حكومة االمارات
واقع البحث العلمي في الدول النامية ). 2016.(خوشي، عثمان عبد اللطيف

الصين وماليزيا واليابان  –مقارنة بالدول المتقدمة في توطين التكنلوجيا 
جامعة . ، مجلة كلية التربية االساسية للعلوم التربوية واالسالمية  -انموذجا

  . 30العدد . بابل
كـثر إنفاًقا على البحث والتطوير: دليل الشركات بعنوان 

ٔ
مريكا .. البلدان اال

ٔ
ا

ولى عربًيا
ٔ
 والصين ثانًيا والسعودية اال

ً
وال

ٔ
رقام: السعودية).2018( .ا

ٔ
 .مؤسسة ا

صراع الفتيات مع : زواج القاصرات في الوطن العربي). 2017(، نور علوان،
عراف والقوانين والحاجة الماد

ٔ
  .نون بوست.يةاال

 .المكـتبة االكاديمية: مصر. فلسفة العلم التطبيقية). 2014. ( قطب، خالد 
زمة البحث العلمي في العالم العربي، الميادين ). 2017(،هيثممزاحم،

ٔ
تم . ا

على   23/12/2018استرجاعه في 
  http://www.almayadeen.net/articles/blogcultureالرابط

مقارنة مع دول .. البحث العلمي في الوطن العربي ) .2012.(موزة ، دمحم الربان
  .الجوار، منظمة المجتمع العلمي العربي، سلسلة الدراسات العلمية الُموّثقة

سباب  ).2013.( الندوي، محسن
ٔ
واقع البحث العلمي في العالم العربي وا

  .المغرب. صحيفة تيتوان. تخلفه
البحث العلمي ).2017.(الشمري،حسيب عبد هللا. نوزار، عبد الرحمان

والتطوير في العالم العربي الواقع الراهن والتحديات ، مجلة المثنى للعلوم 
  .7العدد . 2المجلد )قطر( االدارية واالقتصادية
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 حماية المصنفات الرقمية ك
ٓ
لية لدعم النشر ا

 االلكـتروني للمجالت العلمية
  شريف هنية. د

  مصطفاوي عايدة. د
  الجزائر-2البليدة - جامعة لونيسي علي 

  
  :المقدمة 

شياء 
ٔ
نواع الملكية تنصب على ملكية ا

ٔ
تعد الملكية الفكرية نوع من ا

معنوية مرتكزة على دعامة غير مادية تنظمها قوانين خاصة على عكس الملكية 
شياء المادية كالعقارات والمنقوالت ، كما نجد الملكية الفكرية تخول 

ٔ
على اال

خيرة  لصاحبها حقوقا ذات طبيعة
ٔ
خرى معنوية هذه اال

ٔ
مزدوجة حقوقا مالية وا

دبي 
ٔ
مرتبطة بما ينتجه فكر االنسان من إبداعات في المجالين الفني واال

  .والصناعي والتجاري 
بالتالي قوانين الملكية الفكرية تحمي منتجات الفكر البشري في 

و الفنية الذي 
ٔ
دبية ا

ٔ
داب عن طريق قانون الملكية اال

ٓ
يسمى ميدان الفنون واال

كذلك  بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وهو القانون الذي يحمي حقوق 
و الفنية وحتى الرقمية ، ويمنحهم حقوق 

ٔ
دبية ا

ٔ
المؤلفين على مصنفاتهم اال

دبية ، 
ٔ
خرى ا

ٔ
مانعة على هذه المصنفات تتمثل كما ذكرت في حقوق مالية وا

تماشيا مع  متى استجابت هذه المصنفات لشروط وضعتها القوانين الوطنية
صالة في االبداع والتجسيد المحسوس 

ٔ
االتفاقيات الدولية ، كشرط تحقق اال

فكار  
ٔ
  . لال

لكن مع ظهور الثورة التكنولوجيا الرقمية ثار جدل حول فعالية 
خص قانون حق المؤلف 

ٔ
وقدرة القوانين الحامية لحقوق الملكية الفكرية وباال
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لذي يعرف باالبداع الرقمي والذي على حماية هذا النوع الجديد من االبداع ا
  .يدخل ضمن وسائله النشر االلكـتروني 

  :هدف البحث 
لة التحول من مجتمع النشر 

ٔ
هدف البحث تسليط الضوء على مسا

خذ حيزا واسعا 
ٔ
التقليدي الورقي إلى مجتمع النشر االلكـتروني االفتراضي الذي ا

الوسائط ( لمزدوجة بعد مروره بعدة مراحل بدءا بالدعامة الورقية فقط ثم ا
وصوال إلى الوسيط االلكـتروني المستقل ، مما ثار  ) التقليدية وااللكـترونية 

همية تتعلق بضرورة حماية المصنفات الرقمية مهما كان نوع 
ٔ
لة غاية في اال

ٔ
مسا

  .النشر االلكـتروني فيها 
  :ٕاشكالية البحث 

التي قد  تتمركز االشكالية حول الطبيعة القانونية للمصنفات الرقمية
بحاث تنشر في مجالت علمية يتم فيها االستعانة 

ٔ
تكون في شكل مقاالت وا

مكن تطبيق قواعد حماية )النشر االلكـتروني(بالتقنيات المعاصرة 
ٔ
، وفيما إذا ا

المصنفات الفكرية المنشورة بالطريقة التقليدية على المصنفات الرقمية مادام 
دبية  –ه المزدوجة ذلك يترتب عليه تمتع المؤلف بحماية حقوق

ٔ
الحقوق اال

خرى مدى انسجام المصنفات  -والحقوق المالية على حد سواء
ٔ
و بعبارة ا

ٔ
، ا

  . الرقمية مع مقتضيات الحماية التقليدية ؟
  :لإلجابة على هذه االشكالية يجب تركيز على النقاط التالية 

وال 
ٔ
ا كان تحديد المصنفات الرقمية المشمولة بحماية حق المؤلف وفيما إذ -ا

النشر االلكـتروني للمجالت العلمية يتمتع بخصائص المصنفات الرقمية وال 
يتم ذلك إال من خالل تبيان العالقة بين المصنفات الرقمية والنشر 

  .االلكـتروني للمجالت العلمية 
شروط حماية المصنفات الرقمية وهل المجالت العلمية االلكـترونية  -ثانيا

من خالل دراسة تطبيق شروط حماية مدعمة بتلك الشروط ، وذلك 
  .المصنفات الرقمية على المجالت العلمية االلكـترونية

  .طبيعة الحقوق الممنوعة للمصنفات الرقمية   - ثالثا
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وال 
ٔ
عالقة المصنفات الرقمية بالنشر االلكـتروني للمجالت  –ا

  العلمية 
بي العر(إن المصنفات الرقمية ماهي إال مصنفات وليدة علوم الحوسبة 

ي ابداع في بيئة التكنولوجيا المعلوماتية ، ونحن  1)02بن حجار ، ص 
ٔ
تشمل ا

ن هذه البيئة في تطور مستمر مما يمنع ذلك حصر تلك المصنفات، كما 
ٔ
نعلم ا

نه يترتب في نفس السياق عدم امكانية وضع تعريف موحد لها قانونا وفقها 
ٔ
  .ا

  مؤلف المشمولة بحماية حق ال الرقميةتحديد المصنفات.1
إن عدم امكانية وضع مفهوم موحد للمصنفات الرقمية الذي من خالله 
يمكن تحديد المصنفات الرقمية لم يمنع بعض الفقه من محاولة وضع تعريف 

  .للمصنفات الحديثة 
فبالرجوع للفقه الفرنسي نجده عرف المصنفات الحديثة المرتكزة على 

و ما تسمى بالمصنفات الحديثة 
ٔ
المستندة على وسائط االلكـترونية دعامة مادية  ا

نها 
ٔ
اإلبداعات التي تتسم بالتعقيد في إطار المعلوماتية ، لكي تربط بين "با

و موسيقية ، ثابتة على 
ٔ
و متحركة ا

ٔ
مجموعة من النصوص وصور ثابتة ا

قراص المدمجة للقراءة والتحاور ،الـــــذي يفرض استعمال جهاز 
ٔ
سيــــديـــــهات كاال

و الت
ٔ
لفزيون وغيرها لكي يتمكن المستخدم من معرفتهــــــا الحاسب ا

)"GAUTIER , 1994, p. 39(2  حيان تكون المصنفات
ٔ
، لكن في بعض اال

                                                 
تشـــريعات الملكيـــة الفكريـــة فـــي حـــق ). ن،س،د.  (ميلود،العربـــي بـــن حجـــار 1

قســــم علــــم .  26 العــــدد. مجلــــة المنتــــدى. "لحمايــــة البرمجيــــات فــــي الجزائــــر
  .02ص،  الجزائر.جامعة وهران.ية المكـتبات والعلوم الوثائيق

2- "c'est la création complexe réunissant , après mise en forme 
informatique , un ensemble de textes d'images fixes et/ou de 
musique , accessible sur compact disc CD-rom pour simple 
lecteur , CD-l pour dialogue , qui nécessite l'utilisation d'un 
appareil (lecteur inséré dans un ordinateur , une télévision etc) 
pour que les usagers puissent en prendre connaissance"   ,voir 
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و ما يعرف بالمصنفات الحديثة عبر الخط 
ٔ
الرقمية مثبته على دعامة غير مادية ا

مباشرة  وهو حال النشر االلكـتروني عبر شبكة االنترنت سواء كان في شكل 
 
ٔ
و غيره ، ويدخل ضمن هذا المجال المقاالت العلمية التي مصنف ا

ٔ
و فني ا

ٔ
دبي ا

  .يتم إفراغها بالطرق الحديثة من خالل نشر المجلة الكـترونيا عبر شبكة الرقمية
كبر 

ٔ
كـثر في التعريف ليشمل ا

ٔ
خر من الفقه يتوسع ا

ٔ
هذا ما دفع جانب ا

، فمنهم من  قدر من المصنفات الرقمية القابلة للحماية بمقتضى حق المؤلف
نها تعتمد على 

ٔ
ارتكز على الوسيلة المستعملة للترقيم واعتبر المصنفات الرقمية با

الوسيلة التقنية التي تسمح بنقل المعلومة من ظاهرة محسوسة إلى ظاهرة تدرك 
رقام وفق الترقيم المزدو 

ٔ
خرين  المصنف ) 1-0(ج بواسطة ا

ٔ
، كما عرف فقهاء ا

نه مصنف إبداعي عقلي 
ٔ
ينتمي إلى بيئة تقنية المعلومات، والتي يتم الرقم با

  . 1) 7، ص  2013عيساني ، (التعامل معها بشكل رقمي 
و (وبجمع النوعين من المصنفات الرقمية 

ٔ
المستندة على دعامة مادية ا

نها )دعامة افتراضية 
ٔ
الشكل الرقمي "يمكن تعريف المصنفات الرقمية على ا

و تعديل 
ٔ
صلية للمصنف سابق للمصنفات موجودة دون تغيير ا

ٔ
في النسخة اال

الوجود ، بحيث يتم نقل المصنف التقليدي المكـتوب إلى وسط تقني رقمي 
قراص المدمجة 

ٔ
و االسطوانات المدمجة الرقمية CDكاال

ٔ
و في شكل   DVD ا

ٔ
ا

ي نوع من المصنفات
ٔ
من ، ف 2) 118، ص 2010عطوي ، "(الرقمي منذ البدء ال

مكن إدراج عدد معتبر من خالل هذا المفهوم الموسع للمصنفا
ٔ
ت الرقمية ا

المصنفات ضمن حماية حق المؤلف ما دام قد تم ترقيمها بالطرق المعهودة ، 
عيد 

ٔ
صل مصنفات تقليدية محمي بمقتضى حق المؤلف وا

ٔ
وسواء كانت في اال

                                                                                                
P.Y.GAUTIER (1994).Les œuvres multimédias en français . 
RIDA . p.39. 

ليات حمايتها االعتداء على الم).2013( عيساني ، طه 1
ٔ
. صنفات الرقمية وا

 . 7ص . جامعة الجزائر . كلية الحقوق . مذكرة ماجستير 
الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية عبر شبكة ).2010(، مليكةعطوي 2

كلية العلوم السياسية . رسالة دكـتوراه في علوم االعالم واالتصال . االنترنت 
  . 118ص . الجزائر . جامعة دالي براهيم . واالعالم 
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خيرة هي 
ٔ
ول كان بصفة رقمية وهذه الطريقة اال

ٔ
و   وجوده اال

ٔ
تحويرها رقميا ا

ر االلكـتروني للمقاالت العلمية محل الدراسة إذ المجلة المعتمد عليها في النش
صيل ينتمي إلى بيئة تقنية 

ٔ
المنشورة الكـترونيا تعبر على مصنف إبداعي ا

  .معلوماتية 
مدى توافر خصائص المصنفات الرقمية في النشر االلكـتروني .2

  :للمجالت العلمية 
و فنية و

ٔ
دبية ا

ٔ
حتى تتمتع المصنفات الرقمية مهما كان نوعها ا

موسيقية ، و مهما كانت طريقة وضعها في الشكل الرقمي بخصائص تجعلها 
مختلفة عن المصنفات التقليدية ، هذه الخصائص نتساءل حول مدى توفرها 
دبيا في 

ٔ
ين يكون فيها المصنفات ا

ٔ
في النشر  االلكـتروني للمجالت العلمية ، ا

حيان 
ٔ
غلب اال

ٔ
  .ا

نها مصنفات يتم تحويرها للشكل الرقم-  
ٔ
  ي ا

ولى على الدعامة 
ٔ
إذا كانت المصنفات التقليدية تعتمد بالدرجة اال

الورقية فبعكسها المصنفات الرقمية ترتكز على الدعامة االلكـترونية الذي 
ن يكون 

ٔ
ساسه الرقمنة ، لذا سميت بالمصنفات الرقمية ،كما يمكن ا

ٔ
ا

صل ورقي ثم يتم ترقيمه 
ٔ
  .المصنف في ا

حد الطريقتين وبهذا المعنى فالمصنف الرقمي 
ٔ
بدر (قد يتم إنشاؤه با

  :1)53، ص  2004، 
ولى ف-

ٔ
تكون عبارة عن مجرد نقل المصنف سابق الوجود من الطريقة اال

و تغيير في 
ٔ
الوسط التقليدي إلى الوسط التقني الرقمي المتطور دون تعديل ا

ن تكون شروط حماية 
ٔ
ن من المنطقي ا

ٔ
صلية ، وفي هذا الشا

ٔ
النسخة اال

صالة قد توفرت قبال في النـسخة المصنف وفقا ل
ٔ
حق المؤلف من االبتكار و اال

صلية الموجودة ، فال يمكن نقل المصنف إال� بعد الحصول على موافقة من 
ٔ
اال

  .المؤلف 
                                                 

حمد 1
ٔ
سامة ا

ٔ
مشكالت  –تداول المصنفات عبر اإلنترنت ). 2004(بدر، ا

.  2002لسنة  82وحلول في ضوء قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 
  . 53ص . المكـتبة القانونية
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ما -
ٔ
ول وجود  الطريقة الثانيةا

ٔ
ّن ا

ٔ
ولى في ا

ٔ
هذه الطريقة تختلف عن اال

و
ٔ
ل للمصنف يكون في شكل رقمي ، بحيث يكون التثبيت المادي اال

جل عمل نسخ منه قد تّم على وسط تقني رقمي متطـور ، يتـحصل 
ٔ
للمصنف ال

  .  فيه المصنف الرقمي على الحماية متى توفرت شروطها في المصنف الرقمي 
ن المؤلف ال يستطيع السيطرة 

ٔ
وتـثور الصعوبة في كال الفرضين ، ال

ن كل مشتر 
ٔ
ك في هذه على عمله الذهني رغم الحماية المطبقة عليه، باعتبار ا

الشبكة يمكنه االستفادة من المصنف ، ويكون جمهور المشتركين هم الذين 
الكردي ، (وليس الـمؤلف) غير مادية( يتحكمون في عدد نسخ المصنف 

  .1)122، ص  2003
بالتالي النشر االلكـتروني بصفة عامة يتم بالطريقيتين السابق 

ر االلكـتروني العلمي ذكرهما ، وكال الطريقيتين يمكن تطبيقها على النش
للمجالت العلمية ، إذ هذه المجالت قد تكون عبارة عن مصنفات تقليدية يتم 
نقلها إلى المجال الرقمي فتنشر الكـترونيا وبهذا النقل تنتقل معه الحماية التي 
عدادها 

ٔ
تها ا

ٔ
و تكون المجلة من بداية نشا

ٔ
ترتبت على المصنف التقليدي، ا

 .يجب توفر شروط معينة ليتم حمايتها  منشورة رقميا في هذه الحالة
  المصنفات الرقمية تمتاز بالتعقيد - 

نها تمتاز بالتعقيد 
ٔ
بالرجوع إلى طبيعة المصنفات الرقمية نجد با

وذلك يعود إلى كونها من المصنفات الحديثة الناتجة عن التطور التكنولوجي، 
ذلك يعود إلى ولهذا وجد الفقهاء صعوبة في تحديد مفهوم المصنف الرقمي، و

نواع المصنفات الرقمية المشمولة 
ٔ
راء الفقهاء فيما يخص تحديد ا

ٓ
تباين ا

  .بالحماية القانونية كما ذكرنا سابقا 
سلوب 

ٔ
صوات والصور با

ٔ
فالتقنية الرقمية تسمح بإلتقاط الكلمات واال

كـثر 
ٔ
و كود رقمي متمثل في ا

ٔ
التكنـولوجيا الرقمية، من خالل تحويلها إلى رمز ا

سلوب من صفر 
ٔ
ن هذه التقنية تقوم على الترجمة إلى ا

ٔ
وواحد، كما ا

                                                 
–حق المؤلف في العالقات الخاصة الدولية ).2003(الكردي ،جمال محمود1

المية للحقوق الذهنية في منظومة االقتصاد العالمي والنظرة العربية واإلس
 . 122ص . دار الجامعة الجديد للنشر . بدون طبعة . - الجديد
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يتبع بالرقمين صفر وواحد وهذا غير متاح في نظير النشر ) binaire(مضاعف
نواعها 

ٔ
التقليدي ، فترقيم المصنفات اإللكـترونية ماهو إال تسجيل المصنفات با

عن طريق لوحة مفاتيح جهاز الرموز الضوئي واستخدام الماسح الضوئي، 
عدها إظهار تلك المصنفات الحديثة على الخط المباشر مع إمكانية ب

استنساخها على الوسائط اإللكـترونية المختلفة وال يتم ذلك إال من خالل 
و الكود 

ٔ
وجود حاسب الكـتروني التي تعمل وتتواصل فقط من خالل الرمز ا

حاد 
ٔ
صفار و اال

ٔ
  .الرقمي المتمثل في عدد من اال

و ترقيما متفاعال والترقيم إما يكون بسي
ٔ
 : طا ا

و التســجيل التقليــدي : التــرقيم البســيط - 
ٔ
يعنــي اِالنتقــال مــن التثبيــت التقليــدي ا

و التسـجيل الرقمـي 
ٔ
ن كـان  enregistrement numériqueإلـى التثبيـت ا

ٔ
فبعـد ا

دبي في شكل كـتاب مكّون من دعامة الورق العادي انتقل إلى شـكل 
ٔ
المصنف اال

 & CD.Rom) "LUCAS.A"علـــى قـــرص مـــدمج الكـتـــاب اإللكـترونـــي مثبـــت 
LUCAS .H.J ,2001, p .77(1 ن هناك فـرق

ٔ
ن ا

ٔ
، وال يمكن التفكير في هذا الشا

بــين التســجيل الرقمــي والتثبيــت التقليــدي ففعــل التــرقيم فــي حــد ذاتــه ال يعتبــر 
دبـــي  وكـــذا المجلـــة العلميـــة مـــثال عنـــدما يـــتم 

ٔ
فعـــال ابتكـــارا وإبـــداعا ، فالمصـــنف اال

ى كما كـان بحيـث ال يـتم تعديلـه ، كونـه يَحـّول فقـط مـن خـالل تثبيتـه ترقيمه يبق
كـثر فينقل مـن الدعامـة التقليديـة إلـى الدعامـة الرقميـة، إذن 

ٔ
في دعامة جديدة ال ا

، ص  2004بـدر ، (الترقيم البسيط للمصنف هـو فـي الــحقيقة مجـرد تعبيـر جديـد

                                                 
1LUCAS .A.et LUCAS .H.J.  (2001) .Traité de la propriété 
littéraire et artistique.  LITEC ,  p.77 
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ي صـــفر و واحـــد ، 1)61
ٔ
فقـــط التمييـــز يــــمكن  باســـتخدام الـــرقمين الســـابقي الـــذكر ا

  .مالحظته فيما يخص الجهاز المستعمل في كلتي الحالتين 

ما الترقيم التفاعلي -
ٔ
ن التـرقيم بهـذا  interactivitéا

ٔ
مر هنـا ،  بحيـث ا

ٔ
فيختلف اال

خيـر 
ٔ
الشكل يحّدث تعديال في مصنف رقمي سابق الوجود ، ويظهر بـذلك هـذا اال

نــه مصــنف جديــد، ولكــي فــي صــورة جديــدة تفرقــه عــن صــورته الســابقة ويع
ٔ
تبــر كا

ي 
ٔ
كـثـــر مـــن الـــرقمين الســـابقي الـــذكر ا

ٔ
ن يتضـــمن التـــرقيم ا

ٔ
" يحقـــق ذلـــك يجـــب ا

، كمــا تــدرج علـــى المصــنف الرقمــي الســابق بعــض التقنيـــات " الواحــد "و"الصــفر 
خر مما يجـعله مختلفـا علـى مـا كـان 

ٓ
و إضافة مصنف ا

ٔ
و صوت ا

ٔ
الحديثة من صورة ا

  .عليه 

ن النشـر
ٔ
العلمـي االلكـترونـي للمجـالت العلميـة يطبـق  مما سـبق يتبـين ا

يــن يــتم فيــه االنتقــال مــن التثبيــت التقليــدي التــي 
ٔ
فيــه التــرقيم البســيط ا

تعنــي وجــود دعامــة ورقيــة إلــى التســجيل الرقمــي للمقــاالت العلميــة ليــتم 
  .بعد ذلك نشرها ضمن مجلة علمية الكـترونية  

لمجالت تطبيق شروط حماية المصنفات الرقمية على ا -ثانيا
  .العلمية االلكـترونية  

لقد كرست التشريعات الوطنية المتعلقة بحق المؤلف ما فرضته 
و الفكرة في قالب معين على 

ٔ
القواعد العامة عندما استوجبت تجسيد اإلبداع ا

شكل مصنف لتحقيق شرط الحماية ، فاجتماع العنصر الشكلي والموضوعي 
مر الزم للحماية إذ تشمل هذه الحما

ٔ
ية بوجه عام المصنفات التي يكون معا ا

                                                 
حمد 1

ٔ
سامة ا

ٔ
مشكالت  –تداول المصنفات عبر اإلنترنت ). 2004(بدر، ا

.  2002لسنة  82وحلول في ضوء قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 
  . 61ص .المكـتبة القانونية
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و 
ٔ
و الصوت ا

ٔ
داب ا

ٓ
ي فرع من فروع العلوم واال

ٔ
مظهر التعبير عنها الكـتابة في ا

و الحركة 
ٔ
و التصوير ا

ٔ
  .الرسم ا

  ): الشرط الشكلي(تجسيد الفكرة في قالب شكلي :  1الشرط 
إفراغ المصنف في صورة مادية تبرز فيه الفكرة موضوع  يقصد به
فكار إلى الجمهور المصنف إلى الوج

ٔ
ود ، فيكون من الممكن إيصال هذه اال

دبيا 
ٔ
بغض النظر بغض النظر عن الطريقة المستعملة لذلك سواء كان النشر ا

و فنيا وحتى رقميا ، فالنتيجة تبقى واحدة مهما كانت طبيعة المصـــــــــــنفات 
ٔ
ا

ولى
ٔ
ويعّبر  على عكس الحالة التي يكون فيها المصنف لم يتجاوز المرحلة اال

فكار بطبيعتها تخضع لحرية 
ٔ
ن اال

ٔ
على مجرد فكرة يحوزها المؤلف ، فبما ا

ّن الفكرة لم 
ٔ
التداول وموجهة للفكر اإلنساني فتبــــــــــــــقى ملكا للعامة ، فمادام ا

 DE VISSCHER Fernand & MICHAUX -(تصل درجة التحقيق
Benoit , 2000, p.37 (1  استغاللها دون من قبل المؤلف يمكن للغير

 ,  DJENANE , 1973(الحاجة إلى الحصول على ترخيص مسبق من صاحبها
p.19(2  خذ الفكرة شكل مادي ملموس

ٔ
ّن مناط الحماية هو ا

ٔ
لهذا يمكن القول ا

ستاذ كولومبيه 
ٔ
كد على ذلك اال

ٔ
ن عكس ذلك يجعلها قابلة للتداول فيها ، وا

ٔ
ال

ّن التـفكير يخرج من دائرة الحماي: "بقوله 
ٔ
ة، فهو يبقى في المجال الغير ا

                                                 
1DE VISSCHER .Fernand & MICHAUX . Benoit )2000( . Précis 
du  droit d’auteur et des droits voisins. Bruylant. Bruxelles. p.37. 

ست - 2
ٔ
ن  Henri Desboisاذ هنري ديبوا والدليل على ذلك ما قاله اال

ٔ
ا

ن يمنع استغالل مفاهيم الغير حتى التي لم يتم :"
ٔ
التشريع المحترم ال يمكنه ا

مر بمصالح الكاتب
ٔ
نه يجب " التعبير عنها بالرغم تعلق اال

ٔ
، فهذا يعني ا

نظر في 
ٔ
الحصول على ترخيص مسبق بالنسبة للمفاهيم الغير المعّبر عنها ، ا

  :ذلك 
DJENANE. Amar (1973). Le régime juridique algérien du droit 
d'auteur . institut de droit de ben Aknoun. Thèse de magistère . 
p.19 . 
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منتهك للفكرة ، الذي يكون التغليب فيها للحرية 
بدية

ٔ
 .1(COLOMBET,1999, p.19)"اال

كده 
ٔ
لة عدم حماية الفكرة بل الشكل المصاغ فيه الفكرة تا

ٔ
ومسا

حاليا كل التشريعات التي تطبق نظام حماية حق المؤلف ، كما نص عليه 
 ADPICكية الفكرية المتصلة  بالتجارة المتعلق بجوانب حقوق الملاتفاق 

  .بصريح العبارة في المادة التاسعة الفقرة الثانية 
إلى علم  –بصفة عامة  –بالتالي حتى يصل المنتوج االبداعي 

ن يفرغ في صورة مادية يبرر من خاللها إلى 
ٔ
الجمهور وينتفع به ، يجب ا

ن يكون مجرد فكرة دون 
ٔ
اطار تتجسد فيه وال الوجود ، ويكون معدا للنشر ال ا

يهم بعد ذلك نوع المصنف ونمط تعبيره ودرجة استحقاقه ووجهته ، 
ّن طرق التعبير عن المصنفات تتعدد بحسب نوعها ، فمنها ما 

ٔ
فالمعروف ا

دبية والعلمية تقليدية 
ٔ
يكون في شكل مكـتوب وهذا يتحقق في المصنفات اال

و رقمية كما هو حال نشر المجالت العلمية رق
ٔ
ميا، ومن المصنفات ما كانت ا

ن في المصنفات الموسيقية، 
ٔ
تكون مظهر التعبير عنه هو الصوت وهذا هو الشا

ومنها ما يكون مظهر التعبير عنه هو الرسم والتصوير  وهذا يتعلق بالمصنفات 
  …الفنية 

فالمصنفات التي تكون عرضة للنشر االلكـتروني بما فيها المجالت 
نها

ٔ
تشعل حيزا معينا في العالم الرقمي سواء  العلمية من ضمن خصوصيتها ا

و في حيز محدود 
ٔ
كانت على مستوى البيئة االفتراضية في عالم االنترنت ا

و داخل 
ٔ
و  اللينة ا

ٔ
قراص المضغوطة ا

ٔ
مستعمال فيها وسائط الكـترونية كاال

القرص الصلب هذا ما يجعلها تحقق الشرط الشكلي الذي تفرضه قوانين حق 
، إذ بهذه الطرق المتاحة إلفراغ فكرة المبدع   المؤلف لحماية المصنف

وتحويلها من مجرد فكرة في ذهن صاحبها إلى دعامة الكـترونية يمكن الرجوع 
ي وقت متى وجدت الوسائل الكـترونية للوصول لها 

ٔ
اليها واالستفادة منها في ا

يتحقق التجسيد الشكلي المطلوب ، فقط االختالف يكمن حول طبيعة 

                                                 
1COLOMBET .Claude (1999).Propriété littéraire et artistique et 
droits voisins.9eme édition. Dalloz . p.19 . 
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ين االرتكاز في هذه الدعامة في الن
ٔ
شر التقليدي مقارنة بالنشر االلكـتروني ا

ولى 
ٔ
خيرة يكون على الدعامة االلكـترونية ال الورقية كما في الحالة اال

ٔ
  . اال

صيل (تحقق الشرط الموضوعي :  2الشرط 
ٔ
  ):االبداع الفكري اال

و   
ٔ
ن يضفي صاحب المصنف على مصنفه شيائ من االبداع ا

ٔ
يقصد به ا

ن االبتكار ، يت
ٔ
ي ا

ٔ
حقق معه الطابع الشخصي الذي يعطيه المؤلف لمصنف ، ا

ن يحصل على الحماية المصنف  يطبع عليه شيائ من شخصية ،
ٔ
لهذا ال يصح ا

ن يحمل طابعا ِابداعيا للمؤلف 
ٔ
عمال سابقة دون ا

ٔ
الذي يكون مجرد تكرار ال

ويصدق هذا القول حتى على المصنفات الرقمية ، فاالبداع يتحّدد على ضوئه 
لمصنف الجديد المحمي قانونا بمقتضى حق المؤلف فهو الواقع الذي ينشئ ا

  .للشخص حقا 
راء التي يتضمنها 

ٓ
فكار واال

ٔ
ن تكون اال

ٔ
فال يقصد إذن باإلبداع ا

و مقاالت 
ٔ
ول مرة، لهذا ترجمة المصنفات الفكرية ا

ٔ
المصنف قد ابتدعت ال

خرى ونشرها
ٔ
ول مرة إلى لغة ا

ٔ
الكـترونيا ر يمنع  علميةمن لغتها التي نشر بها ال

حمايتها بمقتضى حق المؤلف ، فالمترجم ال يقتصر عمله  على الترجمة 
لفاظ المناسبة ، وليس المصنف 

ٔ
الحرفية ، لكن يبذل جهدا في انتقاء اال

وحده الذي يستفيد من شرط االبتكار بل هناك باإلضافة إليه عنوان المصنف 
صل العنوان نفس الحماية المنجز ، فإذا كان له طابع ابتكاري متميز تح

  .الممنوحة للمصنف
ن تكون موضوعاته جديد 

ٔ
نه ال يشترط في المصنف ا

ٔ
ضف إلى ذلك ا

ٔ
ا

لم يتم دراستها بعد فقد تكون المواضيع المنشورة  في المجالت العلمية 
الرقمية مواضيع مدروسة من قبل ، فهناك فرق بين االبتكار والحداثة ، 

و خاصي: فاالبتكار هو 
ٔ
ة يتطلبها حق المؤلف الذي يعّبر على الذاتية معيار ا

والعالمة الشخصية الناتجة عن جهد إبداعي للمؤلف ، إذن معناه يعاكس 
ين تقاس 

ٔ
ساسيا للملكية الصناعية ، ا

ٔ
معنى الحداثة ، التي تعد معيارا ا

موضوعيا وليس شخصيا ، فدور الحداثة مسٍاو لإلبداع لكن مجالهما يختلف ؛ 
ما الحداثة فمجالها الملكية الصناعية وتعد فاإلبداع مجاله 

ٔ
دبية ا

ٔ
الملكية اال
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خر
ٓ
سبقية لالختراع على اختراع ا

ٔ
ولوية واال

ٔ
 ,COLOMBET,1990)إثباتا لال

p.12)1.  
ن يكون 

ٔ
و ا

ٔ
بالتالي تحوير المصنف التقليدي إلى مصنف رقمي ا

ين يبذل فيه جهدا ابتكاريا 
ٔ
المصنف وضع في الشكل الرقمي من البداية ا

ن فيها بصمة وشخصية المؤلف يجعله يستحق الحماية ، يظهر 
ٔ
وفي هذا الشا

نجلوساكسوني –بين التيارين يجدر التنبيه ٕالى وجود اختالف 
ٔ
 - الالتيني واال

َغرضه مرتبط ارتباطا وثيقا بتحديد طبيعة الحقوق التي يتمتع بها مؤلف 
 , BERTRAND , 1999) المصنف الفكري ، فهناك من ينظر لحق المؤلف

p.52) 2  نه ذو طبيعة مزدوجة يشمل كال الحقين
ٔ
مالي ومعنوي ، : على ا

نجلوساكسوني الذي يربط حق 
ٔ
فيتبع التيار الالتيني وعلى خالف ذلك التيار اال

دبي وبذلك ينظر فقط للعمل الذي ينجزه 
ٔ
المؤلف بالطابع المالي دون اال

ن حق الم
ٔ
ؤلف حق المؤلف دون ابراز شخصيته في هذا العمل، ويـعتـبر ا

 ,droit exclusivement économique(EDELMANاقتصادي خالص 
1989 , p.27) 3.  

رشدي ، (والـحكم حول مدى توفر هذا الشـرط متروك لتقـدير القاضي
خير ال يتمتع بحـرية 4)37، ص 2005؛ بودي ،  87، ص  1989

ٔ
ن هذا اال

ٔ
، إال ا

                                                 
1COLOMBET .Claude(1990). Grands principes du droit 
d’auteur et de droit voisins dans le monde- approche de droit 
comparé. LITEC . UNESCO. p.12 . 
2 BERTRAND .André (1999). Le droit d'auteur et droits voisins 
. 2 e édition . Dalloz . p.52. 
3EDELMAN .Bernard (1989).La propriété littéraire et artistique 
, que sais-je ? presse universitaire de France . p.27/28 . 

دار . عقد النشر في القانون المصري والفرنسي ). 1989(دمحم السعيد،رشدي4
 حقـوق والتـزامات). 2005(؛ بودي، حسن دمحم دمحم  87ص . النهضة العربية 

مي وقانون حمـاية الملكية من منظور الفقه اإلسال(الـمؤلف في عقـد الـنشر 
  . 37ص . دار الجامعة الجـديدة للنشر ) .م 2002لسنة  82الفكـرية الجديد رقم 
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ن ،فالقاضي وهو بصدد البحث عن مدى ت
ٔ
وافر االبتكار في واسعة في هذا الشا

و الفــــنية للمصنف 
ٔ
المصنف من عدمه ال يتدخل في تقدير القـــــــــيمة العــــــلمية ا

ن هذه العملية متروكة للجان العلمية المتخصصة
ٔ
  ال

  .طبيعة الحقوق الممنوحة للمصنفات الرقمية   - ثالثا
 تحديد طبيعة المجالت العلمية االلكـترونية  .1

عمــــال عــــدة بــــالرجوع لمحتــــوى المجــــ
ٔ
الت العلميــــة كوعــــاء مناســــب يجمــــع ا

نجــــدها تتمتــــع بخصــــائص مــــؤلفين مــــن مقــــاالت ونتــــائج بحثيــــة ودراســــات وتقريــــر   ، 
كـثــر مــن شــخص واحــد ، هــذا النــوع مــن  المصــنف المشــترك

ٔ
ن يشــترك فــي إخراجــه ا

ٔ
ال

صـحاب الحقـوق عليـه ، لهـذا وضـعت جـل 
ٔ
المصنفات المبتكرة يثير صعوبة في تحديد ا

صـــــحاب الحقـــــوق فـــــي التشـــــريعات ا
ٔ
لمنظمـــــة لحـــــق المؤلـــــف تنظـــــيم خـــــاص لتبيـــــان ا

و 
ٔ
مـر بالمصنفــــــات المركبــة ا

ٔ
المصـنفات التــي يفـوق عــدد مؤلفيهـا الواحــد ، سـواء تعلــق اال

  .المصنفات الجماعية وكذا المصنفات المشتركة محل الدراســــــة

عمــاال فكريــة 
ٔ
ال يمكــن فالمصــنف المجســد فــي شــكل مجلــة علميــة تحتــوي ا

مصـنفات سـابقة الوجـود التي يـتم فيهـا دمـج عناصـر فه ضمن المصنفات المركبة تكيي
و التحــوير  فــي مصــنف جديــد

ٔ
مــا يجعــل المصــنف المركــب  مصــنفا …ســواء بالتقريــب ا

متمتعــا بشــروط الحمايــة بمقتضــى حــق  1(Cass .Civ, 1974 , p. 66)جديــدا و كــامال
صـلي ، كـو

ٔ
ن مؤلـف المصـنف المركـب المؤلف بعيـدا عـن حمايـة الممنوحـة للمصـنف اال

ـــم يشـــاركه فـــي هـــذا العمـــل صـــاحب  بـــذل فيـــه قـــدرا مـــن الجهـــد فـــي اإلبـــداع واالبتكـــار ل
صلي 

ٔ
  .المصنف اال

نها كذلك 
ٔ
الـذي يشـترك فـي وضـعه  ال تتمتع  بصـفة المصـنف الجمـاعيكما ا

و معنوي يتكـفل بنشره تحـت ٕادارتـه جماعة من مؤلفين 
ٔ
بتوجيه من شخص طبيعي ا

إثــر عمــل المشــتركين فيــه فــي الهــدف العــام الــذي قصــد إليــه هــذا  وينــدمج علــى وباســمه
و المعنوي بحيث ال يمكن فصل عمـل كـل مـن المشـتركين وتمييـزه 

ٔ
الشخص الطبيعي ا

علــى حــدى ، هــذا يظهــر الفــرق واضــح بــين المصــنف الجمــاعي والمشــترك ، فلــيس كــل 
جم حقيقـة مصنف ناتج عن عمل فريق من المؤلفين هو مصنف جماعي ، فإذا كان يتـر 

                                                 
1Cass .Civ .(1974).14 Nov 1973 , RIDA  , p. 66 . 
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 ,DESJONQUERES,2000) عمـــل يتعـــاون فيـــه المؤلفـــون فهـــو مصـــنف مشـــترك
p.64)1 و معنوي بعمليـة التنسـيق بـين

ٔ
، بـيـنما المصنف الجماعي يقوم شخص طبيعي ا

باإلضــافة  إلــى …المشــتركين ســواء مــن خــالل اختيــار الموضــوع والخطــوط العريضــة لــه 
  .نشره باسمه 

لكـترونـــــي للمجـــــالت العلميـــــة ضـــــمن بالتـــــالي يـــــدخل النشـــــر العلمـــــي اال 
  :، لكن يجب التفرقة في هذا الصدد بين نوعين من االشتراك  المصنفات المشتركة

ول 
ٔ
ليف علـى نحـو يتعـذر معـه  -النوع اال

ٔ
المصنف يجمع إنتاج جميع الــمشتركين في تـا

التجزئـــة ، وهـــو الـــذي ال يقبـــل فصـــل نصـــيب كـــل مؤلـــف فـــي العمـــل المشـــترك وإال فقـــد 
صــــــيته نظــــــرا الشــــــتراك فــــــي الهــــــدف إلنجــــــاز المصــــــنف مــــــن قبــــــل كــــــل المصــــــنف شخ

، فالقاعــدة التــي اعتمــدها االجتهــاد 2(DESJONQUERES ,2000, p.62)المــؤلفين
ن

ٔ
ن جميــع مــن اشــتركوا فــي   3(Cass .Civ,1974,533)القضــائي الفرنســي فــي هــذا الشــا

ٔ
ا

صـحاب حـق عليـه بالتسـاوي فيمـا بيـنهم ، مـا لـم ي
ٔ
ليف المصـنف المشـترك ا

ٔ
تفـق علـى تـا

ريد مباشرة الحقوق المترتبـة علـى حـق المؤلـف فـي هـذه الحالـــــــــــــــة فـال 
ٔ
غير ذلك ، فإذا ا

  .يجوز ذلك إال� باتفاقهم جميعا

المصـــنف الجمـــاعي الـــذي يمكـــن فيهـــا تجزئـــة المصـــنف المشـــترك مـــن  –النـــوع الثـــاني 
ــــف عــــن دور غيــــره مــــن المشــــتركين ، فــــي هــــذا النــــو  ع مــــن خــــالل فصــــل دور كــــل مؤل

ليف وذلــــك بســــبب 
ٔ
المصــــنفات المشــــتركة يمكــــن تمييــــز نصــــيب كــــل مشــــترك فــــي التــــا

اختالف المواضـيع التـي يسـاهم فيهـا كـل مـنهم فـي بنـاء المصـنف المشـترك ، ففـي هـذه 

                                                 
1DESJONQUERES .Pascale(2000).Les droits d'auteur (Guide 
Juridique Sociale et Fiscale) 3eme édition actualisée et 
augmentée. les éditions juris service AGEC . p.64 . 
2DESJONQUERES .Pascale (2000)Les droits d'auteur (Guide 
Juridique Sociale et Fiscale) 3eme édition actualisée et 
augmentée. les éditions juris service AGEC . p.62 . 
3Cass .Civ .(1974)13 Nov 1973 , D  .p.533 . 



  العالم العربي تقييم جودة اوعية النشر العلمي في :المؤتمر الدولي األول

133 
 

ن ال يضـــر 
ٔ
الحالــة يكــون لكــل مــنهم حريــة اســتغالل الجــزء الــذي انفــرد بوضــعه شــرط ا

  .الجزء المستغل باستغالل المصنف المشترك ككل 

ن النشــر العلمــي االلكـترونــي 
ٔ
بالتــالي عنــد الــتمعن فــي هــذين النــوعين يتبــين ا

ن 
ٔ
كـثـــر ان لـــم نقـــل فـــي كـــل الحـــاالت علـــى النـــوع الثـــاني ، ال

ٔ
للمجـــالت العلميـــة ينطبـــق ا

غلـب الحـاالت فـي شـكل مقـاالت علميـة 
ٔ
الجهد المبذول فـي المصـنف والـذي يكـون فـي ا

و ملخصـــات عـــن مـــذكرات ورســـائل ع
ٔ
لميـــة يمكـــن فصـــل بينهـــا وتحديـــد وتقـــارير بحثيـــة ا

الجــزء الخــاص بكــل مؤلــف بصــفة منفصــلة ، لهــا يتمتــع المــؤلفين المشــتركين فــي هــذا 
  .النشر على حماية لحقوقهم بصفة مستقلة 

  تحديد الحقوق الواردة على المصنفات الرقمية  .2

إن الــدول الالتنيــة التــي تتخــذ القــانون الفرنســي نموذجــا  و اتبعتهــا فــي ذلــك 
عربيـــة تنـــتهج نظـــام حـــق المؤلـــف لحمايـــة المصـــنفات مهمـــا كـــان نوعهـــا ، هـــذا الـــدول ال

خرى مالية 
ٔ
دبية وا

ٔ
  .النظام يعترف للمؤلف بنوعين من الحقوق حقوف ا

دبية في المصنفات الرقمية-
ٔ
  الحقوق اال

شـياء غيـر ماديـة وهـذه 
ٔ
نـه الحـق الـذي يـرد علـى ا

ٔ
يعرف الحق المعنوي علـى ا

خيــرة هــي التــي تــدرك  بالعقــل 
ٔ
وال تــدرك بــالحس وهــو ثمــرة فكــر وخيــال المؤلــف اال

و غيرها ، بهذا 
ٔ
دبية ا

ٔ
سواء كان نتاج ذهني كحق المؤلف في المصنفات العلمية واال

دبية هي الحقوق الشخصية البحتة التـي تخـرج عـن نطـاق الذمـة 
ٔ
المعنى  الحقوق اال

و الحجــز عليهــا لهــذا يعتبــر تصــرف ال
ٔ
مؤلــف الماليــة ومــن ثــم ال يجــوز التصــرف فيهــا ا

، ومــن  1) 124ص ، 2005، طلبــة  (بــاطال فــي مجمــوع إنتاجــه الفكــري المســتقبلي
هذه الحقوق التي يتمتـع بهـا مؤلـف  المصـنف الرقمـي ويجـب علـى المعنيـين بالنشـر 

  : االلكـتروني  احترامها هي 

                                                 
نور طلبة1

ٔ
المسؤولية المدنية ، الجزء الثالث المتعلق بالمسؤولية ).2005(، ا

ولى، المكـتب الجامعي الحديث 
ٔ
ص  - اإلسكندرية–التقصيرية  ، الطبعة اال

124  . 
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دبــــي : الحــــق فــــي نســــبة المصــــنف للمؤلــــف -
ٔ
إّن ضــــمانة احتــــرام الحــــق اال

ن المصـنف لـيس إال تعبيـرا عـن تقتضي احترام المصـنف بـاحترا
ٔ
م المؤلـف نفسـه ، ال

ب بابنــه 
ٔ
بــوة علــى …شخصــية مؤلفــه فهــو منــه بمثابــة عالقــة اال

ٔ
،فحــق المؤلــف فــي اال

يفـرض بالضـرورة نسـبة المصـنف إليـه ويبقـى " le droit de paternité"نتـاج فكـره 
 1)44، ص  1967فــرج الصــده ، (حــامال اســم مؤلفــه مهمــا مــّر عليــه مــن زمــن

ٔ
و ا

ٔ
ن ،  ا

ـــل  اســـما  ـــو كـــان غيـــر حقيقيـــا ب ـــف لنفســـه حتـــى ول ـــذي اختـــاره المؤل يضـــع االســـم ال
  .(pseudonyme)مستعارا 

ن يكــــتب اســـم المؤلـــف علـــى كـــل نســـخة مـــن نســـخ 
ٔ
يثبـــت هـــذا الحـــق فــــي ا

المصــنف مهمــا كانــت طريقــة نشــرها حتــى ولــو كــان فــي شــكل نســخة رقميــة تحــرض 
و عبر صفحة الويب ، فضـال علـى احترامـه لــسالمة ال

ٔ
مصـنف بعـدم إجـراء تعـديالت ا

ن تغّير طبيعة المصنف 
ٔ
نها ا

ٔ
  .تحويالت التي من شا

ـــرام المصـــنف - إّن حـــق حفـــظ خصـــائص اإلنتـــاج الفكـــري : الحـــق فـــي احت
نتيجـــة منطقيـــة لحـــق احتـــرام هويـــة صـــاحب اإلبـــداع ، كمـــا يظهـــر كـتطبيـــق إلحـــدى 

ي تعــديل يــدخل فــي الم
ٔ
ساســية لحــق تقريــر النشــر ، بحيــث ا

ٔ
صــنف قــد المظــاهر اال

نه المســـاس بســـمعة المؤلـــف ومصـــالحه 
ٔ
و يفســـده ، والـــذي يكـــون مـــن شـــا

ٔ
يشـــوهه ا

ن 
ٔ
المشــروعة وحتــى شــرفه ، فقيــام المؤلــف بنشــر مصــنفه الكـترونيــا ال يعنــي ذلــك ا

  .الصلة قد انقطعت بينه وبين المصنف

صــل يقضــي عــدم إجــراء تعــديالت جوهريــة إّال بموافقــة المؤلــف ، 
ٔ
ّن اال

ٔ
ومــع ا

ّن الظـــروف
ٔ
قـــد تقتضـــي عكـــس ذلـــك ، ويكـــون فـــي الحـــاالت التـــي يتضـــمن فيهـــا  إّال ا

ن يكـــون موضـــوع 
ٔ
و ا

ٔ
المقـــاالت نظريـــات علميـــة قـــد ثبـــت عـــدم صـــحتها بعـــد ذلـــك ، ا

المقال دراسة بعض النصوص القانونية قد تم إلغاؤهـا مـن قبـل السـلطة التشـريعية 

                                                 
حق المؤلف (محاضرات في القانون المدني ). 1967(فرج الصده، عبد المنعم1

دراسات العربية ، جامعة الدول ، معهد البحوث وال) في القانون المصري 
  . 44العربية ، ص 
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ن ال يع
ٔ
ثناء نشر المصنف الرقمي ، ففي مثل هذه الحاالت على المؤلف ا

ٔ
ترض علـى ا

نها ال تمس بشخصيته 
ٔ
ن  1(MONET, 1954, p.78)هذه التعديالت مادام ا

ٔ
نظـرا ال

ولى 
ٔ
  .وجودها يضر بالمؤلف بالدرجة اال

و العدول عن النشر -
ٔ
المؤلف يّعـد القاضـي الوحيـد  :حق كشف المصنف ا

و الفني وحتـى الرقمـي للنشـر وإبالغـه إلـى 
ٔ
دبي ا

ٔ
الذي يقّرر مدى صالحية المصنف اال

ن تجبـره علـى نشـر المصـنف فـي وقـت الجمه
ٔ
يـة سـلطة تسـتطيع ا

ٔ
ور ، وليس هناك ا

ول يكون 
ٔ
ال يراه مناسبا بالنسبة له ، فصالحية تقرير النشر  لها وجهين ، الوجه اال

مـا الوجـه الثـاني فيكـون 
ٔ
قبل تقرير النشر ويسمى بحق كشف المصنف للجمهـور ، ا

 
ٔ
سـباب عـدة مـن بينهـا تغيـر بعد نشره قد يقرر المؤلـف سـحب مصـنفه مـن التـداول ال

ســباب التــي 
ٔ
و إدخــال تغييــرات جوهريــة علــى المصــنف وغيرهــا مــن اال

ٔ
فكــر المؤلــف ا

  .تدعوا للعدول عن النشر 

و إعـــادة 
ٔ
ن قاعـــدة الحريـــة المطلقـــة للمؤلـــف فـــي تقريـــر النشـــر مـــن عدمـــه ا

ٔ
ويالحـــظ ا

ن المصــنف لــم يــتم 
ٔ
 حريــة التفكيــر ، فطالمـا ا

ٔ
نشــره النشـر مــا هــي إال تعبيــر عـن مبــدا

مور التي تتصل اتصاال وثيقا بحريتـه فـي 
ٔ
بعد فإن إبداع المؤلف الذهني يعتبر من اال

ــــــف قبــــــل نشــــــر عملــــــه 2)  88،ص  1995النجــــــار ، ( التفكيــــــر ى المؤل
ٔ
، لهــــــذا إذا را

                                                 
1 MONET .Pierre (1954).Nouveau memento de propriété  
littéraire et artistique pour la France et l'étranger, L.G.D.J. p.78 . 

إن النشر في حقيقته ال يخـرج عـن كونـه اسـتعمال لحـق اإلنسـان فـي التعبيـر  - 2
فكــار وخــواطر ، لــذلك جعــل القــانون لحــق النشــر  عمــا يجــيش فــي نفســه

ٔ
مــن ا

ي ، والعالنيـــة ، وااللتـــزام بحـــدود 
ٔ
ـــرا ثـــالث عناصـــر وهـــي عنصـــر التعبيـــر عـــن ال

نظر تفاصيل هذه العناصر في 
ٔ
  : القانون ، ا

دراسـة –التعسـف فـي اسـتعمال حـق النشـر ).1995(النجار ، عبد هللا مبـروك  -
 . 88ص . وضعي ، دار النهضة العربية فقهية مقارنة في الفقهين اإلسالمي وال
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الكـترونيــا فــي المجلــة ضــرورة التراجــع فيجــب احتــرام هــذا الحــق مــن قبــل المعنيــين 
دبي 

ٔ
  . بالنشر احتراما منهم لحقه اال

  :لحقوق المالية على المصنفات الرقمية ا

يضا حقوق مالية على مصـنفه، لـذلك ا
ٔ
دبية فان له ا

ٔ
ذا كان للمؤلف حقوق ا

يمثل الحق المالي للمؤلف قيمة مالية لكل ابتكار وإبداع ينتجه ، لهذا يمثل الحق 
المالي للمؤلف على مصنفه سلطته في استغالل بما يعود عليـه بـالربح المـالي سـواء 

و قام 
ٔ
و تنازل عنه للغير وذلك بمقابـل مبلـغ مـالي يحـدد نسـبيا ا

ٔ
باالستغالل بنفسه ا

  .جزافيا 

  : ومن خصائص هذا الحق 
و : قابلية التصرف فيـه  -

ٔ
خـر بمقابـل ا

ٔ
يمكـن نقـل الحـق المـالي لشـخص ا

 .من دونه بموجب عقود يبرمها 
هــــذه الخاصــــية ال يمكــــن تطبيقهــــا علــــى النشــــر : ال يجــــوز الحجــــز عليــــه  -

ن االلكـت
ٔ
رونــي الفتــراض وجــود نســخ يــتم الحجــز عليهــا ، ونحــن نعلــم ا

 .النشر بالطرق الحديثة ال يحقق الوجود المادي للمصنف
بـدي  -

ٔ
ن اختلفــت التشـريعات فــي : هـو حـق مؤقــت لـيس ا

ٔ
وفــي هـذا الشـا

تحديــد مــدة وجــود الحــق المــالي للمؤلــف ، فكلهــا تتفــق علــى بقــاء هــذا 
مــا نهايتــه فمــن 

ٔ
التشــريعات مــن يحــددها ب الحــق مــدة حيــاة المؤلــف ا

و  50
ٔ
 . سنة  25سنة بعد وفاته ا

لكن المالحظ على المجالت العلمية االلكـترونية وجود نـوعين منهـا ، 
خــر  فــال يمكــن االطــالع 

ٔ
مــا الــبعض اال

ٔ
فبعضــها يــتم الحصــول عليهــا مجانــا ا

مـا مـن 
ٔ
و نسخها إال بعد الحصول على مقابـل هـذا مـن جهـة الناشـر ، ا

ٔ
عليها ا

كــذلك هنــاك مجــالت تمــنح مقابــل للجهــد المبــذول  فــي انجــاز جهــة المؤلــف 
ن غالبيتهــا إمــا يكــون فيهــا النشــر 

ٔ
صــبع ال

ٔ
عــدادها وهــي مجــالت تعــد علــى اال

ٔ
ا

و يدفع المؤلف مقابال لذلك ، ممـا يجعـل الحـق المـالي نسـبيا إن لـم 
ٔ
مجانا ا

نقــل منعــدما فــي النشــر العلمــي االلكـترونــي للمجــالت العلميــة وهــذا ال يعــد 
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مر قـــد اطلـــع وقبـــل مســـبقا شـــروط  مساســـا
ٔ
بـــالحق المـــالي مـــادام المعنـــي بـــاال

  .النشر فيها 
  :خاتمة 

ن التقـــدم التكنولـــوجي الهائـــل وســـع مـــن 
ٔ
تبـــين مـــن خـــالل الدراســـة ا

نطــاق حــق المؤلــف مــن خــالل اســتحداث وســائل جدیــدة لنشــر اإلبــداعات 
ت يحتــل فيهــا النشــر االلكـترونــي مركــز الصــدارة ، مــا نــتج عنــه بــث المصــنفا

عبر شبكة االنترنت ، هذه الوسيلة سـمحت كـذلك بنشـر المجـالت العلميـة 
الكـترونيا من خالل تحويرها في الشكل الرقمي إمـا بترقيمهـا ترقيمـا متفـاعال 
و ترقيما بسيطا يعتمـد علـى رقمـين همـا الصـفر والواحـد ، والطريقـة الثانيـة 

ٔ
ا

ـــل ـــتم  تحوي ـــي مـــن خاللهـــا ي المصـــنف   هـــي المعهـــودة فـــي النشـــر االلكـترون
مـــا مكـــن مـــن تكييـــف .التقليـــدي إلـــى مصـــنف مركـــز علـــى دعامـــة الكـترونيـــة 

نهــــا مصــــنفات رقميــــة ذات طبيعــــة مشــــتركة 
ٔ
المجلــــة المنشــــورة رقميــــا علــــى ا

  .يتشارك فيها عدة مبدعين 
لهــــذا عمــــدت مختلــــف التشــــريعات إلــــى حمايــــة حقــــوق المؤلــــف ولــــم 

ادام فعـل التـرقيم تشمل المصنفات التقليدية فقط بل المصنفات الرقمية م
ـــه الواجـــب  ـــيس ابتكـــارا ينبغـــي حمايتـــه بـــل المصـــنف الرقمـــي فـــي حـــد ذات ل
و اكـتفــــت بــــذكر المصــــنفات 

ٔ
ــــة ،  حتــــى ولــــو تصــــرح بــــذلك صــــراحة ا الحماي

كـثـــر شـــيوعا كبـــرامج الحاســـوب وقواعـــد البيانـــات دون االهتمـــام 
ٔ
الرقميـــة اال

دبيــة والفنيــة التقليديــة وغيرهــا  التــي قــد يــتم 
ٔ
تحويرهــا رقميــا بالمصــنفات اال

  . ونشرها الكـترونيا عبر شبكة االنترنت 
ن التشريعات  العربية المنظمة لحـق 

ٔ
ثبتت ا

ٔ
ن الدراسة ا

ٔ
فبالرغم من ا

المؤلــــف انتهجــــت نظــــام الالتينــــي بتركيزهــــا فــــي الحمايــــة علــــى نــــوعين مــــن 
بديــــة 

ٔ
دبيــــة ا

ٔ
الحقــــوق يمكــــن تطبيقهــــا علــــى المصــــنف الرقمــــي ، الحقــــوق اال

ال يمكنــــه التنــــازل عنهــــا تســــمح للمؤلــــف وحــــده الصــــقة بشخصــــية المؤلــــف 
بالكشف عن مصنفه وحقه في نسبة المصنف له وكذا احترام المصـنف مـن 
خــــالل عــــدم القيــــام بتعديلــــه دون موافقــــة المؤلــــف ، هــــذه الحقــــوق يجــــب 
إحترامهــــا كــــذلك عنــــد القيــــام بالنشــــر االلكـترونــــي للمجــــالت العلميــــة لــــدعم 

ما الحقوق المالية ف
ٔ
هي مرتبطة بـإرادة المؤلـف فـي اسـتغاللها مصداقيتها  ، ا
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و مــن دونــه ، لكــن يبقــى 
ٔ
و إعطــاء حــق االســتغالل للغيــر بمقابــل ا

ٔ
لمصــنفه ا

  .ذلك غير كافي لمواكبة ما قد يستجد من تطورات على هذا المستوى 
ـــــي    ن احتـــــرام هـــــذه الحقـــــوق فـــــي النشـــــر االلكـترون

ٔ
ـــــرى ا خيـــــر ن

ٔ
فـــــي اال

ن يرفــع مــن 
ٔ
قيمــة المجلــة عنــد تقييمهــا ، للمجــالت العلميــة مــن المفــروض ا

و 
ٔ
كمــا ال يجعلهــا عرضــة للمتابعــات القضــائية بموجــب امــا الحمايــة الوطنيــة ا

  .الحماية الدولية التي تفرضها الدولية 
  :كما نوصي بضرورة 

دبيــة للمــؤلفين  -
ٔ
احتــرام  المجــالت العلميــة المنشــورة الكـترونيــا الحقــوق اال

قابــل االســتغالل ، علــى الــرغم وكــذا الحقــوق الماليــة إن وجــد اتفــاق حــول م
كـثـــر لالنتهاكـــات علـــى مســـتوى 

ٔ
دبيـــة تبقـــى عرضـــة ا

ٔ
ن هـــذه الحقـــوق اال

ٔ
مـــن ا

  .شبكة االنترنت  
ضـــرورة عـــدم االكـتفـــاء فـــي تنظـــيم المصـــنفات الرقميـــة بالنصـــوص الحاليـــة -

لحمايــــة حــــق المؤلــــف ، إذ يجــــب مواكبــــة التشــــريعات الداخليــــة  المنظمــــة
ن الضـرورة الملحـة لتوجـه  والدولية للطبيعة الخاصـة للنشـر

ٔ
االلكـترونـي ، ال

التشريعات المقارنة على توسيع مضـمون القـوانين واالتفاقيـات الحديثـة فـي 
رقام 

ٔ
  .ظل التحول العالمي الكبير من قلم والكـتابة إلى لغة اال

ليـــات لحمايـــة المصـــنفات الرقميـــة ودعـــم إختراقهـــا مـــن خـــالل  -
ٓ
اســـتحداث ا

نها  عملية التشفير االلكـتروني ووضع
ٔ
كلمات المرور منعـا لالنتهاكـات مـن شـا

ن تنقص من مصـداقية النشـر االلكـترونـي عامـة والنشـر االلكـترونـي العلمـي 
ٔ
ا

 .للمجالت العلمية خاصة 
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مواقع نموذج مقترح لتقييم جودة تصميم  
  النشر العلمي العربي

 هسالي اسامه شحات/ د 
 جامعة الملك فيصل

  مقدمه
للمجتمــع، تقــدم الــوعي الثقــافي والحضــاري، علمــي يعكــس مــدى تقــدم النشــر ال

ي جامعة او مؤسسـة بحثيـة مـدى تقـدمها فـي البحـث والنشـر 
ٔ
من معايير جودة ا

وعيتهـا العلميـة المقدمـة للمجتمـع ممـا يضـفي 
ٔ
العلمي، الحكم عليها مـن خـالل ا

 .عليها مكانة علمية مرموقة وسمعة طيبة
نــي ســاعد ذلــك البــاحثين كـثيــرًا ومــع تطــور النشــر العلمــي المطبــوع الــى اليكـترو 

على سـرعة الحصـول علـى المعلومـات، تنـافس الجهـات العلميـة المختلفـة لنشـر 
وعيتها العلمية تنافس قائم على التميـز واالبتكـار دائمـًا فـي الشـكل والمضـمون 

ٔ
ا

ــــة ومواكبــــة هــــذه التطــــورات ومواجهــــة  ــــة االلكـتروني لضــــرورة التكيــــف مــــع البيئ
 .متميز في العصر الرقميالتحديات ليكون لها مكان 

ول  :الدراسات السابقة
ٔ
تم تقسـيم الدراسـات السـابقة الـى محـورين ، المحـور اال

  الدراسات التي تناولت واقع النشر العلمي العربي

مشــكالت تواجــه البحــث العلمــي فــي الــوطن ) 2017(دراســة رشــاد الفقيــه ، 
  .العربي 

واجـه البحـث العلمـي فـي استهدفت الدراسة التعرف على اهم المشـكالت التـي ت
خر 

ٔ
الوطن العربي ، وتوصلت الي وجود الكـثيـر مـن الصـعوبات ممـا ادي الـي تـا

التنمية والتطور في المجتمعات العربية عن المجتمعات الغربية ، وان البحـث 
العلمي الرصـين يحتـاج الـى دعـم مـادي ومعنـوي ، واسـتخدام تقنيـات حديثـة ، 

ط هــي التــي مكنــت البحــوث العلميــة فــي خــدمات إداريــة مســاندة ، وهــذه الشــرو 
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رشـــاد الفقيـــه ، .(الغـــرب مـــن إدخـــال تغيـــرات جذريـــة علـــى برامجهـــا التعليميـــة 
2017(  

ــه  ــدين ، راوي هميــة العلميــة والصــعوبات ) 2015(دراســة نورال
ٔ
ــين اال النشــر ب

  .الواقعية 

ـــــى النشـــــر العلمـــــي  ـــــراز الصـــــعوبات الواقعـــــة عل ـــــى إب الدراســـــة القـــــت الضـــــوء عل
بحاث للخروج بـالحلول المناسـبة والتحديات ا

ٔ
لتي يواجهها الباحثون في نشر اال

مانـــــة 
ٔ
، وجـــــاءت ســـــبل الحلـــــول ، العمـــــل علـــــى إيجـــــاد نشـــــر علمـــــي يتميـــــز باال

دبيــــة مــــع ضــــمان حريــــة الفكــــر 
ٔ
والشــــفافية ، حمايــــة المؤلــــف مــــن الســــرقات اال

نـــور الـــدين ، . (للمؤلـــف ، وتـــذليل الصـــعوبات مـــن طـــرف الناشـــر ودور النشـــر 
  )2015راويه 

، معوقـــات النشـــر العلمـــي االلكـترونـــي مـــن ) 2015(عصـــام توفيـــق ملحـــم ، 
منية 

ٔ
  .وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس بجامعة نايف للعلوم اال

اســتهدفت الدراســة التعــرف علــى معوقــات النشــر العلمــي مــن وجهــة نظــر اعضــاء 
ثير المتغيرات 

ٔ
تخصص الديموغرافية ، الرتبة االكاديمية ، ال(هيئة التدريس وتا

علـــــى اتجاهـــــات اعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس نحوهـــــا ) العلمـــــي ، ســـــنوات الخبـــــرة 
مـن كـل % 61باستخدام المنهج الوصـفي التحليلـي ، وتوصـلت الدراسـة الـى ان 

افــراد العينــه لــديهم ابحــاث علميــة منشــورة الكـترونيــًا وان كــل افــراد العينــة تؤيــد 
  )2015عصام توفيق ، .(فكرة النشر العلمي االلكـتروني 

بحــاث ) 2015(دراســة خالــدة ســيدهم ، 
ٔ
، واقــع صــعوبات نشــر المقــاالت واال

  . العلمية بالجامعات الجزائرية 

بحــــــاث العلميــــــة ومــــــا الحلــــــول 
ٔ
تناولــــــت الدراســــــة الصــــــعوبات التــــــي تواجــــــه اال

بحـــاث بالجامعـــات 
ٔ
والتحـــديات المســـتقبلية مـــن اجـــل عمليـــة نشـــر المقـــاالت واال

يمكـن للمجتمـع العربـي ان يـنهض ويلحـق الجزائرية ، توصلت الدراسة الـى انـه 
بركـــب التقـــدم العلمـــي إذا اعتمـــد علـــى إدخـــال التكنولوجيـــات الحديثـــة بطريقـــة 

  )2015خالدة، .(تعتمد على الجودة في النشر العلمي 
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  .، تحديات النشر العلمي االلكـتروني) 2013(دراسة اكرم دمحم الحاج ،

ـــــي فـــــي اســـــتهدفت الدراســـــة معرفـــــة واقـــــع وتحـــــديات النشـــــر ال علمـــــي االلكـترون
الجامعــات الســعودية  ، باســتخدام المــنهج الوصــفي وايضــًا معرفــة دور المكـتبــة 
الرقمية السـعودية فـي عـالم الفكـر ونشـر العلـم والثقافـه ، توصـلت الدراسـة الـى 
تضــــاءل حجــــم المحتــــوى االلكـترونــــي العربــــي علــــى مســــتوى العــــالم ، ويوضــــح 

فـــي تـــوفير وإتاحـــة وتنظـــيم مصـــادر  البحـــث اهميـــة المكـتبـــة الرقميـــة الســـعودية
اكـرم دمحم ، .(المعلومات اللكـترونية والنشر العلمي بالمملكة العربية السـعودية 

2013.(  

معوقات النشر العلمي االكاديمي ) 2011(دراسة مصطفى جمال مصطفى ، 
  .من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس بالجامعات العربية 

راء
ٓ
عضو هيئة تدريس وباحث بالجامعات  171 استهدفت الدراسة التعرف على ا

العربيـــــة نحـــــو معوقـــــات النشـــــر االكـــــاديمي االلكـترونـــــي بالجامعـــــات العربيـــــة ، 
وتوصــلت الدراســة الــى وجــود قلــق مــن اعضــاء هيئــة التــدريس والبــاحثين حــول 
قبــول ابحــاثهم للترقيــات حــال نشــره الكـترونيــًا وقلــة بــرامج التنميــة المهنيــة فــي 

مصطفى جمال ، . (يثة التي تشجع على النشر اإللكـتروني مجال التقنيات الحد
2011.(  

، معوقــــات النشــــر االلكـترونــــي وعــــدم ) 2011(دراســــة عبــــد العــــال عنتــــر ، 
  . االستفادة منه في الجامعات العربية 

استهدفت الدراسـة التعـرف علـى معوقـات النشـر االلكـترونـي فـي جامعـة سـوهاج 
ســتخدمًا المــنهج الوصــفي ، توصــلت مــن وجهــة نظــر اعضــاء هيئــة التــدريس ، م

الدراسة الى ان اهـم معوقـات النشـر العربـي االلكـترونـي جـاءت فـي عـدم إعتـراف 
بحـــــاث المنشـــــورة باالنترنـــــت ، وان ضـــــعف مســـــتوى النشـــــر 

ٔ
لجـــــان الترقيـــــة باال

. االلكـتروني ، وعـدم اإلعتـراف بـه ، عـدم وجـود قـوانين تحمـي الملكيـة الفكريـة 
  ).2011عنتر ، (

  . ، واقع النشر العلمي في جامعة بابل )2011(ي هلول ، دراسة عل
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يسعى البحث لبناء مجالت علمية انموذجيـة بتفعيـل الـدعم المـادي والمعنـوي 
للجهــــات العليــــا ، ودراســــة معوقــــات ومشــــاكل تعــــاني منهــــا المجــــالت العلميــــة 
بجامعة بابل للخـروج بحلـول تخـدم النشـر العلمـي الجـامعي بـالعراق ، توصـلت 

ة الــى ان جميــع المجــالت العلميــة بالجامعــة تمــول تمويــل ذاتــي وبنســبة الدراســ
، وكانـــت المجـــالت العلميـــة عبـــارة عـــن مـــالزم ورقيـــة ال يميزهـــا ســـوى %) 100(

غلفتها الملونة 
ٔ
  ).2011هلول ، .(ا

  .دراسات تناولت تقييم جودة المواقع االلكـترونية : المحور الثاني 

اسات السابقه التـي تناولـت تقيـيم جـودة قامت الباحثة بالتعرض للبحوث والدر 
المواقـــع االلكـترونيـــة ، وايضـــًا المعـــايير والمؤشـــرات التـــي تعتمـــدها المنظمـــات 
والمؤسســات الدوليــة والعربيــة وفــي مقــدمتها ، معــايير المؤشــر العربــي لقيــاس 
جـــودة المجـــالت العربيـــة ، ومعـــايير جمعيـــات المكـتبـــات المهنيـــة والمكـتبـــات 

يـزو االكاديمية في الد
ٓ
، معـايير ) IOS(ول المتقدمة ، المعايير طبقـًا لتعريـف اال

ــــة ) WSA(جــــائزة القمــــة العالميــــة  ــــي الدراســــات الفردي ، المعــــايير المقترحــــة ف
جنبيـــــة لقيـــــيم جـــــودة المواقـــــع االلكـترونيـــــة

ٔ
، )2016النجـــــاتي ،..( العربيـــــة واال

فرحـــــــات ، (، )2014ســـــــر الخـــــــتم ، (، ) 2014خلـــــــف ،(، )2015محمـــــــود، (
ـــــــــرب حســـــــــن ،(، )2017 ـــــــــو ال ) janet,2017( ، )2017النجـــــــــار ،(، )2017اب

،(Karyn,2011)، (Michael,2002)، (Kale,2016)  (Thomas,2014).  

  :وتوصلت الباحثة الي 

تنوع واختالف تصنيف معايير تقييم جودة المواقع فـالبعض يقسـمها  - 
خـر والغالبيـة يركـز علـى المضـمون 

ٓ
الى الشكل والتصميم ، البعض اال

 . ة التعامل وسهول

خر  - 
ٓ
 .تباينت بعض مؤشرات المعيار الواحد من تصنيف الى ا

عــدم الوصــول الــى معــايير موحــدة او حتــى شــبه موحــده بــين الهيــائت  - 
جنبيــة 

ٔ
العالميــة والمنظمــات  والدراســات الفرديــة ســواء العربيــة ام اال
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حــول تقيــيم جــودة المواقــع االلكـترونيــة العامــة اوالتعليميــة او مواقــع 
 .علمي االلكـتروني النشر ال

عــــدم وجــــود دراســــة عربيــــة او اجنبيــــة واحــــدة تتنــــاول معــــايير جــــودة  - 
التصـــميم بشـــكل كـــافي ، وافـــي شـــامل يصـــلح لقيـــاس جـــودة تصـــميم 

 . المواقع االلكـترونية 

ـــم تتنـــاول اي هيئـــة اومنظمـــة عربيـــة او دوليـــة قيـــاس جـــودة مواقـــع  -  ل
مواقــــع النشــــر العلمــــي العربــــي كمواقــــع مختلفــــة فــــي تصــــميمها عــــن ال

التعلمية ومواقع المكـتبات سوى مركز مؤشر لالسـتطالع والتحلـيالت 
. 

  : الدراسة مشكلة
 وجــدنا العربــي النشــر اوعيــة تقيــيم حــول الســابقة والدراســات البحــوث بمراجعــة

 واإلخراجيــة الفنيــة الجوانــب ضــعف اثبتــت والدراســات البحــوث هــذه غالبيــة ان
 الفنيـة المتبعـة العالميـة المواصـفات عـن البعـد كل بعيدة يجعلها مما للمواقع،
كيـد مـن بالرغم والشكلية

ٔ
 فـي العربيـة المجـالت جـودة لقيـاس العربـي المؤشـر تا

 اإلخـــراج لجماليـــة المجلـــة مراعـــاة مـــدى خـــالل مـــن المجلـــة جـــودة علـــى الحكـــم
 الهويــــة تــــوافر ومــــدى والــــداخلي الخــــارجي الشــــكل وتغيــــر التصــــنيف، وجــــودة

ـــم يوضـــح المؤشـــرات الواجـــب توافرهـــا  المجلـــة، فـــي المميـــزة البصـــرية ـــه ل إال ان
 لضمان جودة  تصميم مواقع النشر العلمي العربي بشكل مفصل وافي ،

 جـــودة لتقيـــيم محكـــم علمـــي نمـــوذج وضـــع محاولـــة فـــي الدراســـة مشـــكلة تتبلـــور 
 فـي ووضـعها بهـا، واالرتقـاء دعمهـا لمحاولـة العربـي العلمـي النشـر مواقع تصميم
  .واالبتكار التصميم جودة في العالمية متطلباتو شروط مع يتفق تنافس

يتمثــل الهــدف الرئيســى للدراســة تطــوير نمــوذج مقتــرح تعتمــدة :اهــداف الدراســة 
ـــل للتطبيـــق لتقيـــيم جـــودة تصـــميم مواقـــع النشـــر العلمـــي  الدراســـة يصـــلح وقاب

ثــم تطبيقــه علــى مواقــع النشــر العلمــي العربــي المعتمــدة عينــة الدراســة  العربــي ،
  .دة تصميمهالتقييم جو
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  :تساؤالت الدراسة 
التنوع في تصميم الصفحات فـي  -هل تتوافر مؤشرات معيار الجاذبية - 1

إطـــار الوحـــدة التصـــميمية ، البســـاطة فـــي التصـــميم ، الموقـــع يتســـم 
 بالمواقع عينة الدراسة ؟ -بالجاذبية من حيث االبتكار والتصميم 

دمــة المقدمــة هــل تتــوافر مؤشــرات معيــار مالءمــة التصــميم لنــوع الخ -2
تحقيــــق التــــوازن فــــي توزيــــع العناصــــر البنائيــــة ، تحقيــــق  –بــــالموقع 

الوحــدة فــي التصــميم ، مالءمــة نــوع الخطــوط المســتخدمة، التــوازن 
 بالمواقع عينة الدراسة ؟ -في حجم الخطوط المستخدمة

تـــوافر هويـــة واضـــحة للموقـــع ،  –هـــل تتـــوافر مؤشـــرات معيـــار التميـــز  - 3
بالمواقع عينـة  –الشعار مع اهداف الموقع وجود شعار مميز ، يتفق 

 الدراسة ؟ 
لــوان  -4

ٔ
عــدم اســتخدام اكـثــر  –هــل تتــوافر مؤشــرات معيــار اســتخدام اال

لـوان 
ٔ
من اربعـة الـوان بالصـفحة ، التناسـق والتوافـق فـي اسـتخدام اال

لــــوان الفاتحــــة فــــي الخلفيــــات ، اســــتخدام لــــون واحــــد 
ٔ
، اســــتخدام اال

 المواقع عينة الدراسة ؟ب –لعرض نوع واحد من المعلومات 
ساســــية  -5

ٔ
 –هــــل تتــــوافر مؤشــــرات معيــــار الوضــــوح وتــــوافر البيانــــات اال

عنوان الدورية ، الترقيم الـدولي ، المؤشـرات الزمنيـة ، جهـة الصـدور 
، تاريخ اول صدور ، تعريف بالمسئول عن الدوريـة ، هيئـة التحريـر 

ة بـــــالمواقع عينـــــ –، بيانـــــات االتصـــــال ، شـــــروط واجـــــراءات النشـــــر 
 الدراسة ؟

سهولة الرجـوع للصـفحة  –هل تتوافر مؤشرات معيار سهولة التعامل  - 6
الرئيســية ، وجــود روابــط مســاعدة فــي كــل صــفحة لســهولة االنتقــال ، 
علـــى الصـــفحة ، وجـــود 

ٔ
بالصـــفحات الطويلـــة يوجـــد رابـــط للوصـــول ال

 بالمواقع عينة الدراسة ؟  –روابط لمواقع اخرى ذات عالقة 
  ة كيفيه دراس :نوع الدراسة 

حيث تناولت الباحثة كيفية تقييم الدراسات والبحـوث السـابقة لجـودة تصـميم 
وعية النشر العلمي واستنباط مجموعة مـن المعـايير تـرى الباحثـة انهـا تكميليـة 

ٔ
ا
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لمـــا توصـــل اليـــة الســـابقون لمحاولـــة الوصـــول لنمـــوذج مقتـــرح متكامـــل لقيـــاس 
 .مدى جودة تصميم اوعية النشر العلمي العربي 

اعتمـــدت الباحثـــة علـــى منهجيـــة متشـــابكة لمـــنهج المســـح : منـــاهج الدراســـة 
   اإلعالمي ، المنهج المقارن ، المنهج النقدي

اســـتخدمته الباحثـــة لمســـح مواقـــع المجـــالت : مـــنهج المســـح إالعالمـــي : اوالً 
العربيـــة المعتمـــدة عينـــة الدراســـة بغـــرض التعـــرف علـــى مـــدى تـــوافر مؤشـــرات 

  . ي تعتمدها الدراسةمعايير جودة التصميم الت

استخدمتة الباحثة بهدف المقارنة بين مواقع الدراسة : المنهج المقارن : ثانياً 
  .مدى توافر مؤشرات معايير جودة التصميم المعتمدة بالدراسة  من حيث

حكام معتمدة : المنهج النقدي : ثالثاً 
ٔ
الذي يعتمد على التحليل واإلستنباط ال

نيـــة الناقـــدة للبحـــوث والدراســـات التـــي واســـتخدمته الباحثـــة فـــي القـــرا
ٔ
ءة المتا

ــــــع  ــــــيم جــــــودة تصــــــميم المواق ــــــع النشــــــر العلمــــــي ، تقي ــــــيم مواق ــــــت تقي تناول
االلكـترونيـــة لمعرفـــة اهـــم المؤشـــرات التـــي اعتمـــدت عليهـــا فـــي التقيـــيم وذلـــك 
هــم مؤشــرات الدراســات والبحــوث 

ٔ
للوصــول الــى نمــوذج متكامــل يجمــع بــين ا

خـرى تـرى انهـا ذات دالالت هامـة فـي السابقة وما اضافته الباحثة م
ٔ
ن معايير ا

  . تقييم جودة تصميم مواقع النشر العلمي العربي 

 :عينة الدراسة 

موقــع مجلــة عربيــة معتمــدة وجــاء هــذا العــدد  ٦٨اشــتملت عينــة الدراســة علــى 
عدتــه كليــة التربيــة جامعــة الملــك ســعود بتــاريخ 

ٔ
هـــ    ١٤٣٩/ ١٢/٢وفــق مجلــد ا

  .لعربية المعتمدةبحصر مواقع المجالت ا
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  يوضح اسماء المجالت العربية المعتمدة عينة الدراسة) 1(جدول رقم 

  م  اسم المجلة الدولة
 1 جامعة الملك سعود -مجلة العلوم التربوية  السعودية
ـــــــنفس  السعودية  -) جســـــــتن(رســـــــالة التربيـــــــة وعلـــــــم ال

 الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية
2 

ـــــــــــــة ال السعودية مجلـــــــــــــة العربيـــــــــــــة للدراســـــــــــــات التربوي
  جامعة المجمعة -واالجتماعية 

3 

جامعــــة الملــــك  -مركــــز بحــــوث كليــــة التربيــــة  السعودية
 سعود

4 

وزارة  -مجلـــــــــة التعلـــــــــيم العـــــــــالي الســـــــــعودي  السعودية
 التعليم

5 

جامعــة اإلمــام دمحم بــن  -مجلــة العلــوم التربويــة  السعودية
 سعود اإلسالمية

6 

العلـوم (لة العلمية بجامعة الملك فيصلالمج السعودية
 (اإلنسانية واإلدارية

7 

ــــــز السعودية ــــــك عبــــــد العزي داب (مجلــــــة جامعــــــة المل
ٓ
اال

 (والعلوم اإلنسانية
8 

مجلــــــــة جامعــــــــة القصــــــــيم للعلــــــــوم التربويــــــــة  السعودية
  والنفسية

9 

ـــــــة  السعودية ـــــــوم التربوي ـــــــة جامعـــــــة ام القـــــــرى للعل مجل
 والنفسية

10 

 11 عة طيبة للعلوم التربويةمجلة جام السعودية
مجلـــــــــة جامعـــــــــة الباحـــــــــة للعلـــــــــوم التربويـــــــــة  السعودية

 واإلنسانية
12 

 13 المجلة العلمية للعلوم اإلنسانية السعودية
 14 مجلة االدارة العامة السعودية
 15 رسالة الخليج العربي السعودية
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 16 مجلة جامعة شقراء السعودية
 17 جزيرة العربيةمجلة دراسات الخليج وال الكويت
 18 المجلة التربوية الكويت الكويت
 19 المجلة العربية للعلوم اإلنسانية الكويت
 20 مجلة العلوم التربوية والنفسية البحرين
 21 مجلة العلوم اإلنسانية البحرين
بحاث التربوية االمارات 

ٔ
 22 المجلة الدولية لال

نســـــــانية مجلـــــــة جامعـــــــة الشـــــــارقة للعلـــــــوم اإل االمارات 
 واالجتماعية

23 

ـــــــوم اإلنســـــــانيات  االمارات  دب وعل
ٔ
ـــــــون واال ـــــــة الفن مجل

 واالجتماع
24 

 25 مجلة شؤون اجتماعية االمارات 
 26 مجلة الدراسات التربوية والنفسية سلطنة عمان

 27 مجلة مركز البحوث التربوية قطر
ردن

ٔ
بحـــــــاث اليرمـــــــوك، سلســـــــلة العلـــــــوم  اال

ٔ
مجلـــــــة ا

 ةاإلنسانية االجتماعي
28 

ردن
ٔ
 29 مجلة البلقاء للبحوث والدراسات اال

ردن
ٔ
 30 مجلة جرش للبحوث والدراسات اال

ردن
ٔ
ردنية للعلوم التطبيقية اال

ٔ
 31 المجلة اال

ردن
ٔ
 32 مؤتة للبحوث والدراسات اال

ردن
ٔ
 33 مجلة اتحاد الجامعات العربية اال

ردن
ٔ
مجلــــــــــة دراســــــــــات فــــــــــي العلــــــــــوم االنســــــــــانية  اال

 واالجتماعية
34 

ردنا
ٔ
ردنية في العلوم التربوية ال

ٔ
 35 المجلة اال

 36 المجلة التربوية الدولية المتخصصة اليمن
 37 مجلة المنارة للبحوث والدراسات اليمن
 38 مجلة بحوث ودراسات تربوية اليمن
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 39 مجلة كلية التربية اليمن
المجلـــــــة العربيــــــــة لضــــــــمان جــــــــودة التعلــــــــيم  اليمن

 الجامعي
40 

 41 العلوم النفسية والتربويةمجلة  الجزائر
 42 مجلة علوم اإلنسان والمجتمع الجزائر

 43 مجلة التربية مصر
سيوط مجلة كلية التربية مصر

ٔ
 44 جامعة ا

 45 جامعة حلوان مجلة كلية التربية مصر
 46 التربية وعلم النوعية –المجلة العلمية في  مصر
 47 مجلة البحث التربوي مصر
 48 لتربية في العلوم التربويةمجلة كلية ا مصر
 49 مجلة كلية التربية مصر
داب والعلوم اإلنسانية مصر

ٓ
 50 مجلة اال

 51 جامعة بنها مجلة كلية التربية مصر
 52 جامعة اسيوط مجلة كلية التربية مصر
مجلـــة الدراســـات التربويــــة واإلنســـانية، كليــــة  مصر

 جامعة دمنهور  -  التربية
53 

جامعـــــــة  -كليـــــــة التربيـــــــة  -بويـــــــةالمجلـــــــة التر مصر
 سوهاج

54 

 55 جامعة قناة السويس -مجلة كلية التربية  مصر
 56 جامعة دمياط -مجلة كلية التربية  مصر
 57 كلية التربية -دراسات تربوية ونفسية  مصر
 58 جامعة الزقازيق -مجلة كلية التربية  مصر
ــــــة  مصر معهــــــد الدراســــــات  -مجلــــــة العلــــــوم التربوي

 جامعة القاهرة -وث التربويةوالبح
59 

 -  المجلـــــــــة المصـــــــــرية للدراســـــــــات النفســـــــــية مصر
 الجمعية المصرية للدراسات النفسية

60 
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 2018-11تــم اجــراء الدراســة فــي الفتــرة الزمنيــة مــن :الحــدود الزمنيــة للدراســة 

   2019-1حتي 
تم تصـميم نمـوذج مقتـرح يصـلح لتقيـيم جـودة تصـميم مواقـع : ادوات الدراسة 

  .النشر العلمي العربي عينة الدراسة 
ارة التقيـيم علـى عـدد مـن المحكمـين فـي تم عرض إسـتمقياس الصدق والثبات 

ــــك لقيــــاس الصــــدق الظــــاهري لإلســــتماره  ــــم التعــــديل وفقــــًا . المجــــال ، وذل وت
  .* لمالحظات المحكمين 

ســــلوب المقارنــــة بــــين 
ٔ
قيــــاس الصــــدق والثبــــات إحصــــائيًا فقــــد طبقــــت الباحثــــة ا

ــــًا  ســــبوع يومي
ٔ
ــــك بتحليــــل المواقــــع عينــــة البحــــث لمــــدة ا فتــــرتين زمنيتــــين وذل

خـر ، ثـم حسـاب بواسطة 
ٓ
خـري لسـبوع ا

ٔ
استمارة التقييم ثم إعادة تحليلهـا مـرة ا

داة والصــدق وهــو الجــزر التربيعــي للثبــات باســتخدام معامــل 
ٔ
لفــا كــر (ثبــات اال

ٔ
ا

، وبلغــت قيمــة  spssمــن حزمــة التحليــل إحصــائي للعلــوم االجتماعيــة ) نبــاخ
تــــع وهمــــا قيمتــــان عاليتــــان ويــــدل علــــى تم 0.85وقيمــــة الصــــدق  0.73الثبــــات 

  .االستمارة بدرجة عالية من الصدق والثبات 

داب والعلـوم التربيـة  مصر
ٓ
حوليات كلية البنات لـال

 جامعة عين شمس -
61 

ـــــــــة  مصر ـــــــــوم التربوي ـــــــــة جامعـــــــــة الفيـــــــــوم للعل مجل
 جامعة الفيوم -والنفسية 

62 

المركـــــــز  -لتربيـــــــة العربيـــــــة مجلـــــــة مســـــــتقبل ا مصر
 العربي للتعليم والتنمية

63 

ــــنفس  مصر ــــم ال  -دراســــات عربيــــة فــــي التربيــــة وعل
 رابطة التربويين العرب

64 

 65 جامعة اإلسكندرية -مجلة كلية التربية  مصر
 66 جامعة طنطا -مجلة كلية التربية  مصر

 67 مجلة العلوم التربوية واالجتماعية فلسطين
ساسية مج العراق

ٔ
 68 جامعة بابل -لة كلية التربية اال
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 استخدمت الباحثة اسلوب التكرارات البسيطة : المقاييس إالحصائية 

  السادة المحكمين * 
زهر .جمال عبد الحي النجار / ا د 

ٔ
  استاذ الصحافة كلية اإلعالم جامعة اال

  وبراكـت 6استاذ الصحافة عميد كلية اإلعالم جامعة . مرعي مدكور / ا د 
داب جامعة المنيا. حسن علي /ا د 

ٓ
  استاذ االذاعة والتليفزيون كلية اال

  استاذ الصحافة عميد كلية اإلعالم جامعة فاروس. فوزي عبد الغني خالف /ا د 
داب جامعة اسيوط. ا د اميمه عمران 

ٓ
  .استاذ الصحافة كلية اال

داب جامعة المل. سامي الجمعان / د 
ٓ
  ك فيصل رئيس قسم اإلعالم كلية اال

  اكـتوبر  6مدرس بقسم الصحافة كلية اإلعالم جامعة .د اسماعيل ابراهيم 
  النشر العلمي االلكـتروني )الجانب النظري للدراسة (

يمثل النشر العلمي المحصلة النهائية للبحوث العلمية ، والباب الرئيسى لنشر 
فاعلـة إليصـال المعرفة ، العلم ، ومصدرًا اساسيًا للحضارة اإلنسانية ، ووسيلة 

النــــاتج الفكــــري الرصــــين عبــــر قنــــوات خاصــــة لــــذلك تكــــون فــــي اغلبهــــا محكمــــة 
لكــــي تعطــــي الحمايــــة الفكريــــة والخصوصــــية ) كــــدوريات علميــــة (ومعتــــرف بهــــا 

 )2010فريدة دمحم ، . (والفائدة العلمية المرجو منها 
جهز (استخدام كافـة امكانـات الكمبيـوتر : النشر العلمي االلكـتروني 

ٔ
تـه، سـواء ا

في تحويل المحتوى العلمي المنشـور بالطريقـة التقليديـة ) ملحقاته ، برمجيات 
اكــرم دمحم ، .(الــى محتــوى منشــور بطريقــة الكـترونيــة مــن خــالل شــبكة اإلنترنــت 

 )169،213مرجع سابق ص 
ـــة  ـــدوريات االلكـتروني ـــة المتخصصـــة المتاحـــة  :ال هـــي تلـــك المطبوعـــات الدوري

 )190، ص 2002عبد الرحمن فراج ،(وني بنصوصها كاملة في شكل إلكـتر 
  :مزايا النشر العلمي إاللكـتروني

  .فقد يوفر جهاز كمبيوتر واحد مساحة مائت المكـتبات توفير  المساحات -
، وســهولة حصــول القــارئ علــى ســهولة تعــديل المــادة المنشــورة ٕالكـترونيــة -

طابعـــة  التعـــديالت واإلضـــافات فـــال يحتـــاج الناشـــر الـــى إعـــادة الطباعـــة وصـــدور 
جديـــدة بالتعـــديالت ولكـــن فقـــط تعـــديل المـــادة المخزونـــة إلكـترونيـــًا بإســـتخدام 
برنامج معالجة الكلمات او برامج النشر المكـتبي ، ثم وضـع المـادة بالتعـديالت 

 . الجديدة على شبكة اإلنترنت 
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بحــاث  -
ٔ
بحــاث الجــودة العاليــة فــي إخــراج ونشــر اال

ٔ
يضــمن للجامعــات ومراكــز اال

  .والمعلومات 
  .تقليل التكاليف على الباحثين  -
اختصـــار الوقـــت ، ســـهولة البحـــث عـــن المعلومـــات بكلمـــات استرشـــادية فـــي  -

لي 
ٓ
  .وقت قصير بشكل ا

حيــث يمكــن للباحــث معرفــة حجــم المطالعــة ، االقتبــاس العلمــي : التفاعليــة  -
مــن انتاجــه العلمــي ، واالجابــة علــى اســئلة المطــالعين لبحثــه ، إقامــة حــوارات 

  )7:4عصام توفيق ، مرجع سابق ، . (ة عن بعد ثقافي
  تقييم جودة تصميم مواقع النشر العلمي االلكـتروني

يعنــي التصــميم بشــكل عــام التخطــيط لتركيــب مجموعــة مــن العناصــر للخــروج 
بمنــتج نهــائي ، يعتبــر المنــتج النهــائي لعمليــة التصــميم االلكـترونــي هــو الشــكل 

دمحم كامــــل عبــــد الحــــافظ، (ن انتاجــــه الــــذي نــــرى الموقــــع عليــــه بعــــد اإلنتهــــاء مــــ
  ).58،ص 2006

هيمرحلــة البدايــة للوصــول الــى الجــودة المطلوبــة وفيهــا نتخــذ مرحلــة التصــميم 
  .قرار من البداية بالخصائص والمواصفات الالزمة لجودة التصميم 
مور الواجب مراعاتها في جودة تصميم المواقع االلكـترونية 

ٔ
  :اال

  .رعة جذب اهتمام الزائر الترتيب بشكل يؤدي الى س -
  .التناسق بين العناصر للعمل على احساس الزائر بالتوازن  -
لوان الواقعية والمناسبة التي تجذب البصر إليها  -

ٔ
  .اختيار اال

همية الخاصة وإستيعاب غيرها -
ٔ
كيد بعض العناصر ذات اال

ٔ
  . تا

  .البساطة وعدم التعقيد  -
  .صحة المعلومات وسالمة اللغة  -
  . كانية الحذف واإلضافة في مراحل اإلنتاج الفعلي ام -
نشــــطة الــــذي تســــتغرقه عــــرض المــــادة  -

ٔ
شــــمس ، نــــادر ، .(مراعــــاة الوقــــت واال

  )209، ص2008
جراءات التي تـتم عـن طريقهـا جمـع البيانـات حـول : التقييم 

ٔ
هو مجموعة من اال

هــداف محــد
ٔ
كــد مــن مــدى تحقيــق ا

ٔ
ســلوب علمــي للتا

ٔ
دة الظــاهرة المــراد تقييمهــا با

 .سلفًا لغرض اتخاذ قرارات مناسبة 
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دمحم حسـن .(وللتقييم نحتاج الي معايير التي إذا تـوافرت تـم الحكـم علـى العمـل 
  )6، ص 2014خلف ، 

ـــع االلكـترونيـــة  هـــي مجموعـــة مـــن المؤشـــرات : معـــايير جـــودة تصـــميم المواق
يمكننــا الحكــم مــن خــالل مــدى توافرهــا علــى تقيــيم جــودة تصــميم الموقــع مثــل 

لــــــوان ، اســــــتخدام الج(
ٔ
مثــــــل لال

ٔ
اذبيــــــة ، المالءمــــــة ، التميــــــز ، االســــــتخدام اال

 ).الوسائط المتعددة  
 تقييم جودة تصميم مواقع النشر العلمي العربي  

نيـــة الناقـــدة لمـــا ســـبق مـــن اجتهـــادات ودراســـات وابحـــاث 
ٔ
بعـــد القـــراءة المتا

ي لتقيـــيم جـــودة تصـــميم المواقـــع االلكـترونيـــة عامـــة ، ومواقـــع النشـــر العلمـــ
خاصــة إعتمــدت الباحثــة  نمــوذج مقــرح تــرى مــن وجهــة نظرهــا انــه محاولــة 
لتكملـــة علميـــة لمـــا ســـبق مـــن إجتهـــادات علميـــة ، اكاديميـــة ، ومهنيـــة فـــي 
محاولـــة وضـــع نمـــوذج علمـــي متكامـــل لقيـــاس جـــودة تصـــميم مواقـــع النشـــر 

 . العلمي العربي 

 :المعايير التي اعتمدتها الدراسة

 إطـار فـى الصفحات تصميم فى التنوع(    معيارمعيار الجاذبية مؤشرات ال
التصـميميه، البسـاطة فـي التصـميم ، الموقـع يتسـم بالجاذبيـة مــن  الوحـده

 ).حيث اإلبتكار والتصميم 

 المقدمــه الخدمــه لنــوع التصــميم مالءمــة(   معيــار المالءمــة مؤشــرات المعيــار
ـــالموقع، تحقيـــق ـــع فـــى التـــوازن  ب الوحـــدة فـــي البنائيـــه ، تحقيـــق  العناصـــر توزي

 الخطـــوط حجـــم فـــى التصـــميم ، مالءمـــة نـــوع الخطـــوط المســـتخدمة ، التـــوازن 
 ).المستخدمه

ــار التميــز مؤشــرات المعيــار تــوافر هويــة واضــحة للموقــع  ، وجــود شــعار ( معي
هداف الموقع

ٔ
 ).مميز ، يتفق الشعار مع ا

لوان مؤشرات المعيار
ٔ
كـثر إستخدام عدم(معيار استخدام اال

ٔ
ربعـة مـن ا

ٔ
لـوان ا

ٔ
 ا

لـوان ، إسـتخدام
ٔ
لـوان بالصفحه، التناسق والتوافق في اسـتخدام اال

ٔ
 الفاتحـه اال

 )المعلومات من واحد نوع لعرض واحد لون الخلفيات ، إستخدام في
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ساســية(معيــار الوضــوح مؤشــرات المعيــار 
ٔ
عنــوان الدوريــة ، تــوافر البيانــات اال

صــــدور ،  التــــرقيم الــــدولي ، المؤشــــرات الزمنيــــة ، جهــــة الصــــدور ، تــــاريخ اول
تعريـــف بالمســـئول عـــن الدوريـــة ، هيئـــة التحريـــر ، بيانـــات اإلتصـــال ، شـــروط 

 )النشر، إجراءات النشر 
ســهولة الرجــوع للصــفحة الرئيســية ، (معيــار ســهولة التعامــل مؤشــرات المعيــار

وجــود روابــط مســاعدة فــي كــل صــفحة لســهولة االنتقــال ، بالصــفحات الطويلــة 
على الصفحة 

ٔ
خرى ذات عالقةيوجد رابط للوصول ال

ٔ
 )، وجود روابط لمواقع ا

  .الجانب التطبيقي
  الدراسة بمواقع المؤشرات توافر ترتيب يوضح) 2(رقم  جدول 

مؤشـــرات المعـــايير التـــي اعتمـــدتها   م
  الدراسة

  الترتيب  النسبة  تكرار

اســــــــتخدام االلــــــــوان الفاتحــــــــة فــــــــي   1
  الخلفيات

ول  94.7%  54
ٔ
  اال

  الثاني  %91.2  52  عنوان الدورية  2
ربعة الوان  3

ٔ
  الثالث  %82.4  47  عدم استخدام اكـثر من ا

  الرابع  %80.7  46  سهولة الرجوع للصفحة الرئسية  4
  الخامس  %78.9  45  جهة الصدور   5
  الخامس  %78.9  45  تعريف بالمسؤل عن الدورية  6
  السادس  %70.2  42  يتفق الشعار مع اهداف الموقع  7
التناســـــق والتوافـــــق فـــــي اســـــتخدام   8

  نااللوا
  السابع  71.9%  41

  السابع  %71.9  41  توافر هوية واضحة للموقع  9
  الثامن  %70.2  40  البساطة في التصميم  10
  الثامن  %70.2  40  وجود شعار مميز  11
  الثامن  %70.2  40  شروط واجراءات النشر  12
مالءمـــــة التصـــــميم لنـــــوع الخطـــــوط   13

  المستخدمة
  الثامن  70.2%  40

ــــــي  14 ــــــط مســــــاعدة ف   التاسع  %68.4  39كــــــل  وجــــــود رواب
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  صفحة لسهولة االنتقال
  العاشر  %57.9  33  بيانات االتصال  15
الحــــــــــــــادي   %56.1  32  تاريخ اول صدور   16

  عشر
ــــون واحــــد لعــــرض نــــوع   17 اســــتخدام ل

  واحد من المعلومات
الثـــــــــــــــــــــــاني   50.9%  29

  عشر
مالءمــــــة التصـــــــميم لنــــــوع الخدمـــــــة   18

  المقدمة
ــــــــــــــــــث   49.1%  28 الثال

  عشر
حجـــــــــــم الخطـــــــــــوط  التـــــــــــوازن فـــــــــــي  19

  المستخدمة
ــــــــــــــــــث   49.1%  28 الثال

  عشر
  الرابع عشر  %47.4  27  المؤشرات الزمنية  20
الخـــــــــــامس   %45.6  26  هيئة التحرير  21

  عشر
التنـــوع فـــي تصـــميم الصـــفحات فـــي   22

  إطار الوحدة التصميمية
الســــــــــادس   43.9%  25

  عشر
وجــــــــود ارشــــــــيف لالعــــــــداد يســــــــهل   23

  البحث في معلوماته
الســــــــــادس   43.8%  25

  شرع
الســــــــــــــــــابع   %36.8  21  تحقيق الوحدة في التصميم  24

  عشر
تحقيــق التــوازن فــي توزيــع العناصــر   25

  البنائية
الثـــــــــــــــــــامن   29.8%  17

  عشر
وجـــــود روابـــــط لمواقـــــع اخـــــرى ذات   26

  عالقة
التاســــــــــــــــــع   28.1%  16

  عشر
  العشرون  %24.6  14  الترقيم الدولي  27
الموقــع يتســم بالجاذبيــة مــن حيــث   28

  صميماالبتكار في الت
الواحــــــــــــــــــد   19.3%  11

  والعشرون
بالصـــــفحات الطويلــــــة يوجـــــد رابــــــط   29

على الصفحة
ٔ
  للوصول ال

الواحــــــــــــــــــد   19.3%  11
  والعشرون
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لـوان الفاتحـة 
ٔ
يتضح من الجـدول السـابق التـزام المجـالت العلميـة باسـتخدام اال

ول ثـم مؤشـر % 94.7في الخلفيات حيث توافرت بنسبة 
ٔ
، وجاءت بالترتيب اال

، ويليــه بالترتيــب الثالــث % 91.2لدوريــة بالترتيــب الثــاني بنســبة تــوافر عنــوان ا
ربعة الوان بنسبة 

ٔ
كـثر من ا

ٔ
ثـم سـهولة الرجـوع للصـفحة % 82.4عدم استخدام ا

، وجاء بالترتيب الخامس كًالمن تـوافر %80.7الرئيسية بالترتيب الرابع بنسبة 
ا تـوافرت ، بينمـ%78.9جهة الصـدور ، التعريـف بالمسـئول عـن الدوريـة بواقـع 

قــــــل مــــــن 
ٔ
التــــــوازن فــــــي حجــــــم الخطــــــوط : كًالمــــــن المؤشــــــرات التاليــــــة %50با

المستخدمة ، مالءمة التصميم لنوع الخدمة المقدمة ، وجـاء بالترتيـب الثالـث 
ثــم تــوافر المؤشــرات الزمنيــة بالترتيــب الرابــع عشــر بنســبة % 49.1عشــر بنســبة 

% 45.6ر بنســبة ، معلومــات عــن هيئــة التحريــر بالترتيــب الخــامس عشــ% 47.4
، بالترتيب السادس عشر كًالمن التنوع في تصميم الصفحات في إطار الوحـدة 

، تحقيق %43.8التصميمية ، وجود ارشيف يسهل البحث في مكوناته بنسبة 
، تحقيــق التــوازن فــي % 36.8الوحــدة بالتصــميم بالترتيــب الســابع عشــر بنســبة 

، وجــود روابــط % 29.8بنســبة توزيــع العناصــر البنائيــة بالترتيــب الثــامن عشــر 
ثم الترقيم الدولي % 28لمواقع اخرى ذات عالقة بالترتيب التاسع عشر بنسبة 

الموقـع يتسـم بالجاذبيـة  –، واخيـرًا كـًال مـن % 24.6بالترتيب العشرون بواقـع 
مـــن حيـــث االبتكـــار فـــى التصـــميم ، بالصـــفحات الطويلـــة يوجـــد رابـــط للوصـــول 

ممــــا يؤكــــد عــــدم حــــرص المجــــالت العربيــــة  ،%)19.3(العلــــى الصــــفحة بنســــبة 
المعتمــدة عينــة الدراســة باالبتكــار فــي التصــميم وانهــا مازالــت تحتــاج الــي دعــم 

  . لمواجهة المنافسة العالمية للنشر الدولي 

 :المراجع 
، مشكالت تواجه البحـث العلمـي فـي الـوطن العربـي )2017(رشاد الفقيه ، ) 1(

 -، متوفر في 
HTTP:www.forum.ok-eg.com/New.php? 

هميـــة العلميـــة ) 2015(نـــور الـــدين حفيظـــي ، راويـــه تبينـــه ، ) 2(
ٔ
النشـــر بـــين اال

دبيــــات البحــــث العلمــــي ، مركــــز جيــــل 
ٔ
والصــــعوبات الواقعيــــة ، ملتقــــى تمتــــين ا

 135، ص 2015البحث العلمي ، الجزائر ، ديسمبر ،
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، معوقــــات النشــــر العلمــــي االلكـترونــــي مــــن )2015(عصــــام توفيــــق ملحــــم ،) 3(
منيـة ، المجلـة 

ٔ
وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس بجامعة نايف العربية للعلـوم اال

 190العربية الدولية للمعلوماتية ، المجلد الثالث ، العدد السابع ، ص 
بحــاث ) 2015(دراسـة خالـدة سـيدهم ، ) 4(

ٔ
، واقــع صـعوبات نشـر المقـاالت واال

دبيـــات ا العلميـــة بالجامعـــات الجزائريـــة
ٔ
لبحـــث العلمـــي ، مركـــز ، ملتقـــى تمتـــين ا

  200،ص 2015جيل البحث العلمي ، الجزائر ، ديسمبر ،
، تحــــديات النشــــر العلمــــي االلكـترونــــي، ) 2013(دراســــة اكــــرم دمحم الحــــاج ، )5(

مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية ، جامعة الوادي ، العدد الثـاني ، نـوفمبر 
  .145، ص 2013

معوقـــــــات النشـــــــر العلمـــــــي  )2011(دراســـــــة مصـــــــطفى جمـــــــال مصـــــــطفى ،  )6(
االكــاديمي مـــن وجهـــة نظـــر اعضـــاء هيئــة التـــدريس بالجامعـــات العربيـــة، دراســـة 
مقدمة لمؤتمر المحتوى العربي على االنترنت التحـديات والطموحـات ، الريـاض 

  . 55ص  5/10/2011-3جامعة االمام دمحم بن سعود االسالمية خالل الفترة من 

، معوقـــــات النشــــر االلكـترونـــــي وعـــــدم ) 2011(دراســــة عبـــــد العــــال عنتـــــر ،  )7(
دراسـة ميدانيـة ، : جامعة سوهاج نموذجًا :االستفادة منه في الجامعات العربية 

  .157، ص 2011، سبتمبر 26مجلة اتلعلوم االجتماعية ، العدد 

، واقـع النشـر العلمـي فـي جامعـة بابـل، دراسـة )2011(دراسة علي هلـول ، ) 8(
اسـات الحضـارية والتاريخيـة ، المجلـد الثـاني ، كـانون تقويمية ، مركـز بابـل للدر 

ول ، ص 
ٔ
  .  140اال

ابو البشر النجاتي دمحم ، معايير تقييم جودة مواقع االنترنت ،ماجستير غيـر ) 9(
  )2016جامعة النيلين ، كلية الدراسات العليا ، السودان ، (منشور ، 

عـــن طريـــق نمـــوذج عـــادل محمـــود دمحم ، تقيـــيم مواقـــع الويـــب الســـودانية ) 10(
جامعـة النيلـين ، كليـة الدراسـات العليـا ، السـودان (الجودة المقترح ، دكـتوراة 

،2015(  
الجامعـة (دمحم حسن خلف ، معايير تقييم مواقع المكـتبات فى االنترنـت ، ) 11(

  )2014المستنصرية ، المكـتبة المركزية ،
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ة االلكـترونيـة نهى جعفـر سـر الخـتم ، اسـس ومعـايير تقيـيم جـودة الصـحاف) 12(
دكـتوراه ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، كليـة علـوم االتصـال ، قسـم (

  )2014الصحافة ، 
هاشم فرحات ، محمود عبد الكريم ، نحو معايير موضوعيه لتقيـيم مواقـع ) 13(

  11/2017متوفر بتاريخ  faculty . ksu. Edu.saالناشرين ، متوفر علي
لــي رشــيد حســن ، إطــار نمــوذج لتقــويم جــودة المواقــع عمــاد ابــو الــرب ، لي) 14(

، متـــــــــــــــــــــــــــوفر علـــــــــــــــــــــــــــى 2017-12اإللكـترونيـــــــــــــــــــــــــــه ، متـــــــــــــــــــــــــــاح بتـــــــــــــــــــــــــــاريخ 
http://www.alarabiclub.org/index.php?p-Id=213&id=335  
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: منهجية البحث في الدراسات إالسالمية
  ياتالواقع والتحد

  دمحم البويسفي .د
نية  – 

ٓ
  المغرب –باحث في الدراسات القرا

  مقدمة
همية كبيرة في تطوير وارتقاء المجتمعات البشرية، والبحث 

ٔ
للبحث العلمي ا

طير وتوجيه الجانب الديني 
ٔ
همية خاصة الرتباطه بتا

ٔ
في الدراسات اإلسالمية له ا

زيله على حياة والروحي لإلنسان، من حيث فهم النص الديني ومن حيث تن
بدعها علماء مسلمين 

ٔ
الناس، وإذا  كانت للدراسات اإلسالمية مناهج متميزة ا

سئلة عصور معينة، وتلبي حاجات علمية 
ٔ
ن تجيب على ا

ٔ
كبار، استطاعت ا

وحضارية في سياقات محددة، وتترك بصمة في المعرفة اإلنسانية إلى يومنا هذا، 
تى حين من الدهر على مناهج البحث 

ٔ
صبحت فإنه ا

ٔ
في الدراسات اإلسالمية، ا

سئلة حارقة وتحديات جمة، بفعل تغير السياق العربي اإلسالمي، واتساع 
ٔ
تواجه ا

مجاالت الحياة المعاصرة وتعقدها، واالحتكاك بالحداثة الغربية وما قدمته من 
مناهج في العلوم اإلنسانية واالجتماعية تلبي احتياجات المجتمع المعاصر وتجيب 

سئلته
ٔ
  .المحلة عن ا

حدث خلخلة في قناعات الباحثين في الدراسات 
ٔ
هذا الواقع شكل ا

اإلسالمية، ودفعتهم إلى التساؤل عن مدى نجاعة وفعالية مناهج البحث في 
كـثر من ذلك هو مدى فعالية العلوم اإلسالمية في حد ذاتها، 

ٔ
العلوم اإلسالمية، وا

اإلسالمية حتى تواكب ثم صار البحث عن سبل تطوير مناهج البحث في العلوم 
مرا ملحا

ٔ
وفي هذا الصدد جاء هذا البحث ليميط اللثام عن . المستجدات ا

التحديات التي تواجه مناهج البحث في الدراسات اإلسالمية، ويبحث في سبل 
هيل هذه المناهج لكي ترتقي إلى موقع الريادة وتتحقق فيها الكـفاية العلمية 

ٔ
تا

 .ال من الواقع المشهود إلى الموقع المنشودوالوظيفة الحضارية، وسبل االنتق
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ول
ٔ
  البحث العلمي في الدراسات إالسالمية وقضية المنهج: المحور اال

إن الحديث عن القضية المنهجية في الدراسات اإلسالمية هو حديث في 
زمة 

ٔ
زمتنا الحالية هي ا

ٔ
ن ا

ٔ
صميم إشكاالت الفكر اإلسالمي التي نعيشها اليوم، ال

ضبط الميزان يكـفيك هم الموزون، وصحة : وصدق من قال. اءمنهج ابتداء وانته
هذا المنهج هو ما يتعين على الباحثين في الدراسات . المناهج تكـفيك هم النتائج

زمة المسلمين اليوم، 
ٔ
اإلسالمية مراجعته وتجديده، وهو المعول عليه في حل ا

إنه "نهج وتجاوز تخلفهم وعجزهم عن تحقيق التقدم والرقي الحضاري، نعم الم
موسى عليهم السالم في الحياة والعلم، فمن فسد منهجه بذل كـثيرا وحّصل إن 
ول من 

ٔ
، وسبق وإن لم يكن ا

ٔ
بطا

ٔ
سرع وإن ا

ٔ
حصل قليال، ومن استقام منهجه ا

وفي الحديث النبوي الشريف ما يؤكد ذلك ويعضده، فالرسول صلى هللا . 1انطلق
خلص دينك يكـفيك العمل الق: "عليه وسلم يقول

ٔ
، ويقول صلى هللا عليه 2"ليلا
خر

ٓ
ولون يوم القيامة: "وسلم في حديث ا

ٔ
خرون اال

ٓ
  .3"نحن اال

كـثر من باحث في هذا المجال، ومن الذين اشتغلوا بقضية 
ٔ
كده ا

ٔ
وهذا ما ا

ن مشكلة 
ٔ
المنهج وتنبهوا له مبكرا الدكـتور الشاهد البوشيخي عندما اعتبر ا

ولى
ٔ
متنا اال

ٔ
نه ولن يت. المنهج هى مشكلة ا

ٔ
م تحليقنا العلمى وال الحضارى إال وا

قوم، وبمقدار تفقهنا فى المنهج ورشدنا فيه 
ٔ
بعد االهتداء فى المنهج للتى هى ا

ن حرصنا على استقامة المنهج فى . يكون مستوى انطالقنا كما وكيفاً 
ٔ
كد على ا

ٔ
وا

ن يكون فوق كل حرص
ٔ
جل . كل شئ ، ينبغى ا

ٔ
وإن الجهود الذى نبذله من ا

كبر من كل مجهود؛ إذا العلم  ليس هو تقويم المنهج ين
ٔ
ن يكون ا

ٔ
بغى ا

دم، 
ٓ
دمغة بنى ا

ٔ
القناطير المقنطرة من المعلومات يتم تكديسها وخزنها فى ا

وإنما هو صفه تقوم بالشخص نتيجة منهج معين فى التعلم والتعليم، تجعله 
سه خزائن ومكـتبات، . قادرًا على ما لم ُيعلم

ٔ
والعالم ليس هو الذى يحمل فى را

                                                 
نحو : انظر الكلمة االفتتاحية للدكـتورد الشاهد البوشيخي ضمن الدورة التكوينية - 1

معهد الدراسات المصطلحية، والمعهد : منهجية للتعامل مع التراث اإلسالمي، الناشر
  21ص  -1996العالمي للفكر اإلسالمي، سنة 

  6358، رقم الحديث شعب اإليمان للبيهقي - 2
  1419: رقم الحديثصحيح مسلم،  -3 
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سه وما فى الخزائن والمكـتبات، ومن و
ٔ
لكنه الذى يعرف كيف يوظف ما فى را

جل إضافة بعض اإلضافات
ٔ
  .  ا

مة عامة، والحال العلمية منها خاصة، يلحظ بيسر 
ٔ
حوال اال

ٔ
والناظر فى ا

موال 
ٔ
ن كـثيرًا من اال

ٔ
لة المنهج لما تعط حظها من العناية والرعاية، وا

ٔ
ن مسا

ٔ
ا

وقات والطاقات تضيع بسب ف
ٔ
ن  ساد المنهجواال

ٔ
وبغير المنهج القويم ال يمكن ا

 .1يستقيم للبحث العلمى سير

والناظر في واقع البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية بشكل 
مراض،منها

ٔ
خص يجده يشكو كـثيرا من اال

ٔ
التكديس بدل البناء، واالستهالك : ا

دل بدل التصدير، والجمع بدل البحث، واالرتجال بدل التخطيط، والفردية ب
نى والتعميم بدل التدقيق، والفوضى فى عدد 

ٔ
الجماعية، والتسرع ،بدل التا

مل  –ومرد ذلك كله .. من المجاالت بدل الضبط 
ٔ
إلى فساد  –عند التا

  2المنهج

هذا الواقع في البحث العلمي سببه عدم عامل الزمن الذي تغير وتغيرت معه 
نساق ظروف الناس االقتصادية واالجتماعية، وهو تغير من 

ٔ
نوعي كيفي يجعل اال

خذا تقليديا، ليس فقط غير قادرة على 
ٔ
خذت ما

ٔ
المعرفية والفكرية السالفة، إذا ا

يضا عاجزة عن سد حاجة الفهم، فهم بنية 
ٔ
سد الحاجة إلى حل المشكالت، بل ا

نظمة الحياة التي تجددت تجديدا كيفيا، وهذه الحالة التي يعيشها العقل 
ٔ
وا

بله مع العالم، حيث ال يواجه مشكالت معدودة، بل اإلسالمي المعاصر في تقا
نساقه الفكرية والفقهية القديمة، وهذا 

ٔ
هيكلة جديدة لنمط االجتماع، لم تعهدها ا

عني به وجوب التجديد في مناهج 
ٔ
يفرض تجديدا في طريقة فهمنا للتجديد ذاته، وا

                                                 
، مجلة الشاهد البوشيخي .مشكلة المنهج فى دراسة مصطلح النقد العربى القديم د - 1

   56/  55العدد  المسلم المعاصر 
  الشاهد البوشيخي، المرجع السابق - 2
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نه غير كاف التغيير في ثمار المنهج الموروث، وإنما الم
ٔ
طلوب تجديد التفكير، ال

فكار
ٔ
لة المنتجة لتلك اال

ٓ
  . 1اال

فيتن ابتلي بهما منهج البحث 
ٓ
يضا يجد ا

ٔ
والناظر في واقع البحث العلمي ا

ثر سلبا على .في الدراسات اإلسالمية اليوم
ٔ
قضية المنهج في الدراسات مما ا

عجز : اإلسالمية وخسرت خسارة كبيرة بعدما تركبت من عاملين وسببين هما
مير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي هللا . اجرالتقي وجلد الف

ٔ
وهو ما تعوذ منه ا

عوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة: " عنه عندما قال
ٔ
وتجلى ". اللهم إني ا

فتين، هما
ٓ
  : ذلك في ظهور ا

ن يدرك  -
ٔ
ولى  الحفظ وتكديس المعلومات في الذهن، دون ا

ٔ
فة اال

ٔ
اال

ين يضع مداركه، وال كيف يوظف فو
ٔ
وعى ا

ٔ
ائده، من الذي جمع فا

ن يعلم هيكل بنائه، ما اعوج منه وما استقام، وما ذاك إال  
ٔ
غير ا

ن 
ٔ
النصرافه عن االستيعاب ما جمعه من علوم السلف ما يجمع دون ا

ن ينتبه 
ٔ
بدعوا، ودون ا

ٔ
بدعوا ما ا

ٔ
َم ركبوا ما ركبوا، وال كيف ا

َ
يفقه عال

سرار قضاياها، كيف رتبت، ونتائجه
ٔ
ا إلى مقاصد المعارف، وال إلى ا

  2كيف فسرت وعللت؟

دواتها : واالفة الثانية -
ٔ
هي االفتتان بالمناهج الغربية وا

المعرفية، وتلقي طرائـقها وحدودها من غير سواها، حتى صار هذا 
خر 

ٓ
المنبهر إلى درجة االستيالب، ينظر إلى نفسه وإلى غيره من منظور اال
خر، وصار ينكب على المصطلحات والمناهج الغربية من

ٓ
غير  وبمعيار اال

ن 
ٔ
ن يبني، وينتقد من غير ا

ٔ
تمحيص وال تدقيق، فصار يهدم من غير ا

صول
ٔ
ن . يستند إلى اال

ٔ
ثر ومعلوم ا

ٔ
المصطلحات والمناهج الوافدة تتا

                                                 
https://nohoudh-لماذا نحتاج إلى التجديد المنهجي؟ د الطيب بوعزة،  -1 

center.com/  
نصاري، منشورات الفر قان،  - 2

ٔ
بجديات البحث العلمي في العلوم الشرعية، د فريد اال

ٔ
ا

  149ص . م1997الدار البيضاء،  -الجديدةمطبعة النجاح 
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قت فيها، وال يجب التعامل مع المناهج  ت وتَخل�
ٔ
بالسياق والبيئة التي نشا

، فكـثير من "العثور "والمصطلحات الوافدة علينا من الغرب بمنطق 
مناهج والمصطلحات الغربية مفخخة ومنحازة، ولذلك وجب إيقافها في ال

مة الحضارية للسؤال، والتثبت من الهوية، وحسن النية، 
ٔ
حدود اال

ودرجة النفع، وتعقبها في مختلف المجاالت والتخصصات التي قد تكون 
خت بغير حق، فإن سويت وضعيتها، كما  و فر�

ٔ
باضت ا

ٔ
عششت فيها، وا

مة منها فإنها رجسوإال. يقال، فذاك
ٔ
ر فكر اال ، وهكذا ضاعت قضية 1 ُطّهٍ

  . المنهج في الدراسات اإلسالمية وخسرت خسارة كبيرة

منهج البحث في قضايا الدراسات إالسالمية والمعارك : المحور الثاني
  الفكرية الوهمية

دت هذه 
ٔ
مة، وا

ٔ
ظهرت علوم إسالمية عديدة نتيجة حاجة حضارية لال

دوارا فاعل
ٔ
فرادا وجماعات، لكن هذه الفاعلية العلوم ا

ٔ
ة في حياة المسلمين ا

مة، 
ٔ
ت تخف وتضمحل مع الزمن، حتى غابت في تاريخ اال

ٔ
والوظيفية بدا

بعدما طغى التكرير واالجترار والتقليد، ومن هذه العلوم علم التوحيد الذي 
جمد على طابعه المدرسي الذي اقتضته مرحلة زمنية معينة، وحاجة تعليمية 

ثر له في تار
ٔ
صبح اليوم مجرد معلومات محشوة في الذهن وال ا

ٔ
مة، ثم ا

ٔ
يخ اال

مر ينطبق على . في الواقع من حيث استقامة السلوك وسالمة الفهم
ٔ
ونفس اال

ن الكريم، بعدما 
ٓ
غلبها إلى معلومات تؤخر للقرا

ٔ
ن التي انقلبت في ا

ٓ
علوم القرا

ن من اال
ٓ
ولى هي تسييج فهم القرا

ٔ
  .نحرافكانت وظيفتها المنهجية اال

وبعدما غابت الوظيفة المنهجية لهذه العلوم بقي فهم النص الشرعي  
ثغرا منكشفا، ومنه دخلت الفتن على المسلمين حتى وصلت حد التكـفير 

  .والُفرقة واالقتتال
وهذه نماذج من القضايا التي فقدت وظيفتها المنهجية مع مرور 

حوال، وظهور التقليد وضمو 
ٔ
  .ر التجديدالزمن وتبدل الظروف واال

                                                 
نفو برانت، فاس: انظر - 1

ٔ
. نظرات في المصطلح والمنهج، د الشاهد البوشيخي، مطبعة ا

 بتصرف كبير. 9ص . م2002، سنة 1ط 
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وال
ٔ
  قضية العقل النقل: ا

ت في الفكر اإلسالمي ضمن سياق 
ٔ
من القضايا الفكرية التي نشا

تاريخي وحضاري معين، قضية العقل والنقل، فبعد عهد الرسول صلى هللا 
عليه وسلم وعهد الصحابة، حيث لم يكن ظهر هذا الصراع والتقابل المتوهم 

وانسجام، إذ النص يرشد العقل  بين العقل والنقل، وكان بينهما تكامل
ي 

ٔ
ويسدده، والعقل يتفهم النص ويستوعبه من حيث الفهم والتنزيل، دون ا

و شقاق
ٔ
وبعد عصر الترجمة واالنفتاح على الفلسفة اليونانية، وبعد . خالف ا

ظهور االختالف السياسي بين المسلمين في قضية اإلمامة ورفض العقل من 
لكن بعدما عالج المسلمون هذه . 1النصجهة، وإشهار العقل في مواجهة 

القضية وكـتبوا فيها الكـتب والتي ُتوجت بكـتابات الشيخ ابن تيمية وابن 
. رشد، لم يعد مصوغ وال من المقبول إحياء هذه القضية في زمننا الحالي

ن مضيعة للوقت والجهد
ٓ
  .واالشتغال بها اال

  قضية الجبر واالختيار: ثانيا
راد وهي قضية مثل سابقتها ذ

ٔ
ات خلفية سياسية تاريخية، حينما ا

ن 
ٔ
خطائهم السياسية، فقالوا بالجبر وا

ٔ
مية تبرير تجاوزاتهم وا

ٔ
حكام بني ا

اإلنسان مسير غير مخير، مما دفع باإلمام الحسن البصري إلى كـتابة رسالة إلى 
إنكم ترسلون شرطتكم : عبد الملك بن مروان يعاتبه، ويقول لهالخليفة 

له كل من معبد يهينون الناس ويظل
ٔ
مون الناس وتقولون هذا بقدر، وحينما سا

مية
ٔ
با سعيد، إن هؤالء   :الجهني وعطاء بن يسار بعد انتشار ظلم بني ا

ٔ
يا ا

موال بغير حق ويقولون
ٔ
خذون اال

ٔ
إنما : الملوك يسفكون دماء المسلمين ويا

عمالنا على قدر هللا
ٔ
عداء هللا: فكان يقول. تجري ا

ٔ
 2كذب ا

ٔ
مور ، وهي القضايا اال

مية، 
ٔ
يديولوجية الكبيرة التي عارض فيها الحسن البصري حكام بني ا

ٔ
اال

  ...وجلبت عله ضغوطات

                                                 
زمة الفكرية المعاصرة، د طه جابر العلواني، الدورة التكوينية - 1

ٔ
نحو منهجية : اال

معهد الدراسات المصطلحية، والمعهد العالمي : اشرللتعامل مع التراث اإلسالمي، الن
  47ص . 1996للفكر اإلسالمي، سنة 

  441المعارف، البن قتيبة، تحقيق ثروت عكاشة، ط دار المعارف بمصر، ص  - 2
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فبعدما كانت في البدء قضية سياسية انتقلت إلى قضية عقدية 
وصارت ُتبحث ضمن مباحث االعتقاد، وشتان ما بين القضايا السياسية 

مة ويمزقها،  والقضايا العقدية، إذ إن مناقشتها من الزاوية العقدية
ٔ
يشتت اال

ننا كلما ذكرناها ينقسم الناس فريقين، فريق 
ٔ
 فيها يعني التكـفير، ال

ٔ
والخطا

، وهذا ُينسب ذلك إلى البدعة 1جبري وفريق قدري، وبالتالي هذا يكـفر هذا
هون والمخطئ فيها ال 

ٔ
مر فيها ا

ٔ
لكن حين ُتناقش من الزاوية السياسية يكون اال

مر اجتهادي
ٔ
  .توفيقي ضمن دائرة اإلسالم ُيكـفر، ويبقى اال

ن 
ٔ
زمة منهج البحث في الفكر اإلسالمي، وا

ٔ
وهذا التحليل يظهر لنا ا

كـثيرا من القضايا المبحوثة ذات خلفية تاريخية سياسية في سياق معين، ثم 
ن بعض المواقف السياسية 

ٔ
تطورت بعد ذلك لتصبح من قضايا االعتقاد، وا

صبحت مبادئ اعتقادية غير خاضعة للزما
ٔ
حوالا

ٔ
ما إحياء . ن والمكان واال

ٔ
وا

مة فيه وال 
ٔ
هذه القضايا واستدعاؤها اليوم،  هو إحياء لصراع قديم وعقيم، لال

مة من ورائه ويالت التكـفير والتبديع 
ٔ
مصوغ له، وهذا خلل منهجي جنت اال

  .والتفريق والتقتيل
ولم تعد هذه القضايا تمثل مشكالت بالنسبة للمسلم المعاصر، 

نها ليست ق
ٔ
ضايا وجودية إنسانية تفرض نفسها خارج حدود الزمان ال

والمكان، ولن ُتطرح في الوقت الحالي إذا ُوجد المفكر المسلم القادر على 
إعادة صياغة المنظومة الفكرية اإلسالمية التي تستجيب الحتياجات هذا 

  .2العصر وشروطه

                                                 
زمة الفكرية ومناهج التغيير، د طه جابر العلواني، ص  - 1

ٔ
  57اال

جابر العلواني، في الدورة انظر تعقيب د عبد الناصر السباعي على ورقة د طه  - 2
  70نحو منهجية للتعامل مع التراث اإلسالمي، ص : التكوينية
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ن نوضح 
ٔ
مرا،وينبغي ا

ٔ
ن وهو قبل، من المفكرون فيه كـتب ا

ٔ
 بعض ا

 
ٔ
 صالحة غير الحاضر وقتنا في لكنها معين، زمن في وصالحة صحيحة فكاراال

كـثر صحتها، على حافظت ولو
ٔ
فكار هناك ذلك من وا

ٔ
فكار ميتة ا

ٔ
 كما مميتة وا

 فكرة وهي الميتة الفكرة بين يميز حيث نبي، بن مالك الجزائري  المفكر ميز
فول عصر في اإلسالمية الثقافة انتجتها موروثة

ٔ
 للتطبيق، حةصال وليست اال

صول، خذلت بها التي الفكرة هي" :عنها ويقول
ٔ
 مثلها عن انحرفت فكرة اال

على
ٔ
صيلة الثقافية العصارة في جذور  لها ليس لذا و اال

ٔ
ما ،"اال

ٔ
 :المميتة الفكرة ا

هي الفكرة التي فقدت ”: ويقول عنها الغربية، الثقافة من الوافدة الفكرة فهي 
ما فقدت جذورها التي بقيت في مكانها في  هويتها وقيمتها الثقافيتين بعد

صلي
ٔ
 . 1"عالمها الثقافي اال

فكار التي انتهت صالحيتها قد تصير سامة وقاتلة، ومن  
ٔ
وهذه اال

فضل تجنبها وعدم تناولها
ٔ
فكار إذا خرجت من سياقها وبيئتها التي . اال

ٔ
ن اال

ٔ
وال

 .تخلقت فيها تصبح غير ذات جدوى وإذا نبتت تنبت بشكل مشوه ممسوخ
  قضية التقابل بين الكلية والجزئية: ثالثا

مور المنهجية في التعامل مع النص الشرعي والتي وقع فيها 
ٔ
ومن اال

خلل وانزياح كبير عما كان عليه في عهد النبي الكريم والصحابة الكرام، هي 
ثار  القراءة الجزئية 

ٓ
التقابلية بين القراءة الكلية والجزئية للنص الشرعي، ومن ا

و الحكم الشرعي، للنص ا
ٔ
ن في التشريع  ا

ٓ
لشرعي إقصاء جزء كبير من القرا

خرى، وقد 
ٔ
يات اال

ٓ
حكام دون غيرها من اال

ٔ
يات اال

ٓ
واالقتصار على ما سمي با

حكام في 
ٔ
حاديث اال

ٔ
ية، وحصر ا

ٓ
حكام في خمسمئة ا

ٔ
يات اال

ٓ
حصر بعضهم ا

و مئتين فقط
ٔ
لف ومئة ا

ٔ
  .خمسمئة إلى ا

ن تكون حاكمة لل
ٔ
فكر اإلسالمي عامة، ونلوم نريد لهذه الكليات ا

حكام الشرعية من النصوص 
ٔ
خذ اال

ٔ
صوليين الذين يكـتفون في ا

ٔ
الفقهاء واال

يات الكلية، وهذا التضييق في 
ٓ
حكام، ويتركون اال

ٔ
يات اال

ٓ
الجزئية فيما يعرف با

حكام الشرعية، 
ٔ
حكام سببه هو تضييق مفهوم الشريعة والتشريع واال

ٔ
تقدير اال

حكام فيما ه
ٔ
و جزئي تطبيقي مباشر، وكانت النتيجة هي وحصر مفهوم اال

                                                 
فكار في العالم اإلسالمي، ل -1

ٔ
  153مالك بن نبي، دار الفكر، ص مشكلة اال
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ن الكريم
ٓ
حكام الكبرى الموجودة في القرا

ٔ
وال .  تغيب الكليات والقواعد واال

دلة 
ٔ
دلة الجزئية وحرفيتها، إذا كانت منافية لال

ٔ
يجوز الوقوف عند ظواهر اال

  .1الكلية

ن 
ٓ
وفي هذا التجزئي والحصر إهدار لثروة تشريعية هائلة في القرا

ي مصوغ مقبولالكريم وال
ٔ
وسوف نعود . سنة النبوية، وتعطيل لها دون ا

لقضية العالقة بين الكليات والجزئيات في النص الشرعي ونعالجها ضمن 
ولويات البحث في الدراسات اإلسالمية

ٔ
  .ا

  قضية تغييب التكامل بين العلوم: رابعا
وهذا من الخلل الذي تسرب إلى الفكر اإلسالمي، حيث انفصلت العلوم 

رعية عن العلوم اإلنسانية المعاصرة التي تساعد على فهم الواقع بمكوناته الش
وبنياته وتقاطعاته، وتعين على التنزيل السليم للنص الشرعي على الواقع 

خر بين العلوم . التغير والمتشعب
ٓ
تي إلى انفصال ا

ٔ
وبعد هذا االنفصال نا

خرى، 
ٔ
والتي تسهم الشرعية من جهة والعلوم الطبيعية والكونية من جهة ا

بشكل مباشر وفعال في تسخير الكون لإلنسان وتيسر له مهمة االستخالف، 
بما تتطلبه حاجاته البشرية واالجتماعية، وتحقيق غايات إيمانية بالنظر إلى 
نفس، وهذا ما يحاوله البعض من خالل البحث في اإلعجاز العلمي 

ٔ
فاق واال

ٓ
اال

دى وظيفة إيمان
ٔ
ِخذ بحق وشرطه ال   .ية ودعوية كبرى الذي لو ا�

هذا االنفصال جعل العلوم اإلسالمية محصورة في زاوية ضيقة 
نتجها وطورها 

ٔ
دوات المعرفية الحديثة التي ا

ٔ
محرومة من االستفادة من اال

فقد العلوم الشرعية الفعالية والنفعية، وجعلها مهددة . الغرب
ٔ
وهذا االنفصال ا

  .لحياةبالتجاوز واالستغناء عنها في مجاالت حيوية من ا
كد على 

ٔ
مر الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن وا

ٔ
وقد نبه إلى هذا اال

السند "ما سماه حاجة اليقظة الدينية المعاصرة في العالم اإلسالمي إلى 
قواها "الفكري 

ٔ
حدث المناهج العقلية وا

ٔ
، وذلك بدعم التجربة اإليمانية با

ن القصور في هذا الباب هو الذي جعل ه
ٔ
سيسها عليها، وا

ٔ
ذه اليقظة تنحو وتا

طمعت الخصوم في التعرض لها واإلساءة إليها 
ٔ
هل "في اتجاهات ا

ٔ
ن ا

ٔ
ولو ا

                                                 
ساسية، ص  - 1

ٔ
  189الكلية اال
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اليقظة حّصلوا ملكة منهجية َعِمَل التغلغل في تجربة اإليمان على فتح 
بوابها، لتمّكنوا من إقامة فكر إسالمي جديد يحّصن هذه اليقظة

ٔ
 .1"ا

ن الكريم بما هو مصدر الثقافة وال
ٓ
ن القرا

ٔ
فكر عند ومعلوم ا
نفس عن وحديث مبين، عربي بلسان المسلمين، خطاب

ٔ
 اإلنسان :اال

فاق عن وحديث المكلف المستخلف،
ٓ
 .االستخالف مجال المسخر الكون :اال

نية، العلوم تلك وكل الخادمة لها، علومها دائرة ولكل
ٓ
 شرعية،: وبتعبيرنا قرا

و
ٔ
يات النص في المتفقه الناظر يستوي إذ إسالمية؛ ا

ٓ
يا وفي ا

ٓ
نفس تا

ٔ
 وفي اال

يات
ٓ
فاق، ا

ٓ
 الكـتاب المسطور  في إليه وهادية مرشدة الحق على دالئل فكلها اال

صل إلى تنتهي نسقية بنائية وحدة بينها المنظور، الكـتاب في كما
ٔ
 .التوحيد ا

نها   
ٔ
نها دافعة إلى النهوض والتقدم، وا

ٔ
صل في العلوم اإلسالمية ا

ٔ
واال

نها
ٔ
نفس وتبني العمران،  مصطبغة بصبغة الوحي وهداياته، بحيث ا

ٔ
تزكي اال

مة إلى مقامات الخيرية والشهادة على الناس، ومحققة لمقصد 
ٔ
ومؤهلة لال

رض
ٔ
  .2االستخالف وعمارة اال

ولويات البحث في الدراسات إالسالمية: المحور الثالث
ٔ
  ا

البحث في الدراسات اإلسالمية يحتاج إلى تجديد في المنهجية إن 
جل اإلصالح، وتوجيه الجهود حول بيانًا للعيوب واقتراحًا للحل

ٔ
ول من ا

ولويات الفكر اإلسالمي اليوم، 
ٔ
هم ا

ٔ
الجانب المنهجي في الفكر اإلسالمي من ا

ولويات في البحث العلمي هو حديث عن واجب الوقت، 
ٔ
إن الحديث عن اال

ولويات رشد واالشتغال 
ٔ
ن العمل باال

ٔ
على غيرها تضييع لهذا الواجب، وا

ن تسير وفق نظام  كما يقول الدكـتور   منهجي
ٔ
الشاهد البوشيخي، وهو ا

ولويات، فيه الثابت وفيه متغير، إذا حمل الشخص نفسه على هذا ووطن 
ٔ
اال

ولويات في
ٔ
البحث في  نفسه عليه، فإنه يكون راشدا منهجيا، ونقصد باال

خير عند تزاحم 
ٔ
خير ما حقه التا

ٔ
الدراسات اإلسالمية تقديم ما حقه التقديم وتا

فهناك عدة قضايا . يا المطلوب بحثها في العلوم الشرعيةالمجاالت والقضا

                                                 
العمل الديني وتجديد العقل، طه عبد الرحمن، بيروت، المركز الثقافي العربي،  - 1

  9-10، ص م1997
إمكانات وعوائق، د سعيد شبار، .. في العلوم والثقافة والمنهج راهنية سؤال التجديد -2 

center.com-https://nohoudh/  
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ولوية في البحث عن غيرها، ويمكن 
ٔ
وإشكاالت تحتاج إلى التقديم وإعطائها اال

ولويات فيما يلي
ٔ
  : ان جمل هذه اال

وال
ٔ
  في تحقيق كـتب التراث : ا

بذل غاية الوسع والجهد إلخراج النص التراثي : ونقصد بالتحقيق
صل

ٔ
وهذا .  1ه نسبة ومتنا مع حل مشكالته وكشف غوامضهمطابقا لحقيقة ا

هم 
ٔ
مة اإلسالمية ا

ٔ
ن تراث اال

ٔ
ول خطوة منهجية في التجديد، ال

ٔ
العمل هو ا

مة وسر وجدوها وقوتها، 
ٔ
نه ذاكرة اال

ٔ
تراث فكري عالمي، وال يمكن القفز علي ا

ول التجديد قتل 
ٔ
ي تجديد، وقد صدق من قال ا

ٔ
وال بد من االنطالق منه في ا

  .ي بحثاالماض
وبالنظر إلى واقع البحث العلمي في التراث نجده في حاجة ماسة إلى 

ن
ٔ
: حل معضلة النص التراثي في مختلف العلوم، توثيقًا وتحقيقًا وتكشيفًا، ال

غلب المخطوط في حكم المفقود، "
ٔ
غلب الموجود منه خطوط، وا

ٔ
التراث ا

غلب المطبوع في حكم المخطوط
ٔ
دة تحقيق وقد وما ُحقق يحتاج إلى إعا. 2"وا

إن : محافظ الخزانة الملكية في المغرب بالرباط يقول فيهاحضرت محاضرة ل
ن العلماء . النصوص المحققة في الجامعات ال تستجيب للشروط العلمية

ٔ
وا

ساتذة الكبار ال يعتمدون الكـتب المحققة من لدن الطلبة الباحثين خالل 
ٔ
واال

طاريح الدكـتوراه
ٔ
.. تكوين خاصة في العربيةوالسبب هو ضعف ال. رسائل وا

ن يعاد تحقيقها
ٔ
ن هذه الكـتب المحققة كلها نعم كلها يجب ا

ٔ
ومن هؤالء . وا

صلية في الهامش وغيرها في المتن
ٔ
ويؤكد  ...المحققون من يجعل الرواية اال

هذا ما ما قاله الدكـتور محسن عبد الحميد في سياق اقتراحه لتطوير البحث في 
ئل في قضايا تحقيق التراث، وترك ذلك إلى منع تسجيل الرسا: "الجامعات

ن تحقيق الكـتب 
ٔ
خرى، التي تهتم بذلك ال

ٔ
المؤسسات الرسمية، المختصة اال

حوال، ثم 
ٔ
 للطلبة الضعاف في معظم اال

ٔ
التراثية في الجامعات، غدا متكا

معظم تلك التحقيقات ال قيمة علمية لها، وال عالقة لها بصراعنا الحضاري في 

                                                 
نصاري، منشورات الفرقان، مطبعة  - 1

ٔ
بجديات البحث في العلوم الشرعية، د فريد اال

ٔ
ا

 134، ص 1997الدار البيضاء سنة  -النجاح الجديدة
نقد العربي لدى الشعراء الجاهليين واالسالميين قضايا ونماذج، د مصطلحات ال - 2

 42ص . 1993ار البيضاء سنة -الشاهد البوشيخي،  دار القلم مطبعة النجاح الجديدة ال
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،  وهذا يفرض على الباحثين في الدراسات اإلسالمية 1"الحاضر والمستقبل
بذل الجهد العلمي في تحقيق التراث تحقيقا علميا مستوفيا للشروط ومحققا 

  .للغاية وملبيا للحاجة
ثم بعد التحقيق ال بد من  التكشيف الموضوعي وذلك قصد 

ن يكو
ٔ
ن الوصول إلى إنجاز الكشاف الموضوعي للعلوم الشرعية الذي نقترح ا

جيال القادمة االطالع على 
ٔ
نواع هذه العلوم، حتى يتيسر لال

ٔ
مصنفا حسب  ا

مة واالستفادة منه
ٔ
  .تراث اال

  في الدراسات المصطلحية: ثانيا
المصطلحات مفاتيح العلوم، وسر مكنونها، والمصطلح عنوان 
شياء 

ٔ
ساس الرؤية، والرؤية نظارة اإلبصار التي تريك اال

ٔ
المفهوم، والمفهوم ا

همية  كما هي؛
ٔ
تي اال

ٔ
لوانها الطبيعية، ومن هنا تا

ٔ
شكالها وا

ٔ
حجامها وا

ٔ
با

مام مصطلح الذات الذي هو خزان
ٔ
ولوية للدراسات المصطلحية، وخاصة  ا

ٔ
 واال

سف 
ٔ
ولويات، فال يكاد لال

ٔ
س اال

ٔ
ن يكون على را

ٔ
الممتلكات، والذي يجب ا

مر المصطلح
ٔ
مة لما تقدر ا

ٔ
ن اال

ٔ
دنى التفات، وذلك وحده دليل على ا

ٔ
 يحظى با

لة المصطلحية 
ٔ
قدره، ولما تفقه طبيعة اإلشكال المصطلحي ولما تتصور المسا

ثر المصطلحات . التصور المطلوب
ٔ
يضا بالنظر إلى ا

ٔ
مية المصطلح ا

ٔ
وتظهر ا

حدثته من تشويه وتغيير، ومن 
ٔ
الوافدة على الثقافة اإلسالمية من الغرب وما ا

هم خطوة منهجية هنا هي . تمكين للغزو الثقافي
ٔ
امتالك  التصور  ضرورة وا

لة المصطلحية والوعي بهذا
ٔ
، واعتماد منهج الدراسة .الحضاري الشامل للمسا

وال يتم ذلك إال بإنجاز  .المصطلحية، في الكشف عن مفاهيم المصطلحات
لفاظ 

ٔ
ن الكريم، ويراد به المعجم الذي يحدد مفاهيم ا

ٓ
المعجم المفهومي للقرا

ن الكريم ومواقعها في النسق المفهو
ٓ
ن الكريم، ليمكن القرا

ٓ
مي الكلي للقرا

ن الكريم
ٓ
ثم إنجاز المعجم التاريخي  .الوصول إلى الفهم الكلي النسقي للقرا

ثم التزام منهجية مستوعبة لما لدى الذات وغير  .للمصطلحات العلمية العربية
إن : "الذات في وضع المصطلحات، وقد قيل عن هذا في نظرة سابقة، ما نصه

و غير السائدالس–المصطلح الوافد 
ٔ
ن يواجه–ال يواجه  –ائد ا

ٔ
 –وال ينبغي ا

                                                 
زمة المثقفين اتجاه اإلسالم في العصر الحديث، د محسن عبد الحميد، مطبعة دار  - 1

ٔ
ا

 143، ص 1985النجاح الجديدة، الدار البيضاء، سنة 
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سماه 
ٔ
بمنهج العثور؛ إنه البد من خطة علمية شاملة حاسمة، لمواجهة ما ا

  .1الطوفان المفهومي"بعضهم بـ
نية: ثالثا

ٓ
صول التفسير: في الدراسات القرا

ٔ
  :استكمال بناء علم ا

ة في الفك
ٔ
ول العلوم نشا

ٔ
ر إذا كان تفسير كـتاب هللا تعالى ا

نه مع تطور العلوم 
ٔ
اإلسالمي، من حيث التدوين والتصنيف والممارسة، إال ا

اإلسالمية واتساع رقعتها، وكـثرة االشتغال بها، ظهرت الحاجة إلى ضبط 
نها 

ٔ
صول المحكمة التي من شا

ٔ
 البحث عن القواعد واال

ٔ
العملية التفسيرية، وبدا

، وتمنع العبث بالنصوص الشرع
ٔ
ن تعصم المفسر من الخطا

ٔ
عناقها، ا

ٔ
ية ولّي ا

حكام والحكم الشرعية من 
ٔ
وتضبط عملية الفهم عن هللا تعالى، واستنباط اال

  .ْحَكًما في تفسير النص الشرعيمظانها، بحيث تكون قانونا ُم 

بت الحركات اإلصالحية والتيارات الفكرية والعقدية      
ٔ
على ... وقد دا

عطانا ُفُهومً 
ٔ
ن الكريم استمداد مشروعيتها من النص، وهذا ما ا

ٓ
ا متعددة للقرا

  .قد تصل إلى حد التناقض

والذي جعل مثل هذه الفهوم تكـثر وتتعدد إلى حد الفوضى وضياع   
هواء والضالالت، هو عدم استكمال وإنضاج   الحقيقة الشرعية

ٔ
هل اال

ٔ
بين ا

صول للتفسير
ٔ
صول تضبط   ا

ٔ
تضبط الفهم عن هللا تعالى، فالحديث مثال له ا

لعابثين من الزنادقة والمبتدعين، لهذا فكل نقله وتحصنه من عبث ا
رادت العبث بالسنة باءت بالفشل

ٔ
صوله . المحاوالت التي ا

ٔ
وكذلك الفقه له ا

هواء وانحراف الفهوم،  التي تضبط عملية االستنباط والتشريع
ٔ
وتقيه من زيغ اال

صول وال قواعد تضبط وتحكم العملية التفسيرية، 
ٔ
ن� التفسير بقي بال ا

ٔ
إال ا

ن البعض نزع عنه صفة العلمية، وقال إنه لم يرتق بعد إلى مستوى حتى إ
طيري، الذي يحميه من 

ٔ
نه يفتقر إلى الجانب التنظيري التا

ٔ
العلم، بمعنى ا

ِل القائلين وانتحال المبطلين، هم تجليات هذه الفوضى َتَقو�
ٔ
: لهذا كان من ا

نت
ٔ
ويل الفاسد واالنحراف في فهم النصوص الشرعية، والذي ا

ٔ
ج بدوره التا

                                                 
لة المصطلحية، د الشاهد البوشيخي،  - 1

ٔ
نحو تصور شامل للمسا

www.altasamoh.net/Article.asp?Id=66  
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مة ما 
ٔ
فراد وجماعات، كانت نتائجها وخيمة على اال

ٔ
انحرافا في السلوك لدى ا

هلكت الحرث والنسل إلى يومنا هذا، 
ٔ
  زالت ترخي بظالل وخيمة ا

صول التفسير موجود بالقوة، منثور وموزع في بطون 
ٔ
وعلم ا

جزائه، واستخراج كنوزه 
ٔ
الكـتب، لكن يحتاج إلى ضم بعضه إلى بعض، ولّم ا

صول الفقه، ومقدمات من ا
ٔ
خرى كعلم البالغة، والمعاجم، وكـتب ا

ٔ
لعلوم اال

.. خاصة ما يتعلق بفقه الحديث،  -كـتب التفسير، وكـثيٌر من كـتب الحديث 
صول 

ٔ
ن نقول إن هذه العلوم تحتوي على مباحث وقواعد لعلم ا

ٔ
ويمكن ا

ه، التفسير، لكن تحتاج إلى بناء نظري ناظم يحدد وينظم العالقة بين مكونات
صل وما هي مستويات ذلك؟ وهل كل 

ٔ
و هذا اال

ٔ
متى وكيف ُنعمل هذه القاعدة ا

 .. القواعد على مستوى واحد في الكـفاية التفسيرية؟
صول التفسير كـفيل بإعادة العقل اإلسالمي إلى رشده في 

ٔ
وعلم ا

خطر المشكالت وهي
ٔ
العبث : التعامل مع نصوص الوحي، ويكـفينا ا

عنا
ٔ
سي االنحرافات الفكرية والعقدية بالنصوص الشرعية ولّي ا

ٓ
قها،  كما يقينا ما

مة الويالت
ٔ
  . التي جنت على اال

  في البحث المقاصدي: رابعا
صولي، فإذا 

ٔ
نضج ما وصل إليه البحث اال

ٔ
يعد البحث المقاصدي  ا

صول هو حاجة حضارية لضبط فهم الكـتاب 
ٔ
كان سبب الكـتابة في علم اال

وغالب على  كـتاب الرسالة المباحث  العزيز وبيانه في زمن اإلمام الشافعي
لكن تطور العالم اإلسالمي وانفتاحه على حضارات وثقافات . اللغوية والبيانية

مام 
ٔ
مام تحد حضاري جديد، إذ وجد الفكر اإلسالمي نفسه ا

ٔ
خرى، فتح الباب ا

ٔ
ا

عقل حجاجي يعتمد الجدال، وظهر هذا مع االنفتاح على الروم والثقافة 
رسطيالبزنطية التي تعتم

ٔ
فانتقلت حاجة الفكر اإلسالمي من . د المنطق اال

واستجابة لهذه الحاجة عرف . الحاجة البيانية إلى الحاجة الحجاجية الجدالية
صول عامة منعطفا جديدا حيث امتزج بعلم المنطق،  وقد امتدت 

ٔ
علم اال

بعد . المرحلة المنطقية الجدلية من القرن الخامس إلى القرن الثامن الهجري 
صول تطورا جديدا مع اإلمام الشاطبي، العالم المجدد،  ذلك

ٔ
عرف علم اال

ن صار في زمانه علما عقيما ال 
ٔ
صول الفقه، بعد ا

ٔ
عاد النظر في علم ا

ٔ
الذي ا

ينتج، وال ينبني تحته عمل، وذلك بفعل إيغاله في المباحث المنطقية 
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راد اإلمام الشاطبي .  الصورية
ٔ
صول الفق –رحمه هللا  –فا

ٔ
ن يعيد ا

ٔ
ه إلى ا

ن صار عقيما
ٔ
فيكون مرجعا للفقيه . وظيفته الحقيقية و هي إنتاج الفقه، بعد ا

ن
ٓ
حكام و بيان معاني القرا

ٔ
لة لضبط الفهم،  وتصحيح . في استنباط اال

ٓ
وا

خالقي، فكان البحث في المقاصد، وظهر 
ٔ
السلوك بسييجه من االنحراف اال

  ..البحث في مقاصد المكلف

نف الباح
ٔ
ثون في الدراسات اإلسالمية هذا وفي هذا العصر استا

البحث المقاصدي، وعملوا على توسيعه حتى يستجيب لتحديات العصر 
ولويات البحثيةوقضاياه الكلية، 

ٔ
ن : والذي جعل االهتمام بالمقاصد من اال

ٔ
ا

ساس؛ 
ٔ
سسها ومراميها "التفكير المقاصدي هو تفكير منهجي في اال

ٔ
فالمقاصد با

قسام
ٔ
ها ومراتبها وبمسالكها ووسائلها تشكل منهجًا وبكلياتها مع جزئياتها وبا

وإذا  1."متميزًا للفكر والنظر، والتحليل والتقويم، واالستنتاج والتركيب
ساس المقاصد فإن الفكر سيكون فكرًا قاصدًا 

ٔ
استقامت مناهج التفكير على ا

ولويته ومشروعيته، وبالتالي جدوى المضي 
ٔ
يحدد مقصوده، ومن ثّم تتحدد ا

مره
ٔ
ن كـثيرًا من و. في ا

ٔ
تتعزز ضرورة االهتمام بهذه المناهج من مالحظتنا ا

ولوية المصالح 
ٔ
المفكرين والمنظرين يفتقدون العقلية الترتيبية التي توّضح ا

والمفاسد في الشؤون كافة، كما يفتقدون العقلية التركيبية التي تستقري 
صدي يوفر والمنهج المقا. الجزئيات وتربط بينها لتصل إلى القضايا الكلية

العقلية الترتيبية والعقلية التركيبية معًا؛ فالمقاصد تقوم على االستقراء 
رقى المناهج، "والتركيب مثلما تقوم على المفاضلة والترتيب، 

ٔ
واالستقراء هو ا

قواها
ٔ
رقى المعارف وا

ٔ
  .2"والمعارف االستقرائية الكلية هي ا

ولويات البحث المقاصدي إنضاج القراءة 
ٔ
نه من ا

ٔ
رى ا

ٔ
المقاصدية وا

ولوية هو ضرورة 
ٔ
للنص الشرعي، والذي جعل القراءة المقاصدية الكلية ذات ا

ن
ٔ
اإلنتاجات العلمية التي  العصر، وحاجات الفكر اإلسالمي المعاصر، ذلك ا

                                                 
حمد الريسوني، سبريس: الفكر المقاصدي - 1

ٔ
الدار البيضاء سلسلة  -قواعد وفوائده، د ا

  99م ص 1999سنة  9جيب رقم كـتاب ال
  103نفس المرجع ص  - 2
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نتجها المسلمون في عصور االزدهار كانت تلبية للحاجات والتحديات 
ٔ
ا

يات الق
ٓ
نذاك ، فالمفسر وهو يفسر ا

ٓ
مة ا

ٔ
ية وجزء الحضارية لال

ٔ
ية ا

ٔ
ن الكريم ا

ٓ
را

حكام التيمم والبيوع إنما كان الداعي إلى ذلك
ٔ
 جزء، والفقيه وهو يبحث في ا

ن ا لرؤية االسالمية قديما كانت "
ٔ
حكام العملية للمسلمين؛ ال

ٔ
البحث عن اال
ن ينصرفوا  هي السائدة وال

ٔ
منافس لها على المستوى النظري، فكان طبيعيا ا

مور العمل
ٔ
و عالما إلى البحث في اال

ٔ
ية، فالمسلم يومئذ سواء كان طالب علم ا

ن يعرف كيف يعمل
ٔ
و عاميا كان يريد ا

ٔ
مام  . 1"ا

ٔ
ن فإن التحدي ا

ٓ
ما اال

ٔ
ا

يديولوجية كلية ، تطرح 
ٔ
المسلمين قد تغير وصارت تواجهنا تحديات فلسفية ا

ن يستجيب الفكر 
ٔ
بديال له بناء نظري متكامل متماسك، فكان ضروريا ا

عالجة هذه التحديات، بوضع البناء النظري للكليات االسالمي اليوم لم
والقراءة . الشرعية قبل التحدث في الجزئيات الشرعية، وإن كان هذا من ذاك

نطلق دائما من كون صاحب النص له مقاصد معينة وجب المقاصدية ت
البحث عنها، وهذا االتجاه، اتجاه وسطي، يتجاوز ظاهرية اللفظين، لكنه ال 

الخطاب التي قامت على الدليل وقام عليه الدليل، وينطلق في يتجاوز مقاصد 
نها وسائل للوصول إلى مقصد 

ٔ
ساس ا

ٔ
لفاظ والمباني، لكن على ا

ٔ
ذلك من اال

  2.المتكلم، وفق ضوابط محددة

وال بد من اعتبار الكليات الشرعية التي يحتكم إليها العقل اإلسالمي 
خالق

ٔ
هي المبادئ العليا والمقاصد "هذه الكليات .. في االجتهاد والفتوى واال

ركانه، فهي 
ٔ
سسه وا

ٔ
الكبرى للتشريع اإلسالمي، بل هي معالم الدين وركائزه وا

مهات لكل ما (..) بذلك تكون كليات حاكمة وكليات ناظمة، 
ٔ
صول واال

ٔ
هي اال

و غير منصوص، 
ٔ
يندرج تحتها من الفروع والجزئيات، سواء كان منصوصا ا

                                                 
  .80-79: ، ص 9:مجلة المنطلق الجديد ، عدد  - 1
حمد الريسوني، منشورات الزمن، الدار البيضاء،  - 2

ٔ
صولي فوائده ومقاصده، ا

ٔ
الفكر اال

  94-93م، ص 1999سنة 



  العالم العربي تقييم جودة اوعية النشر العلمي في :المؤتمر الدولي األول

177 
 

يضا في
ٔ
ويل، والتقييد والتخصيص،  ومن هنا يكون تحكيمها ا

ٔ
التفسير والتا

حكام التفصيلية الجزئية
ٔ
  .1"لما هو منصوص من اال

ولويات البحثية في البحث المقاصدي حسم إشكالية العالقة 
ٔ
ومن اال

بين كليات الشريعة ونصوصها الجزئية، بين المقاصد الكلية والنصوص 
ن االهتمام بالجزئيات وتفاصيل الشريعة، دو

ٔ
ن النظر إلى المقاصد الجزئية، ال

مة مصالح كبرى، واالهتمام بكليات الشريعة دون 
ٔ
الكلية، يضيع على اال

اعتبار نصوصها الجزئية فيه تعطيل للنصوص الشرعية المؤسسة لكليات 
  .الشريعة

كـثر في الجانب التطبيقي عند  
ٔ
كـثر وا

ٔ
وقد تجلى هذا اإلشكال ا

زئية، مغرق في المسلمين قديما وحديثا، بين مغرق في النصوص الج
التفسيرات الحرفية والتجزيئية للنصوص، من غير بحث واستقراء لها والجمع 
، في 

ٔ
ن نصوص الشريعة كل ال يتجزا

ٔ
و حمل بعضها على بعض، مع ا

ٔ
بينها، ا

بناء متكامل متراص، غير مبال بكليات الشريعة التي حددت اإلطار العام 
الشريعة لحفظها، بما جعل للتشريع اإلسالمي، والمقاصد الكبرى التي جاءت 

مكنة 
ٔ
هذه الشريعة اإلسالمية مرنة قابلة للتجديد والمواكبة لمستجدات اال

زمنة
ٔ
  .واال

واالهتمام بكليات الشريعة دون اعتبار نصوصها الجزئية فيه إهدار  
دلة الشرعية عامة والنصوص الشرعية خاصة، 

ٔ
ن وتعطيل لكـثير من اال

ٔ
ذلك ا

ساس المقصد 
ٔ
  .الكليالنص الجزئي هو ا

اإلعراض عن :" وقد شخص قال اإلمام الشاطبي اإلشكال بقوله
ن اإلعراض عنه إنما يكون 

ٔ
الجزئي جملة يؤدي إلى الشك في الكلي من جهة ا

نا إنما 
ٔ
و توهم المخالفة له، وإذا خالف الكلي الجزئي مع ا

ٔ
عند مخالفته للكلي ا

                                                 
مان، الربا - 1

ٔ
ساسية للشريعة اإلسالمية، الريسوني، دار اال

ٔ
، سنة 1ط، طالكليات اال

  47م، ص 2010
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ن ذلك الكلي لم يتحقق العلم به
ٔ
خذه من الجزئي؛ دل على ا

ٔ
ن  نا

ٔ
إلمكان ا

مكن 
ٔ
خذه المعتبر جزءا منه، وإذا ا

ٔ
يتضمن ذلك الجزئي جزءا من الكلي لم يا

ن 
ٔ
هذا؛ لم يكن بد من الرجوع إلى الجزئي في معرفة الكلي، ودل ذلك على ا

ن المطلوب 
ٔ
الكلي ال يعتبر بإطالقه دون اعتبار الجزئي، وهذا كله يؤكد لك ا

ن الكلي إنما 
ٔ
ترجع حقيقته إلى ذلك، الجزئي المحافظة على قصد الشارع؛ ال

لة
ٔ
يضا؛ فال بد من اعتبارهما معا في كل مسا

ٔ
فإذا ثبت باالستقراء . كذلك ا

تى النص على جزئي يخالف القاعدة بوجه من وجوه 
ٔ
قاعدة كلية، ثم ا

ن الشارع لم ينص على ذلك 
ٔ
المخالفة؛ فال بد من الجمع في النظر بينهما ال

اعد، إذ كلية هذا معلومة ضرورة بعد الجزئي إال مع الحفظ على تلك القو
ن تخرم القواعد بإلغاء ما 

ٔ
اإلحاطة بمقاصد الشريعة؛ فال يمكن والحالة هذه ا

ن يعتبر الكلي ويلغى الجزئي
ٔ
  .1"اعتبره الشارع، وإذا ثبت هذا؛ لم يمكن ا

وهذا يفرض علينا إعادة النظر منهج قراءة النص الشرعي بما يلبي    
سئلته الحارقة في قضايا حقوق اإلنسان والنوازل حاجات العصر ويجيب عن 
ٔ
ا

وبهذا يتسع باب . الطبية الحديثة وقضايا العيش المشترك بين بني البشر
قيسة المضنية

ٔ
ن . النظر واالجتهاد، ويتحرر من التكلف والتعسف ومن اال

ٔ
ال

هذه الكليات الشرعية ما وضعت على الكلية والعموم إال لتسعف الناس بهديها 
العام، الذي يستوعب ما ال يحصى من وال ينتهي من الحاالت وحكمها 

وفي هذا المجال الرحب تعالج القضايا المستجدة والتي . والجزئيات المتجددة
حوال القديمة، التي جاءت فيها نصوص خاصة او 

ٔ
تختلف عن القضايا واال

  2.اجتهادات فقهية ظرفية

  

  

                                                 
  3/176الموافقات،  - 1
  .وما بعدها 184الريسوني، المرجع السابق، ص  - 2
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 خاتمة

ـــــي البحـــــث ـــــة ف ـــــي الدراســـــات  عـــــالج هـــــذا البحـــــث إشـــــكال المنهجي ف
ولويــات البحثيــة، لمــا لهــا مــن 

ٔ
اإلســالمية، مشخصــا العوائــق ومقترحــا بعــض اال

راهنيــــة فـــــي وقتنــــا الحاضـــــر، ومـــــا يقــــال علـــــى منهجيـــــة البحــــث فـــــي الدراســـــات 
ن هنـاك 

ٔ
يضـا علـى مـنهج حيـاة المسـلمين اليـوم بصـفة عامـة، ال

ٔ
اإلسالمية يقال ا

قام السـلوك تبعـا، وازدهـرت ترابط بـين الفكـر السـلوك، وإذا اسـتقام الفكـر اسـت
الحياة، ومـا نـراه اليـوم مـن ظـواهر  سـلبية تطفـو علـى سـطح حيـاة المسـلمين مـا 

مــــراض منهجيــــة فكريــــة
ٔ
عــــراض ال

ٔ
وبصــــالح الفكــــر يصــــلح . هــــي فــــي الحقيقــــة إال ا

ن الكــريم . الســلوك وتســتقيم الحيــاة
ٓ
وال صــالح للمســلمين إال بــالرجوع إلــى القــرا

ُقـْرَءاَن َيْهــِدى : " مصــداقا لقولـه تعـالى الـذي يهـدي إلــى المـنهج القـويم،
ْ
ــَذا ا�ل ِإن� َهٰ

ْجًرا َكِبيًرا ُهْم ا�
َ
ن� ل ِت ا� ِلَحٰ

ِذيَن َيْعَمُلوَن ا�لص�ٰ
�
ُمْؤِمِنيَن ا�ل

ْ
ُر ا�ل ْقَوُم َوُيَبّشِ ِتى ِهَى ا�   .1"ِلل�

  
  

 الئحة المصادر والمراجع
نصاري  )1

ٔ
بجديات البحث العلمي في العلوم الشرعية، د فريد اال

ٔ
، ا

  .م1997الدار البيضاء،  -منشورات الفر قان، مطبعة النجاح الجديدة
نصاري، منشورات  )2

ٔ
بجديات البحث في العلوم الشرعية، د فريد اال

ٔ
ا

 ، 1997الدار البيضاء سنة  - الفرقان، مطبعة النجاح الجديدة
زمة المثقفين اتجاه اإلسالم في العصر الحديث، د محسن عبد  )3

ٔ
ا

  1985اح الجديدة، الدار البيضاء، سنة الحميد، مطبعة دار النج
: نحو منهجية للتعامل مع التراث اإلسالمي، الناشر: الدورة التكوينية )4

معهد الدراسات المصطلحية، والمعهد العالمي للفكر اإلسالمي، 
   1996سنة 

                                                 
ية  - 1

ٓ
  9سورة اإلسراء اال
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العمل الديني وتجديد العقل، طه عبد الرحمن، بيروت، المركز  )5
  9- 10م، ص 1997الثقافي العربي، 

حمد الريسوني، منشورات ال )6
ٔ
صولي فوائده ومقاصده، ا

ٔ
فكر اال

  م، 1999الزمن، الدار البيضاء، سنة 
حمد الريسوني، سبريس: الفكر المقاصدي )7

ٔ
الدار  - قواعد وفوائده، د ا

  م1999سنة  9البيضاء سلسلة كـتاب الجيب رقم 
مان،  )8

ٔ
ساسية للشريعة اإلسالمية، الريسوني، دار اال

ٔ
الكليات اال
  م،2010سنة  ،1الرباط، ط

  لماذا نحتاج إلى التجديد المنهجي؟ د الطيب بوعزة،  )9
  66مجلة التسامح  العدد   )10
   56/  55العدد  مجلة المسلم المعاصر  )11
    9:مجلة المنطلق الجديد ، عدد  )12
فكار في العالم اإلسالمي، ل )13

ٔ
   مالك بن نبي، دار الفكر، مشكلة اال

مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين واالسالميين قضايا  )14
ة ونماذج، د الشاهد البوشيخي،  دار القلم مطبعة النجاح الجديد

  .1993ار البيضاء سنة -ال
  المعارف، البن قتيبة، تحقيق ثروت عكاشة، ط دار المعارف بمصر )15
 .  م 2003دار بن عفان، سنة  - الموافقات، للشاطبي، دار ابن القيم )16
  /center.com-https://nohoudhموقع مركز  نهوض  )17
نفو  )18

ٔ
نظرات في المصطلح والمنهج، د الشاهد البوشيخي، مطبعة ا

 . م2002، سنة 1ط . برانت، فاس
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تحديات النشر العلمي االلكـتروني الجامعي في 
  العالم العربي

 ادريس الكاميري   .د
  جامعة  سيدي دمحم بن عبد هللا بفاس

 ضوابط النشر العلمي 
تنبـــــع اهميـــــة الدراســـــة مـــــن اهميـــــة النشـــــر الكـترونـــــي اذ احـــــدث تطـــــورا هـــــائال 

معــــارف وايصــــالها الــــى فــــي تطــــوير وتحســــين عمليــــة بــــث المعلومــــات ونشــــر ال
ســــــــاتذة والطلبــــــــة فــــــــي الجامعــــــــات . المســــــــتفيدين

ٔ
ويعــــــــد البحــــــــث العلمــــــــي لال

ثرت بعــــــالم النشــــــر اإللكـترونــــــي
ٔ
ومــــــن هنــــــا بــــــرزت  ,احــــــدى المجــــــاالت التــــــي تــــــا

ــــــــة المنشــــــــورة  ــــــــة الدراســــــــات النظري ــــــــة هــــــــذه الدراســــــــة بســــــــبب محدودي اهمي
ح حيــــــث اصــــــب. والمتعلقــــــة بالنشــــــر االلكـترونــــــي واثــــــره علــــــى البحــــــث العلمــــــي

وســــــاط التكنولوجيــــــة 
ٔ
يحتــــــل هــــــذا الموضــــــوع اهتمامــــــًا كبيــــــرًا فــــــي مختلــــــف اال

والثقافيــــــــــة والعلميــــــــــة والتعليميــــــــــة واالقتصــــــــــادية، وذلــــــــــك نتيجــــــــــة للــــــــــوعي 
المتنــــــامي حــــــول القيمــــــة المضــــــافة العاليــــــة التــــــي تــــــنجم عــــــن وجــــــود محتــــــوى 
ـــــف  ـــــى مختل ـــــاره االيجابيـــــة عل ث

ٓ
ـــــنعكس ا ـــــذي ت ـــــي جـــــامعي متميـــــز وال رقمـــــي عرب

نتاجيــــــــة والعلميــــــــة والثقافيــــــــة ناهيــــــــك عــــــــن البعــــــــد الحضــــــــاري القطاعــــــــات اإل
مة العربية بشكل عام

ٔ
  .لال

بحــــــــاث 
ٔ
صــــــــبح يقــــــــاس تقــــــــدم الــــــــدول بزيــــــــادة معــــــــدالت النشــــــــر الــــــــدولي لال

ٔ
وا

ممــــا جعــــل العصــــر الحــــديث متميــــزا بــــالثورة المعرفيــــة ونــــتج ،العلميــــة لــــديها 
ـــــــــك كـثـــــــــرة المعلومـــــــــات وســـــــــرعة تخزينهـــــــــا واســـــــــتعادتها  ـــــــــة ، عـــــــــن ذل فكـتاب

بحــــ
ٔ
ن تــــتم بمعــــزل عــــن ذلــــك ممــــا يتطلــــب اال

ٔ
اث وإجــــراء الدراســــات ال يمكــــن ا

فكـــــار وتحقيـــــق القـــــدرة 
ٔ
االســـــتعانة بـــــالمراجع والمصـــــادر المختلفـــــة لتوثيـــــق اال

واالرتقــــــــاء بــــــــه للوصــــــــول إلــــــــى مصــــــــاف جــــــــودة  التنافســــــــية لإلنتــــــــاج العلمــــــــي
بحـــــــاث العالميـــــــة

ٔ
و يعـــــــّد النشـــــــر العلمـــــــي احـــــــدى عمليـــــــات إيصـــــــال هـــــــذا  . اال
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ـــــاج الفكـــــري  ـــــات االتصـــــال ُيعـــــد�  النت ـــــى مســـــتقبل، ووفـــــق نظري مـــــن مرســـــل إل
النشــــــــر العلمــــــــي المحصــــــــلة النهائيــــــــة للبحــــــــوث العلميــــــــة، والبــــــــاَب الــــــــرئيس 
ساســــــيا للحضــــــارة اإلنســــــانية، كمــــــا ُيعــــــد� 

ٔ
لنشــــــر العلــــــم والمعرفــــــة، ومصــــــدًرا ا

نـــــــه 
ٔ
ســـــــيس وتطـــــــوير التعلـــــــيم بجميـــــــع مراحلـــــــه، كمـــــــا ا

ٔ
ساســـــــية لتا

ٔ
ـــــــة اال البني

نتــــاج الفكــــري الرصــــين عبــــر قنــــوات خاصــــة لــــذلك، وســــيلة فاعلــــة إليصــــال ال
مـــــــة ومعتـــــــرف بهـــــــا لكـــــــي تعطـــــــي الحمايـــــــة الفكريـــــــة  غلبهـــــــا ُمحك�

ٔ
تكـــــــون فـــــــي ا

والخصوصـــــية لهـــــذا النتـــــاج، ومـــــن ثـــــم الفائـــــدة العلميـــــة المرجـــــوة منـــــه، وبمـــــا 
ن البحـــــث العلمـــــي هـــــو الطريـــــق العلمـــــي لحـــــّلِ المعضـــــالت وإنتـــــاج المعرفـــــة 

ٔ
ا

ــــــد لنتائجــــــه مــــــن الوصــــــ ــــــه الب ــــــذا فإن ــــــى مــــــن يحتاجهــــــا مــــــن مؤسســــــات ل ول إل
ــــذي  ــــي ال ــــذلك هــــي عمليــــة النشــــر االلكـترون فضــــل وســــيلة ل

ٔ
ــــذا فــــإن ا فــــراد؛ ل

ٔ
وا

ليـــــات مشـــــاركة وإثـــــراء المعرفـــــة العلميـــــة، وتحقيـــــق 
ٓ
هـــــم طـــــرق وا

ٔ
حـــــد ا

ٔ
يعتبـــــر ا

متطلبـــــــات التبـــــــادل المعرفـــــــي، ولقـــــــد عـــــــززت قـــــــيم التنافســـــــية الدوليـــــــة مـــــــن 
الرصــــينة فــــي قواعــــد النشــــر مكانــــة النشــــر االلكـترونــــي فــــي المجــــالت العلميــــة 

ـــــــراهن فـــــــرض علـــــــى الجامعـــــــات العربيـــــــة  ضـــــــرورة  العالميـــــــة وهـــــــذا الوضـــــــع ال
التكيــــف الســــريع مــــع البيئــــة االلكـترونيــــة ومواكبــــة هــــذه التطــــورات ومواجهــــة 
نـــــــواع النشـــــــر االلكـترونيـــــــة 

ٔ
تلـــــــك التحـــــــديات ويتمثـــــــل هـــــــذا فـــــــي دعـــــــم كـــــــل ا

ت اغلـــــــب الجا
ٔ
معـــــــات ليكـــــــون لهـــــــا مكـــــــان فـــــــي هـــــــذا العصـــــــر الرقمـــــــي ،وبـــــــدا

حــــــــدث واســــــــتخدام  التطــــــــوير وراء جــــــــديا العربيــــــــة تســــــــعى
ٔ
تقنيــــــــات النشــــــــر  ا

ـــــــــي ـــــــــي االلكـترون ـــــــــات إتاحـــــــــة ف ـــــــــن بـــــــــين , المعلوم ـــــــــار ان الجامعـــــــــات م باعتب
نشــــــــــطة والوظــــــــــائـف؛ حيــــــــــث تتنــــــــــوع وظائـفهــــــــــا 

ٔ
المؤسســــــــــات المتعــــــــــددة اال

ــــــــين درجــــــــة االجــــــــازة  ــــــــة لهــــــــا مــــــــا ب ــــــــوع المخرجــــــــات التعليمي وخــــــــدماتها وتتن
ــــــدكـتوراه ــــــيم المســــــتمر،  والماجســــــتير وال ــــــرامج التعل ــــــة وب والماجســــــتير المهني

داة مهمـــــة لتطـــــوير نظـــــام البحـــــث العلمـــــي؛ لمـــــا لهـــــا مـــــن دوٍر 
ٔ
نهـــــا ُتعـــــد ا

ٔ
كمـــــا ا

فعـــــــــــال فـــــــــــي تنميـــــــــــة المجتمـــــــــــع بشـــــــــــتى جوانبـــــــــــه االجتماعيـــــــــــة والثقافيـــــــــــة 
  1. والسياسية واالقتصادية، ومكان للتواصل الثقافي والحضاري 

 
ٔ
حــــد الركــــائز اال

ٔ
ساســــية فــــي عمــــل الجامعــــات لتحقيــــق وُيعــــد البحــــث العلمــــي ا

هــــــدافها؛ حيــــــث تســــــتند عليــــــه العمليــــــة التعليميــــــة فــــــي مجــــــاالت التــــــدريس 
ٔ
ا

                                                 
كاديمية:القاهرة.الجامعات العربية بين مطالب الهوية العربية وطموحات الترتيب العالمي).2013(شاهين شريف كامل 1

ٔ
  11ص.المكـتبة اال
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حـــــــد 
ٔ
ـــــــاحثين، كمـــــــا ُيعـــــــد ا ـــــــين الب ـــــــداعي والتواصـــــــل العلمـــــــي ب والتفكيـــــــر اإلب

ساســـــــية الدالـــــــة علـــــــى رقـــــــي وتطـــــــور الجامعـــــــات عنـــــــد التنـــــــافس 
ٔ
المؤشـــــــرات اال

زهـــــا البحثيـــــة مـــــن نتـــــاج فيمـــــا بينهـــــا بمـــــا يقـــــوم بـــــه االســـــاتذة المدرســـــون ومراك
جـــــــل ذلـــــــك اعتمـــــــدت الجامعـــــــات مختلـــــــف االســـــــتراتيجيات فـــــــي 

ٔ
علمـــــــي؛ وال

شــــكاله وفــــي مختلــــف 
ٔ
ليف والنشــــر العلمــــي بكــــل ا

ٔ
تشــــجيع االســــاتذة علــــى التــــا

 .تخصصاته
ن تضــــــع فــــــي 

ٓ
ولقداصــــــبحت الكـثيــــــر مــــــن التصــــــنيفات العالميــــــة للجامعــــــات اال

علــــــــى المســــــــتوى اعتبارهــــــــا ومعاييرهــــــــا لتقيــــــــيم الجامعــــــــات وتحديــــــــد ترتيبهــــــــا 
الـــــــدولي حجـــــــم وجـــــــود اإلنتـــــــاج الفكـــــــري العـــــــالمي لهـــــــذه الجامعـــــــات؛ فعلـــــــى 

لجامعـــــة جيـــــاو جونـــــغ (ARWU) ســـــبيل المثـــــال يعتمـــــد تصـــــنيف شـــــنغهاي 
داء البحثــــــي 2003الصــــــادر منــــــذ عــــــام

ٔ
همهــــــا جــــــودة اال

ٔ
ربعــــــة معــــــايير، ا

ٔ
ــــــى ا عل

وزان النســـــــــــــــبية %) 40(للجامعـــــــــــــــات، الـــــــــــــــذي اســـــــــــــــتحوذ علـــــــــــــــى 
ٔ
مـــــــــــــــن اال

 THE World)(صـــــــــــنيف التـــــــــــايمزكمـــــــــــا خصـــــــــــص ت1للمعـــــــــــايير
UniversityRankingsالصــــــــــادر عــــــــــن مجلــــــــــة Times Higher 

Educationمـــــــــــن تقييمـــــــــــه للجامعـــــــــــات %) 30(، نســـــــــــبة 2004 منــــــــــذ عـــــــــــام
معيـــــاًرا  QS، وَوَضـــــع تصـــــنيف الــــــ2لمعـــــدل النشـــــر لكـــــل عضـــــو هيئـــــة تـــــدريس

ــــــا نســــــبًيا بمقــــــدار  ــــــه وزًن ـــــــاالستشهادات، وخصــــــص ل ، كمــــــا 3%)20(خاًصــــــا ب
يضــــــا تصــــــن

ٔ
 Ranking Web(يف الويــــــب للجامعــــــات العالميــــــة وضــــــع ا

World Universities ( معيــــاًرا خاًصــــا بــــالتميز، الــــذي يشــــتمل علــــى عــــدد
ثير، وخصـــــص 

ٔ
وراق العلميـــــة المنشـــــورة فـــــي المجـــــالت الدوليـــــة عاليـــــة التـــــا

ٔ
اال

ـــــــا نســـــــبًيا مقـــــــداره  ؛ وعليـــــــه فقـــــــد ســـــــعت مختلـــــــف %)15(لهـــــــذا المعيـــــــار وزًن

                                                 
1Shanghai Jiao Tong University (2013).AcademicRanking of World Universities. GraduateSchool of Education, 

Shanghai Jiao Tong University .Accessed 13th March 2014.Available 

at: http://www.shanghairanking.com/ARWU2013.html. 

2Times World UniversityRanking. Accessed 13ThMarch 2014.  Available 

at:http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/worldranking/methodology. 

3QS (Quacquarelli  Symonds) World UniversityRankings.Accessed 13th March 2014.Available 

at:http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings 
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مين المتطلبـــــــــــات الال
ٔ
زمـــــــــــة للتوافـــــــــــق مـــــــــــع معـــــــــــايير هـــــــــــذه الجامعـــــــــــات لتـــــــــــا

  .التصنيفات
وفــــي إطــــار تفعيــــل دور الجامعــــات فــــي مجــــال إثــــراء المحتــــوى الرقمــــي العربــــي 
ن هنــــاك إنتــــاج علمــــي كبيــــر فــــي 

ٔ
علــــى االنترنــــت ، جــــاءت فكــــرة الدراســــة مــــن ا

ـــــر منشـــــور علـــــى شـــــبكة االنترنـــــت  نـــــه غي
ٔ
ـــــة بشـــــكل عـــــام إال ا الجامعـــــات العربي

ن حجـــــم المحتـــــوى العربـــــي المو
ٔ
جـــــود علـــــى االنترنـــــت مـــــنخفض عالميـــــًا كمـــــا ا

مــــن % 1اذا يبلــــغ المحتــــوى العلمــــي المنشــــور علــــى شــــبكة االنترنــــت بحــــوالي 
ي جامعـــــات عربيـــــة فـــــي  , جملـــــة اإلنتـــــاج المنشـــــور 

ٔ
كمـــــا نالحـــــظ عـــــدم وجـــــود ا

خرة فـــــي 
ٔ
تصـــــنيف التـــــايمز، ويرجـــــع احـــــتالل الجامعـــــات العربيـــــة لمراكـــــز متـــــا

هــــــود التــــــي تبــــــذلها الجامعــــــات التصــــــنيفات العالميــــــة للجامعــــــات إلــــــى قلــــــة الج
العربيــــــة لتحســــــين جودتهــــــا والنشــــــر العلمــــــي  االلكـترونــــــي بهــــــا، والــــــذي يعــــــد 
ــــــــك فــــــــإن هــــــــذه  هــــــــم معيــــــــار فــــــــي تصــــــــنيف الجامعــــــــات عالميــــــــا، ورغــــــــم ذل

ٔ
ا

ن تســــاعدها فــــي تــــدعيم مركزهــــا 
ٔ
الجامعــــات لــــديها بعــــض الفــــرص التــــي يمكــــن ا

هـــــــــدافها االســـــــــتراتيجية كالتعـــــــــ
ٔ
اون مـــــــــع التنافســـــــــي وتعينهـــــــــا علـــــــــى تحقيـــــــــق ا

الهيـــــــائت المعنيـــــــة بالبحـــــــث العلمـــــــي والنشـــــــر، وتقـــــــديم التقـــــــدير واالعتـــــــراف 
و 

ٔ
ــــــــا ا ــــــــدولي وتحفيــــــــزهم مادي عضــــــــائها بالنشــــــــر ال

ٔ
العلمــــــــي لمــــــــن يقــــــــوم مــــــــن ا

  .معنويا
هميـــــــة العلميـــــــة   وفـــــــي 

ٔ
هـــــــذا االطـــــــار جـــــــاءت هـــــــذه الورقـــــــة البحثيـــــــة لتبـــــــرز اال

ن خـــــالل والصـــــعوبات الواقعيـــــة للنشـــــر االلكـترونـــــي بالجامعـــــات العربيـــــة، مـــــ
 : إلقاء الضوء على

o مفهوم النشر العلمي  
o ماهية النشر العلمي  
o همية ومزايا النشر  العلمي إاللكـتروني وخصائصه

ٔ
  ا
o  نواع صناعة النشر

ٔ
  ا
o هداف النشر االلكـتروني

ٔ
  ا
o ابراز االهمية العلمية  للنشر االلكـتروني الجامعي . 
o واقع النشر االلكـتروني العلمي بالجامعات العربية. 
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o  الخلــــل والقصــــور لــــدى الجامعــــات العربيــــة فيمــــا يخــــص مكــــامن
  .النشر االلكـتروني

o  ــــن ــــي تحــــد م ــــة واالقتصــــادية الت ــــة واالجتماعي ــــات  الثقافي المعوق
 . قدرات النشر االلكـتروني بالجامعات العربية

o  الخـــــــروج بمقترحـــــــات للتغلـــــــب علـــــــى المعوقـــــــات التـــــــي تواجـــــــه
  .النشر االلكـتروني بالجامعات العربية

 لعلمي مفهوم النشر ا 
دبيــــــات البحــــــث  

ٔ
للنشــــــر تعــــــاريف عديــــــدة ومختلفــــــة وردت فــــــي الكـثيــــــر مــــــن ا

 :العلمي، ومن بين هذه التعريفات نذكر
و جعــــــل الشــــــيء معروفــــــا بــــــين : النشــــــر لغــــــة    

ٔ
و اإلشــــــاعة ا

ٔ
هــــــو اإلذاعــــــة ا

  الناس،
ال يبعـــــد عـــــن النشـــــر لغـــــة إذ يقصـــــد بـــــه توصـــــيل الرســـــالة  والنشـــــر اصـــــطالحا

ـــــ ـــــي يبـــــدعها المؤل ـــــة الت ي المســـــتهلكين الفكري
ٔ
ـــــى جمهـــــور المســـــتقبلين، ا ف إل

 . 1للرسالة
نــــه مجمــــوع العمليــــات التــــي يمــــر بهــــا المطبــــوع مــــن     

ٔ
ويعــــرف النشــــر علــــى ا

ــــه ن
ٔ
ــــى ا ــــد القــــارئ، كمــــا يعــــرف عل ــــه مخطوطــــا حتــــى يصــــل ي ول كون

ٔ
العمليــــة : ا

عمـــــال الوســـــيطة بـــــين كـتابـــــة
ٔ
الـــــنص الـــــذي يقـــــوم بـــــه   التـــــي تتضـــــمن جميـــــع اال

يــــــــدي القــــــــراء عــــــــن طريــــــــق المكـتبــــــــات المؤلــــــــف ووضــــــــع هــــــــذا الــــــــنص بــــــــ
ٔ
ين ا

  . 2التجارية والموزعين
ســـــتاذ الـــــدكـتور  

ٔ
و “ ســـــعد الهجرســـــي”ويـــــذهب اال

ٔ
ن النشـــــر هـــــو إصـــــدار ا

ٔ
إلـــــى ا

و مــــا يشــــبهها 
ٔ
وراق مطبوعــــة ا

ٔ
و ا

ٔ
و كـتيــــب ا

ٔ
العمــــل علــــى إصــــدار نســــخ لكـتــــاب ا

ربعــــة عناصــــر يلتبــــاع للجمهــــور، ويضــــ
ٔ
ــــف يشــــمل علــــى ا ن هــــذا التعري

ٔ
ــــى ا ف إل

ساسية وهي
ٔ
 .3ا

و العمل على إصدارع -
ٔ
 .نصر العمل الذي يعبر عنه بكلمة إصدار ا

                                                 
  .ن.س.دار الثقافة العلمية، د: سيد السيد، النشر اإللكـتروني، اإلسكندريةالنشار ال 1

ردن، برنامج النشر العالمي، 2
ٔ
  .2012وحدة النشر العالمي، تنظيمات حوافز التميز في مجال النشر العالمي، اال

  .151-150، ص2011عدد الثاني، ، مجلة مركز بابل، ال“دراسة تقويمية: واقع النشر العلمي في جامعة بابل”إحسان علي هلول،  3
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و  -
ٔ
و كـتيــــب ا

ٔ
نــــه كـتــــاب ا

ٔ
و  نوعيــــة العمــــل الــــذي يعبــــر عــــن با

ٔ
ورقــــة مطبوعــــة ا

 .ما يشبههما
 .عنصر الهدف من العمل الذي يعبر عنه بالهدف من النشر -
 ..عنصر التخصص حيث يطلق على من يتخذ هذا العمل مهنة له -

ـــه هـــو عمليـــة إيصـــال النتـــاج الفكـــري مـــن مرســـل كمـــا يعـــرف النشـــ    ن
ٔ
ر علـــى ا

  إلى مستقبل ووفق نظريات االتصال،
ن النشــــــر العلمــــــي هــــــو المحصــــــلة     

ٔ
بنــــــاء علــــــى مــــــا ســــــبق يمكــــــن القــــــول ا

عمـــــــال وعلـــــــم 
ٔ
نجـــــــزه مـــــــن ا

ٔ
النهائيـــــــة التـــــــي يقـــــــوم بهـــــــا الباحـــــــث، لنشـــــــر مـــــــا ا

جـــــــل المســـــــاهمة فـــــــي تنميـــــــة المجتمـــــــع مـــــــن خـــــــالل تطـــــــوير 
ٔ
ومعرفـــــــة، مـــــــن ا

ســــــالي
ٔ
جــــــل تحقيــــــق منــــــافع ا

ٔ
و مــــــن ا

ٔ
فــــــراد، ا

ٔ
ب العمــــــل لــــــدى المؤسســــــات واال

  .مادية ومعنوية
  : ماهية النشر العلمي

هـــــــو عمليـــــــة إيصـــــــال النتـــــــاج الفكـــــــري مـــــــن مرســـــــل إلـــــــى :  النشـــــــر العلمـــــــي
ـــــــــات االتصـــــــــال ويعـــــــــد النشـــــــــر العلمـــــــــي المحصـــــــــلة  1, مســـــــــتقبل وفـــــــــق نظري

رفــــــــة، النهائيــــــــة للبحــــــــوث العلميــــــــة، والبــــــــاب الرئيســــــــي لنشــــــــر العلــــــــم والمع
ساســــــيا للحضــــــارة اإلنســــــانية

ٔ
ســــــيس . ومصــــــدًرا ا

ٔ
ساسيةلتا

ٔ
كمــــــا يعــــــد البنيــــــة اال

نـــــــه وســـــــيلة فاعلـــــــة إليصـــــــال .2وتطـــــــوير التعلـــــــيم بجميـــــــع مراحلـــــــه 
ٔ
ويعـــــــرف با

النتـــــــاج الفكـــــــري الرصـــــــين عبـــــــر قنـــــــوات خاصـــــــة لـــــــذلك تكـــــــون فـــــــي اغلبهـــــــا 
ـــــــرف بهـــــــا  ـــــــات علميـــــــة(محكمـــــــة ومعت ـــــــة ) دوري ـــــــة الفكري لكـــــــي تعطـــــــي الحماي

  .3النتاج ومن ثم الفائدة العلمية المرجوة منه والخصوصية لهذا

ن البحـــــــث العلمـــــــي هـــــــو الطريـــــــق العلمـــــــي لحـــــــل المعضـــــــالت وإنتـــــــاج 
ٔ
وبمـــــــا ا

ـــــــى مـــــــن يحتاجهـــــــا مـــــــن  ـــــــد لنتائجـــــــه مـــــــن الوصـــــــول إل ـــــــه الب ـــــــذا فان المعرفـــــــة ل
ن 

ٔ
فضــــــل وســــــيلة لــــــذلك هــــــي عمليــــــة النشــــــر ال

ٔ
فــــــراد لــــــذا فــــــان ا

ٔ
مؤسســــــات وا

                                                 
المجلة العراقية . دراسة نقدية للمجالت العلمية : النشر العلمي الجامعي في العراق . الوردي ، زكي الوردي . الخشاب ، عبدا � يوسف 1

  6ص.  1995، 1، ع 1مج. للمكـتبات والمعلومات 

لعوضي  2
ٔ
حمد ا

ٔ
  .2010  _. العلمي في العالم العربي ُصناع الثقافة العلمية واقع النشر. فريدة دمحم ا

ساسيات النشر الحديث، القاهرة 3
ٔ
  1998دار الثقافة العلمية، : شعبان عبد العزيز خليفة، الفذلكات في ا
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ره وإيصـــــــاله إلـــــــى مـــــــن درجـــــــة اإلفـــــــادة مـــــــن الشـــــــيء تكمـــــــن فـــــــي عمليـــــــة نشـــــــ
و مؤسسات 

ٔ
  .1يستفيد منه فردا ا

  
همية ومزايا النشر  العلمي إاللكـتروني وخصائصه

ٔ
 ا

 اهمية النشر  العلمي إاللكـتروني  
هميــــة النشــــر العلمــــي اإللكـترونــــي فــــي مــــدى إيصــــاله إلــــى مــــن يســــتفيد 

ٔ
تكمــــن ا

هميتـــــه تكمـــــن فـــــي وجـــــود النشـــــر الجيـــــد حيـــــث 
ٔ
ن ا

ٔ
منـــــه كمـــــا ذكرنـــــاه ســـــابقا ال

تييتجلى ذ
ٓ
  : 2لك من خالل اال

  ــــــراد ف
ٔ
ــــــدى اال ســــــاليب العمــــــل ل

ٔ
ــــــي تطــــــوير طــــــرق وا ــــــة ف المســــــاهمة الفاعل

 .والمؤسسات من خالل اإلطالع على كل ماهو جديد 
  تنشيط حركة البحث العلمي. 
  معرفـــــة رصـــــانة البحـــــث العلمـــــي مـــــن خـــــالل معرفـــــة عـــــدد اإلشـــــارات إلـــــى

خرى 
ٔ
 . البحوث المنشورة في الدراسات اال

 ــــــوعي العل ــــــين افــــــراد المجتمــــــع تنميــــــة ال مــــــي بضــــــرورة البحــــــث العلمــــــي ب
وسع نطاق 

ٔ
 .على ا

  نــــــه عمليــــــة توثيــــــق
ٔ
ضــــــمان حقــــــوق المــــــؤلفين فــــــي بحــــــوثهم المنشــــــورة ال

 .ذلك 
  ت التعضـــــيد

ٓ
وســـــيلة لتحقيـــــق منـــــافع ماديـــــة ومعنويـــــة مـــــن خـــــالل مكافـــــا

العلمـــــي والمكانـــــة البحثيـــــة والمهنيـــــة المتوخـــــاة مـــــن ذلـــــك فـــــي الوســـــط 
خرين العلمي والبحثي بين العلم

ٓ
ساتذة اال

ٔ
 .اء واال

  غاية مثلى إلى عالم الشهرة والخلود. 
  جراء البحوث نفسها

ٔ
 .المساعدة في تجنب تكرار ا

هميـــــة النشـــــر  العلمـــــي اإللكـترونـــــي تكمـــــن فـــــي ظهـــــور 
ٔ
إضـــــافة لمـــــا تقـــــدم فـــــإن ا

علــــوم جديــــدة لــــم تكــــن موجــــودة ســــابقا فضــــال عــــن مــــا يكـتســــبه الباحــــث مــــن 

                                                 
  . 7ص. مصدر سابق . الخشاب ، عبد هللا يوسف  1

 . 13_ 11ص.المصدر نفسه .الخشاب ، عبد هللا يوسف  2

  



  العالم العربي تقييم جودة اوعية النشر العلمي في :المؤتمر الدولي األول

188 
 

نــــــــه مــــــــن الســــــــيطرة الكاملــــــــة علــــــــى خبــــــــرة وحرفيــــــــة فــــــــي عــــــــالم الكـتابــــــــة تمك
  .اختصاصه 
 مزايا النشر إاللكـتروني وخصائصه: 

التفاعليـــــــــــة حيـــــــــــث يـــــــــــؤثر _:1 مـــــــــــن مزايـــــــــــا النشـــــــــــر اإللكـترونـــــــــــي نجـــــــــــد
خــــــــــرين 

ٓ
دوار اال

ٔ
المشــــــــــاركون فــــــــــي عمليــــــــــة النشــــــــــر اإللكـترونــــــــــي علــــــــــى ا

فكـــــــــارهم ويتبـــــــــادلون معهـــــــــم المعلومـــــــــات، وهـــــــــو مـــــــــا يطلـــــــــق عليـــــــــه 
ٔ
وا

و التفاعليــــــــــةالممارســــــــــة االتصــــــــــالية والمعلوماتيــــــــــ
ٔ
فمــــــــــن . ة المتبادلــــــــــة ا

ـــــد مـــــن منتـــــديات  ـــــوع جدي ـــــي ســـــيظهر ن خـــــالل منصـــــات النشـــــر اإللكـترون
االتصــــــــال والحــــــــوار الثقــــــــافي المتكامــــــــل والمتفاعــــــــل عــــــــن بعــــــــد، ممــــــــا 

  .سيجعل المتلقي متفاعًال مع وسائل االتصال تفاعال إيجابياً 
حيـــث يمكـــن توجيـــه النشـــر  ( Demassification ) الالجماهيريـــة_

فراداإللكـ
ٔ
و مجموعة معينة من اال

ٔ
  .تروني إلى فرد ا

حيــــــث يمكــــــن عــــــن طريــــــق  (Asynchronization) الالتزامنيــــــة_
النشـــــــر اإللكـترونـــــــي القيـــــــام بالنشـــــــاط االتصـــــــالي فـــــــي الوقـــــــت المناســـــــب 

خرى 
ٔ
و الجماعات اال

ٔ
خرين ا

ٓ
فراد اال

ٔ
  .للفرد دون ارتباط باال

التـــــي تعنـــــي إمكـــــان نقـــــل المعلومـــــات عـــــن  (Mobility) الحركيـــــة_
خر بكل يسر وسهولة

ٓ
  .طريق النشر اإللكـتروني من مكان ال

ي القـــــــدرة علـــــــى نقـــــــل  (Convertibility) القابليـــــــة للتحويـــــــل_
ٔ
ا

خر
ٓ
  .المعلومات عن طريق النشر اإللكـتروني لها من وسيط ال

بمعنـــى االنتشـــار حـــول العـــالم  ( Ubiquity ) الشـــيوع واالنتشـــار_
  .وداخل كل طبقة من طبقات المجتمع

و الكونيـــةالعالميـــة _
ٔ
ن البيئـــة  ( Globalization ) ا

ٔ
ســـاس ا

ٔ
علـــى ا

ـــــــــــــــي ووســـــــــــــــائل االتصـــــــــــــــال  ـــــــــــــــدة للنشـــــــــــــــر اإللكـترون ساســـــــــــــــية الجدي
ٔ
اال

صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحت بيئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًة عالميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ٔ
 .والمعلومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ا

القضــــــــــاء علــــــــــى مركزيــــــــــة وســــــــــائل اإلعــــــــــالم واالتصــــــــــال، إذ ســــــــــتعمل _
ــــــي نشــــــر المعلومــــــات  ــــــة ف ــــــى المركزي ــــــى القضــــــاء عل قمــــــار الصــــــناعية عل

ٔ
اال

                                                 
بو السعد ميخائيل  1

ٔ
كاديمي النش. موريس ا

ٔ
ثر دور النشر الجامعية فيه : ر اال

ٔ
(  2، ع 10مج  -.مجلة مكـتبة الملك فهد الوطنية  -.ماهيته وا
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بط النــــــــــاس بوســــــــــائل اإلعــــــــــالم مــــــــــن خــــــــــالل والبيانــــــــــات، ولــــــــــن يــــــــــرت
المســـــــــافات الجغرافيـــــــــة فقـــــــــط، وإنمـــــــــا ســـــــــيرتبطون معـــــــــا مـــــــــن خـــــــــالل 

  .اهتماماتهم المشتركة
ـــــين وســـــائل نشـــــر المعلومـــــات المتمثلـــــة فـــــي _ ـــــة ب زوال الفـــــروق التقليدي

ي وســــــــيلة 
ٔ
صــــــــبح مضــــــــمون ا

ٔ
الصــــــــحف والكـتــــــــب والمجــــــــالت، حيــــــــث ا

ي جميـــــــــع منهـــــــــا عـــــــــن طريـــــــــق النشـــــــــر اإللكـترونـــــــــي متاحـــــــــًا ومشـــــــــاعًا فـــــــــ
ســــــــــاليب عـــــــــــرض وتقــــــــــديم مختلفـــــــــــة 

ٔ
شـــــــــــكال وا

ٔ
خــــــــــرى وبا

ٔ
الوســــــــــائل اال

   .ومتطورة
ــــــــاس  ــــــــة مكــــــــان يعــــــــج بالن ــــــــت بمنزل ــــــــي واإلنترن صــــــــبح النشــــــــر اإللكـترون

ٔ
ا

تـــــاح إيجـــــاد مـــــا 
ٔ
فكـــــار تســـــتطيع زيارتـــــه والتجـــــول فـــــي جنباتـــــه، ممـــــا ا

ٔ
واال

 (Cyber Space) اصــــطلح علــــى تســــميته بعــــالم الواقــــع االفتراضــــي
ان والمســــــــــافة وقيـــــــــــود الزمـــــــــــان بـــــــــــين والــــــــــذي يزيـــــــــــل حـــــــــــواجز المكـــــــــــ

مســــــتخدميه، حيــــــث يســــــتطيعون التواصــــــل فيمــــــا بيــــــنهم بصــــــورة تكــــــاد 
تكــــــــون طبيعيــــــــة، بغــــــــض النظــــــــر عــــــــن المســــــــافات والتوقيتــــــــات التــــــــي 

   .1تفصل بعضهم عن بعض
علــــــى المســــــتوى العلمــــــي والبحثــــــي والجــــــامعي فــــــإن النشــــــر اإللكـترونــــــي 

مـــــام البــــــاحثين والجـــــامعيين إلــــــى توجيـــــ
ٔ
كبــــــر يتـــــيح الفرصــــــة ا

ٔ
ه الجــــــزء اال

مــــــن جهــــــودهم إلــــــى عمليــــــات التحليــــــل والتفســــــير واالســــــتنتاج والتنبــــــؤ 
والكشـــــف عـــــن الظـــــاهرات والمتغيـــــرات الجديـــــدة وهـــــو مـــــا يمثـــــل العمـــــود 
الفقــــري للعمليــــة البحثيــــة وذلــــك بــــديل عمــــا كــــان يحــــدث قبــــل ذلــــك مــــن 
ضــــــــــياع نســــــــــبة كبيــــــــــرة مــــــــــن جهــــــــــد البــــــــــاحثين فــــــــــي الحصــــــــــول علــــــــــى 

دي إلـــــى تطـــــوير المعرفـــــة وتحـــــديثها فـــــي المعلومـــــات، وهـــــو مـــــا ســـــوف يـــــؤ
  .المجاالت البحثية المختلفة، وازدهار االبتكار والبحث العلمي

بحــــــــاث الجــــــــودة 
ٔ
ن النشــــــــر اإللكـترونــــــــي يضــــــــمن للجامعــــــــات ومراكــــــــز اال

ٔ
ا

صـــــــــبحت تطـــــــــور البرمجيـــــــــات 
ٔ
العاليـــــــــة للمخرجـــــــــات المطبوعـــــــــة التـــــــــي ا

                                                 
، مجلة المنتدى القانوني، الصادرة بجامعة دمحم خيضر بسكرة، العدد الخامس، “حقوق المؤلف في التشريع الداخلي”إبراهيمي حنان، 1

 .2008مارس 
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والطابعــــــات، تضــــــاهي كـفــــــاءة منتجــــــات المطــــــابع المحترفــــــة وجودتهــــــا، 
حياناً 

ٔ
  .بشكل يصعب التفريق بينهما ا

فالمراحـــــــل . ضـــــــمان االقتصـــــــاد الملمـــــــوس فـــــــي الوقـــــــت والجهـــــــد والمـــــــال
المعروفـــــــــــة فـــــــــــي إعـــــــــــداد النســــــــــــخ للطباعـــــــــــة كالتنضـــــــــــيد واإلجــــــــــــراءات 
جهـــــــزة والمعــــــدات التــــــي تســـــــتهلكها 

ٔ
والمتطلبــــــات البشــــــرية والماليــــــة واال

لـــــة الطباعـــــة هـــــي العامـــــل
ٓ
ن تصـــــل النســـــخة إلـــــى ا

ٔ
 هـــــذه المرحلـــــة قبـــــل ا

خير 
ٔ
المــــــؤثر والمباشــــــر فــــــي ارتفــــــاع كلفــــــة الطباعــــــة فــــــي المطــــــابع، والتــــــا

ـــــدي العاملـــــة الفنيـــــة ي
ٔ
جـــــور المرتفعـــــة لال

ٔ
ـــــي اختصـــــر . واال النشـــــر اإللكـترون

صـــــــبحت الكلفـــــــة الحاليـــــــة تقـــــــدر بــــــــُعْشر كلفـــــــة 
ٔ
هـــــــذه العمليـــــــات كلهـــــــا وا

  .الطباعة التقليدية
ليــــــة والســــــرعة العاليــــــة فــــــي اإلنجــــــاز مــــــع ضــــــمان الجــــــودة والكـفــــــاءة العا

قل جهد
ٔ
 . 1وبا

نواع صناعة النشر
ٔ
  :ا

نـــــواع صـــــناعة النشـــــر وحســـــب وجهـــــة نظـــــر الباحـــــث بـــــاالتي 
ٔ
ن نحـــــدد ا

ٔ
يمكـــــن ا

:  
  نشر تقليدي. 
  نشر مكـتبي. 
  نشر الكـتروني. 

 النشر التقليدي)T.p)(traditionalpublishing:(  
 2هــــــو النشــــــر الــــــذي بــــــدا بــــــاختراع الطباعــــــة واســــــتعمال الــــــورق مجــــــاال لــــــذلك 

. 
ٔ
ـــــــه مجموعـــــــة مـــــــن العمليـــــــات التـــــــي يمـــــــر بهـــــــا ومـــــــن الممكـــــــن ا ن

ٔ
ن يعـــــــرف با

و المســـــــــتفيد ، 
ٔ
المطبـــــــــوع ابتـــــــــداء كونـــــــــه مخطوطـــــــــا حتـــــــــى يصـــــــــل للقـــــــــارئ ا

 بالكاتــــــب والمطبعــــــة 
ٔ
طــــــراف تبــــــدا

ٔ
ويــــــتحكم بهــــــذه العمليــــــة مجموعــــــة مــــــن اال

والناشــــر الــــذي يقــــوم بإصــــدار وبيــــع وتوزيــــع المطبوعــــات عامــــة وقــــد يكــــون لــــه 

                                                 
همية االتصال والنشر العلمي”منصور الشرجبي خليل،  1

ٔ
فاق الزراعية، العدد“البحوث وا

ٔ
  .2006، 2، مجلة اال

فاقه المستقبلية : النشر المكـتبي في العراق . الدواف ، هيام نائل الدواف  2
ٓ
 2،ع 2مج. المجلة العراقية للمكـتبات والمعلومات . تطوره وا

  . 52ص. 1996، 
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ن 
ٔ
يكــــــون الناشــــــر هــــــو نفســــــه الــــــذي دور فــــــي طبعهــــــا ولــــــيس مــــــن الضــــــروري ا

ــــــــع حيــــــــث  و التجليــــــــد وقــــــــد ال يقــــــــوم بعمليــــــــة البيــــــــع والتوزي
ٔ
ــــــــالطبع ا يقــــــــوم ب

لة التمويـــــــــل إلـــــــــى جانـــــــــب تحملـــــــــه لمخـــــــــاطر النشـــــــــر 
ٔ
يتحمـــــــــل الناشـــــــــر مســـــــــا

مور هي
ٔ
ثرت في عملية النشر التقليدي مجموعة من اال

ٔ
  . 1للمؤلفين وقد ا

 .اختراع الكـتابة  .1
دوات الكـتابة وخاصة الورق  .2

ٔ
 .على يد الصينيين اختراع ا

لمــــــاني غــــــوتنبرغ  .3
ٔ
اختــــــراع الطباعــــــة بــــــالحروف المتحركــــــة علــــــى يــــــد اال

 .في منتصف القرن الخامس عشر 

 النشر المكـتبي)desktop publishing:( 
هـــــو نــــــوع مــــــن النشـــــر يكــــــون اعتمــــــاده الكلــــــي علـــــى تقنيــــــات الحاســــــوب التــــــي 
كـثـــــر مـــــن خاصـــــية فـــــي مســـــتند واحـــــد 

ٔ
يســـــتطيع الفـــــرد مـــــن خاللهـــــا تجميـــــع ا

دى إلـــــى طفـــــرة هائلـــــة فـــــي عـــــالم الطباعـــــة والنشـــــر يتم
ٔ
يـــــز بجـــــودة عاليـــــة ممـــــا ا

مــــوال الطائلــــة التــــي كانــــت تــــدفع إلــــى شــــركات 
ٔ
دت إلــــى تقلــــيص التكلفــــة واال

ٔ
ا

يــــــــدي العاملــــــــة 
ٔ
ويتكــــــــون نظــــــــام النشــــــــر . الكرافيــــــــك فضــــــــال عــــــــن تقلــــــــيص اال

تية
ٓ
جزاء اال

ٔ
  2:المكـتبي الحديث من اال

 .الحواسيب وملحقاتها .1
 .الطابعات الليزرية  .2
لتعــــــــديل ) modem(ومــــــــودم ) scanner(جهـــــــاز المســــــــح الضــــــــوئي  .3

 .اإلشارات 
 .يسمح بإرسال المستندات عبر جهاز المودم . الفاكس ملي  .4
 .نظام صوتي يتيح الوصول إلى المصادر المسموعة  .5
 :وتتكون من ثالث مجموعات هي .برامج النشر المكـتبي  .6
  ولـــــى

ٔ
) page maker Ventura publisher: (المجموعـــــة اال

وهـــــــي جيـــــــدة للمشـــــــروعات ذات النطـــــــاق المحـــــــدود والتـــــــي يمكـــــــن 
 .انجازها على شكل صفحة صفحة 

                                                 
  18_16ص. 2010دار صفاء ، : عمان .  1ط.المكـتبات االليكـترونية والمكـتبات الرقمية . مصطفى عليان ، ربحي  1

 30_ 29ص. 2010دار صفاء ، : عمان . النشر االليكـتروني . السامرائي ، إيمان . عليان ، ربحي مصطفى  2
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  بــــــرامج تطبيقيــــــة فــــــي مجــــــال التصــــــميم للــــــذين : المجموعــــــة الثانيــــــة
 .ليس لديهم خبرة كبيرة بالحاسوب 

  ـــــــة ـــــــة فـــــــي : المجموعـــــــة الثالث ـــــــى القـــــــدرات اإلبداعي وهـــــــي تعتمـــــــد عل
  .التصميم الفني 

 النشر االلكـتروني)electronicpublishing:(  
ورد في المعجم الموسوعي لمصطلحات المكـتبات والمعلومات المقصود 

ن يسجل مقاله على 
ٔ
بالنشر اإللكـتروني مرحلة يستطيع فيها كاتب المقال ا

ثم يقوم ببثه إلى  (Word-Processing ) إحدى وسائل تجهيز الكلمات
متاحُا في تلك الصورة  محرر المجلة اإللكـترونية ، الذي يقوم بالتالي بجعله

اإللكـترونية للمشتركين في مجلته ، وهذه المقالة ال تنشر وإنما يمكن عمل 
حد المشتركين ذلك

ٔ
ورد  . صور منها مطبوعة إذا طلب ا

ٔ
وفي هذا السياق ا

شكال
ٔ
حد ثالثة ا

ٔ
تي في ا

ٔ
بو خضرة تعريفًا للنشر يا

ٔ
  -:حسن ا

لي لتسهيل إنتاج المواد الت .1
ٓ
  . قليديةاستخدام الحاسب اال

لي ونظم االتصاالت لتوزيع المعلومات إلكـترونيًا عن  .2
ٓ
استخدام الحاسب اال

  . بعد
  . استخدام وسائط تخزين إلكـترونية .3

ومعظم ما جاء في هذا التعريف يتفق مع االتجاه العام لمفهوم النشر 
لي

ٓ
ولذلك فإن . اإللكـتروني ويزيد هذا التعريف بإدخاله استخدام الحاسب اال

و على قرص وتوزيعها إ
ٔ
صدار الدوريات والكـتب وغيرها عبر شبكة اإلنترنت ا

شكال النشر اإللكـتروني
ٔ
 .على المستفيدين هو شكل من ا

نه
ٔ
 :1ومن هنا يمكننا تعريف النشر اإللكـترونيبا

نظمة تعمل بالكومبيوتر في االبتكار واإلبداع والصف 
ٔ
جهزة وا

ٔ
استخدام ا

  .جية وإخراجها كاملة ومنتهيةوإعداد الصفحات وإنتاج صفحات نموذ
لقـــــــد اســـــــتخدم مصـــــــطلح النشـــــــر االلكـترونـــــــي متـــــــداخال مـــــــع مصـــــــطلح النشـــــــر 
المكـتبـــــي فـــــي معظـــــم االدبيـــــات العربيـــــة التـــــي تناولـــــت هـــــذا الموضـــــوع ومـــــن 

                                                 
حمد دمحم الشامي  1

ٔ
المكـتبة : القاهرة  - .والمعلومات والحاسبات الموسوعة العربية لمصطلحات علوم المكـتبات . سيد حسب هللا، ا

كاديمية ، 
ٔ
  2232، ص 3مج  -.م 2001اال
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ــــــداخلهما  ــــــرغم مــــــن ت ــــــين كــــــال المصــــــطلحين علــــــى ال ــــــد مــــــن التميــــــز ب هنــــــا الب
، ســــترجاع حيــــث يعتمــــد كــــل منهــــا علــــى الحاســــوب فــــي النشــــر والتخــــزين واال

امــــــا النشــــــر االلكـترونــــــي يعنــــــي تــــــوفير مصــــــادر المعلومــــــات بشــــــكل الكـترونــــــي 
ـــــه اســـــتخدام  ـــــي علـــــى ان ـــــف اخـــــر للنشـــــر االلكـترون وفـــــوري  وعليـــــه يمكـــــن تعري
الحاســـــــــوب فـــــــــي عمليـــــــــات انتـــــــــاج ومعالجـــــــــة ونشـــــــــر المعلومـــــــــات وتقـــــــــديمها 

  .للمستفيدين 
حــــرب العالميــــة و تعــــود بدايــــة تجــــارب النشــــر االلكـترونــــي الــــى فتــــرة مــــا بعــــد ال

الثانيــــة وهــــي الفتــــرة التــــي شــــهدت االرهاصــــات االولــــى لكـثيــــر مــــن االختراعــــات 
التــــي دفــــع بعضــــها النشــــر االلكـترونــــي الــــى ان يحتــــل مكانتــــه الحاليــــة ويقصــــد 
بهــــــا الحواســــــيب واالتصــــــاالت واجهــــــزة التخــــــزين علــــــى وجــــــه التحديــــــد كــــــذلك 

ت القادمـــــة ظهـــــر مصـــــطلح المجلـــــة االلكـترونيـــــة معلنـــــا عـــــن نـــــوع مـــــن التحـــــوال
كملهــــا

ٔ
 علــــى اشــــكال النشــــر وحفــــظ المعلومــــة التقليديــــة با

ٔ
، التــــي ســــوف تطــــرا

بقـــــدرتها علـــــى تخـــــزين الكـتـــــب ) مـــــيمكس(وصـــــاحب ذلـــــك ظهـــــور فكـــــرة االلـــــة 
والســــــجالت التــــــي يمكــــــن استشــــــارتها للحصــــــول علــــــى المعلومــــــات المطلوبــــــة 

  1.بشكل دائم 
ن 

ٓ
رغـــــــــم ولـــــــــم يحـــــــــدد مفهـــــــــوم النشـــــــــر االلكـترونـــــــــي بصـــــــــورة دقيقـــــــــة لحـــــــــد اال

نــــــه عمليــــــة إنتــــــاج الكـتــــــب 
ٔ
المحــــــاوالت الكـثيــــــرة لــــــذلك ، ويمكــــــن إيضــــــاحه با

والــــــــــدوريات والمطبوعــــــــــات المختلفــــــــــة والمتنوعــــــــــة باســــــــــتخدام التطبيقــــــــــات 
ليـــــة ، البـــــرامج (الحديثـــــة والتقنيـــــات الجديـــــدة والتـــــي تتضـــــمن 

ٓ
الحواســـــيب اال

جهـــــــزة 
ٔ
ـــــــي الســـــــريعة ، اســـــــتخدام ا ل

ٓ
ليـــــــة المتنوعـــــــة ، تقنيـــــــات التنضـــــــيد اال

ٓ
اال

خـــــرى 
ٔ
حديثـــــة كالماســـــح الضـــــوئي ، بـــــرامج التعـــــرف البصـــــري علـــــى الحـــــروف  ا
)opticalcharcter recognition ( فضـــــــال عـــــــن اســـــــتخدام المنافـــــــذ التـــــــي

تتـــــيح عمليـــــات اإلدخـــــال والتعـــــديل علـــــى الخـــــط المباشـــــر ، وســـــائل التخـــــزين 
جهــــــــزة الحواســــــــيب الشخصــــــــية ، 

ٔ
قــــــــراص المرنــــــــة مــــــــن ا

ٔ
المختلفــــــــة مثــــــــل اال

عــــــن بعــــــد عــــــن طريــــــق خطــــــوط الهــــــاتف  وســــــائل نقــــــل النصــــــوص والرســــــوم

                                                 
االتجاهات الحديثة في المكـتبات . التجارب العالمية مع التركيز على عمليات اعداد النص االلكـتروني:النشر االلكـتروني. زين عبد الهادي 1

  47ص، 1999،احمد امين : القاهرة ، 2ع،والمعلومات 
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قمــــــــــار الصــــــــــناعية
ٔ
هــــــــــم 1.وموجــــــــــات الميكروويــــــــــف واال

ٔ
ن نجمــــــــــل ا

ٔ
ويمكــــــــــن ا

ـــــي   ت
ٓ
ـــــي وبإيجـــــاز كبيـــــر وعلـــــى النحـــــو اال ساســـــية للنشـــــر االليكـترون

ٔ
ـــــات اال المكون

 .  
  المؤلف. 
  المعلومات. 
  اختصاصي المعلومات. 
  شبكة االنترنت.  

  انواع النشر االلكـتروني على االنترنت  
يـــــــد اربعـــــــة انـــــــواع مـــــــن مصـــــــادر المعلومـــــــات االلكـترونيـــــــة علـــــــى يمكـــــــن تحد:

  :االنترنت
ــــــي-1 ــــــي اول ــــــوع مــــــن مصــــــادر المعلومــــــات االوليــــــة علــــــى : نشــــــر الكـترون وهــــــو ن

  ).www(شكل معلومات االلكـترونية على صفحات 
وهــــــــو نــــــــوع مــــــــن مصــــــــادر المعلومــــــــات توجــــــــد :نشــــــــر االلكـترونــــــــي مــــــــوازي -2

  . بشكلين مطبوع والكـتروني
وهنـــــــا نجـــــــد الكـتـــــــب االلكـترونيـــــــة والكـتـــــــب علـــــــى : كـترونـــــــياعـــــــادة نشـــــــر إل-3

  . الخط منها الكـتب في االدب االنكليزي او االمريكي وغيرها
ويســـــــبق النشـــــــر العـــــــادي ويوجـــــــد بشـــــــكل خـــــــاص : نشـــــــرالكـتروني مســـــــبق-4

  .2مثل علوم الكيمياء والرياضيات والفيزياء 
  

 شكال النشر إاللكـتروني
ٔ
   ا

 
علومـــــــــات وتعـــــــــددت الوســــــــــائل توالـــــــــت التطـــــــــورات فـــــــــي مجـــــــــال تقنيـــــــــة الم

والطـــــــــرق والوســـــــــائط المســـــــــتخدمة فـــــــــي تخـــــــــزين المعلومـــــــــات واســـــــــترجاعها 
وتبادلهـــــا عبـــــر شـــــبكات الحاســـــب المحليـــــة واإلقليميـــــة والدوليـــــة ، وكـــــان مـــــن 

                                                 
  .  50،  42ص . المصدر نفسه _ .السامرائي .ان ، ربحي مصطفى علي 1

حمد بدر ودمحم فتحي عبد الهادي2
ٔ
 - .تنظيمها وإدارتها وخدماتها ودورها في تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي : المكـتبات الجامعية . ا

  13، 12ص  -. 2001دار غريب، : القاهرة - .؛ مزيدة ومنقحة4ط
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ــــــــك التطــــــــورات هــــــــذا النمــــــــو المضــــــــطرد فــــــــي مجــــــــال النشــــــــر  هــــــــم نتــــــــائج تل
ٔ
ا

جريــــت
ٔ
 اإللكـترونــــي ، فعلــــى ســــبيل المثــــال كشــــفت إحــــدى الدراســــات التــــي ا

ن عــــــــــــــدد قواعــــــــــــــد المعلومــــــــــــــات المتاحــــــــــــــة 1994 -م 1985بــــــــــــــين عــــــــــــــامي 
ٔ
م ا

ن عـــــــــدد قواعـــــــــد % 28باالتصـــــــــال المباشـــــــــر يـــــــــزداد بنســـــــــبة 
ٔ
فـــــــــي العـــــــــام ، وا

قـــــراص مدمجـــــة ينمـــــو بنســـــبة 
ٔ
فـــــي العـــــام ، % 100المعلومـــــات المخزنـــــة علـــــى ا

فـــــي % 15 - 12بينمـــــا ال تتجـــــاوز نســـــبة النمـــــو فـــــي المطبوعـــــات التقليديـــــة عـــــن 
مـــــر

ٔ
همهـــــا مـــــا  العـــــام ، وهـــــو اال

ٔ
الـــــذي دعـــــت اليـــــه بعـــــض المبـــــررات التـــــي مـــــن ا

 :1يلي
ــــــى مصــــــادر المعلومــــــات المحســــــبة قــــــد يشــــــكل حــــــال مثاليــــــا 1_ ان اللجــــــوء ال

للقضــــــــاء علــــــــى مشــــــــكلة ضــــــــيق المكــــــــان المخصــــــــص لمصــــــــادر المعلومــــــــات 
التقليديـــــــــة التـــــــــي تعـــــــــاني منهـــــــــا المكـتبـــــــــات نظـــــــــرا لصـــــــــغر حجـــــــــم الوســـــــــائط 

 . المحســـــــــــــــــــبة وعظـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــا تحتويـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن معلومـــــــــــــــــــات
تتـــــــيح مصـــــــادر المعلومـــــــات المحســـــــبة الفرصـــــــة الســـــــتخدامها مـــــــن قبـــــــل 2_

و 
ٔ
ينمـــــــا كـــــــانوا دونمـــــــا اعتبـــــــار لحـــــــدود المكـــــــان ا

ٔ
عـــــــدد كبيـــــــر مـــــــن البـــــــاحثين ا

  الزمان
ــــى انتفــــاء مشــــكلة نفــــاذ النســــخ ، فهــــي 3_ ــــع وســــرعته عــــالوة عل ســــهولة التوزي

ي مكـــــان وزمـــــان ، فنســـــخة واحـــــدة مـــــن الكـتـــــاب كافيـــــة 
ٔ
تحـــــت الطلـــــب فـــــي ا

نحاء العالم وفي الوقت ذاتهللوصول الى 
ٔ
  . ماليين القراء في ا

ــــــدة 4_ ــــــات وإصــــــدار الطبعــــــات الجدي ــــــي تحــــــديث البيان ــــــة ف الســــــهولة والمرون
 . على فترات مناسبة

ليــــــــة متطــــــــورة فــــــــي 5_
ٓ
تعتمــــــــد مصــــــــادر المعلومــــــــات المحســــــــبة علــــــــى نظــــــــم ا

التكشــــــــيف واســــــــترجاع المعلومــــــــات تمكــــــــن الباحــــــــث مــــــــن إجــــــــراء عمليــــــــات 
و توســــــيع دائــــــرة البحــــــث وتضــــــييقها بمــــــا الــــــربط بــــــين الواصــــــفات و

ٔ
تقييــــــدها ا

وهـــــــذا مــــــــاال يمكــــــــن تحقيقـــــــه باســــــــتخدام المصــــــــادر . يحقـــــــق نتــــــــائج مرضــــــــية 
  . التقليدية
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مكـــــــن إجـــــــراء عـــــــدد مـــــــن العمليـــــــات كنتيجـــــــة لعمليـــــــة واحـــــــدة باعتمـــــــاد ي6_
ليــــــــة فــــــــي تخــــــــزين ومعالجــــــــة المعلومــــــــات ، فمــــــــثال بعــــــــد تخــــــــزين 

ٓ
الــــــــنظم اال

بمصـــــــــادر المعلومـــــــــات المتـــــــــوفرة فـــــــــي الســـــــــجالت الببليوجرافيـــــــــة الخاصـــــــــة 
ســــــماء المــــــؤلفين 

ٔ
مكـتبــــــة مــــــا يمكــــــن اســــــتخراج قائمــــــة ببليوجرافيــــــة وقائمــــــة با

  .1وكشاف للعناوين وكذلك للناشرين وقائمة برؤوس الموضوعات
قلـــــــــــة تكـــــــــــاليف النشـــــــــــر اإللكـترونـــــــــــي للكـتـــــــــــب وغيرهـــــــــــا مـــــــــــن مصـــــــــــادر 7_

المعلومــــــــات كمــــــــا يــــــــتم فــــــــي المكـتبــــــــات تــــــــوفير المبــــــــالغ التــــــــي تصــــــــرف فــــــــي 
إجــــــراءات التزويــــــد والطلــــــب والشــــــحن والتجليــــــد والتــــــرميم وكــــــذلك تكــــــاليف 
اشـــــتراكات الـــــدوريات واختصـــــار الجهـــــود التـــــي تبـــــذل فـــــي متابعتهـــــا ، حيـــــث 
يمكــــــن دمــــــج االشــــــتراك فــــــي عــــــدد كبيــــــر مــــــن الــــــدوريات كاملــــــة الــــــنص علــــــى 

قــــــــراص مدمجــــــــة 
ٔ
وتشــــــــكل الــــــــدوريات المطبوعــــــــة علــــــــى وجــــــــه الخصــــــــوص . ا

ن تكــــــــاليف إحــــــــدى المشــــــــكالت الماليــــــــة ال
ٔ
منــــــــاء المكـتبــــــــات ، إذ ا

ٔ
مزمنــــــــة ال

ن معــــدل مــــا يصــــدر منهــــا فــــي نمــــو 
ٔ
االشــــتراك فيهــــا فــــي ازديــــاد ملمــــوس ، كمــــا ا

مســـــتمر يقابلـــــه تقلـــــيص فـــــي بنـــــود الصـــــرف عليهـــــا عامـــــا بعـــــد عـــــام ، ذلـــــك مـــــا 
دفــــع بــــبعض المكـتبــــات البحثيــــة فــــي الواليــــات المتحــــدة إلــــى الغــــاء االشــــتراك 

الــــــى  1990ليــــــون دوالر مــــــا بــــــين عــــــام م 21فــــــي دوريــــــات تصــــــل قيمتهــــــا إلــــــى 
1992. 

ســـــــــاس تقنيـــــــــة النشـــــــــر اإللكـترونـــــــــي متنوعـــــــــًا لـــــــــذلك فـــــــــإن النشـــــــــر 
ٔ
إذا كـــــــــان ا

خذ صورًا منها
ٔ
  :اإللكـتروني يا

  .مثل التيليتكست (non-interactive) بث خدمات غير تفاعلية
مثل الفيديوتكست، والبحث  (Interactive services) خدمات تفاعلية

 .المباشر
شرطة الفيديو، البرمجياتمنتجات 

ٔ
سطوانات الفيديو، ا

ٔ
  ....منفصلة مثل ا

من بينها على سبييل المثال ال : وهناك العديـد من النماذج للنشر االلكـتروني
 :الحصر
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قراص المكـتنزة_
ٔ
 .(CD-ROM).النشر من طريق اال

وهايو-
ٔ
 ." GCLC " النشر على الخط المباشر مثل مشروع مركز ا

، مشـروع  " TULIP " االنترنت مثـل مشروع تيوليب النشر من طريـق شبكة-
للطبـع االلكـتروني  " Primus " ، نظـام بريموس " Sage Red " رد سيج

  .1الـخ...
 

وقــــــــد كانــــــــت بدايــــــــة ظهــــــــور المبــــــــادرات والمشــــــــاريع للمكـتبــــــــة الرقميــــــــة فــــــــي 
مــــــن خــــــالل تبنــــــي مكـتبــــــة الكــــــونجرس وعــــــدد مــــــن  1994الواليــــــات المتحــــــدة 
ـــــــــة  فــــــــي مجـــــــــال الحواســــــــيب دراســـــــــة جـــــــــدوى تنفيـــــــــذ هـــــــــذا الهيــــــــائت العامل

ـــــــى مشـــــــروع مطبوعـــــــات الجمعيـــــــة  رض الواقــــــــع ، إضافــــــــة إل
ٔ
المشـــــــروع علـــــــى ا

ـــــذي يتـــــيح حـــــوالى  مريكيـــــة ال
ٔ
صـــــفحة مـــــن مطبوعـــــات  425000الكيميائيـــــة اال

الجمعيـــــة علـــــى شـــــبكة اإلنترنـــــت ومبـــــادرة المكـتبـــــة البريطانيـــــة التـــــى تتـــــيح مـــــا 
ــــــــد مــــــــن مق 18يقــــــــارب مــــــــن  تنياتهــــــــا علــــــــى الشــــــــبكة، وكنتيجــــــــة مليــــــــون مجل

طبيعيــــــــة لمــــــــا فــــــــي النشــــــــر اإللكـترونــــــــي مــــــــن مميــــــــزات فقــــــــد تزايــــــــدت إتاحــــــــة 
ـــــــــدوريات اإللكـترونيـــــــــة بصـــــــــورة كبيـــــــــرة علـــــــــى شـــــــــبكة اإلنترنـــــــــت، إذ إنهـــــــــا  ال

كـثـــــر مـــــن 
ٔ
ـــــى ا ن كانـــــت  1995دوريـــــة خـــــالل عـــــام  500وصـــــلت إل

ٔ
 1991بعـــــد ا

ور  100حــــوالي 
ٔ
وبــــا علــــى وجــــه دوريــــة وتعتــــزم إحــــدى دور النشــــر الكبيــــرة فــــي ا

إتاحــــة جميــــع دورياتهــــا علــــى شـــــبكة  " Elsevier " التحديــــد هولنــــدا
  .2دورية 1100اإلنترنت البالغ عددها 

ــــــــــداخل مواضــــــــــيع المكـتبــــــــــة  ــــــــــان هنــــــــــاك ت وممــــــــــا ســــــــــبق يمكــــــــــن القــــــــــول ب
اإللكـترونيــــة والنشــــر اإللكـترونــــي علــــى وجــــه التحديــــد علــــى شــــبكة اإلنترنــــت، 

دت إذ إن النشـــــر اإللكـترونـــــي علـــــى شـــــبكة اإلنت
ٔ
رنـــــت يعـــــد محصـــــلة طبيعيـــــة ا

مــــــر الــــــذي ســــــاعد 
ٔ
إلــــــى إيجــــــاد نصــــــوص إلكـترونيــــــة علــــــى شــــــبكة اإلنترنــــــت، اال

ة فكـــــرة المكـتبـــــات الرقميـــــة اإلفتراضـــــية علـــــى الشـــــبكة حيـــــث تقـــــدم 
ٔ
علـــــى نشـــــا

خـــــــدمات معلوماتيـــــــة مثـــــــل نصـــــــوص كاملـــــــة لكـــــــل مـــــــا يســـــــتجد مـــــــن تقـــــــارير 
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بحـــــــاث ودراســـــــات المـــــــؤتمرات والنـــــــدوات ال
ٔ
علميـــــــة االجتماعـــــــات الرســـــــمية وا

ـــــائق بصـــــورها المختلفـــــة  ـــــذكي للوث شـــــكالها المختلفـــــة، إضـــــافة لالســـــترجاع ال
ٔ
با

واســـــــــتخدام اللغـــــــــات الطبيعـــــــــة فـــــــــي عمليـــــــــة البحـــــــــث وإمكانيـــــــــة االتصـــــــــال 
نحاء العالم

ٔ
 . بمختلف ا

 
هداف النشر االلكـتروني

ٔ
  :ا

هـــــــداف النشـــــــر اإللكـترونــــــــي تنحصـــــــر فـــــــي هــــــــدف واحـــــــد هـــــــو قــــــــدرة 
ٔ
كانـــــــت ا

غــــــراض العســــــكرية الشــــــبكات علــــــى نقــــــل الملفــــــات النصــــــ
ٔ
حتــــــى .ية لخدمــــــة اال

كاديميــــــــة 
ٔ
هــــــــداف النشــــــــر اإللكـترونــــــــي تتعــــــــدى إلــــــــى المؤسســــــــات اال

ٔ
ت ا

ٔ
بــــــــدا

هدافــــه تتركــــز 
ٔ
صــــبحت ا

ٔ
فــــراد وا

ٔ
والجمعيــــات العلميــــة وغيرهــــا بمــــا فــــي ذلــــك اال

 -:في النهاية فيما يلي
 تسريع عمليات البحث العلمي في ظل السباق التكنولوجي.  
 كاديمي

ٔ
   . توفير النشر التجاري اال

  وعيــــــــــة
ٔ
وضــــــــــع اإلنتــــــــــاج الفكــــــــــري لــــــــــبعض الــــــــــدول علــــــــــى شــــــــــكل ا

  .إلكـترونية
  فراد المجتمع

ٔ
  .االتصال العلمي بين ا

 تعميق فرص التجارة اإللكـترونية. 
  ســـهولة البحـــث العلمـــي فـــي ضـــوء الزيـــادة الكبيـــرة فـــي كـــم ونـــوع مـــا

 .ينشر من معلومات  
  العمــــــل علــــــى مســــــاعدة الناشــــــرين التجــــــاريين علــــــى توســــــيع نطــــــاق

مــــــــن خــــــــالل اإلعالناتالتفاعليــــــــة عمــــــــا يصــــــــدر حــــــــديثا مــــــــن  النشــــــــر
 .1جانب ناشر محدد على شبكة االنترنت 

  
  
  

                                                 
مذكرة مقدمة لنيل (دراسة تقييمية للمواقع اإللكـترونية للناشرين، : مرزقالل إبراهيم، إستراتيجية التسويق اإللكـتروني للكـتاب في الجزائر1

  2009،2010شهادة ماجستير في علم المكـتبات، جامعة منتوري، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسنطينة، 
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 .واقع النشر االلكـتروني العلمي بالجامعات العربية
تواجـــــــه الجامعـــــــات العربيـــــــة الكـثيـــــــر مـــــــن التحـــــــديات والمشـــــــاكل المرتبطـــــــة 

هم تلك الصعوبات تتمثل في
ٔ
ن ا

ٔ
يــي ا

ٔ
 :بالنشر االلكـتروني العلمي وفي را

معانــــــــــــــــــــات معظــــــــــــــــــــم الجامعــــــــــــــــــــات العربيــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن البيروقراطيــــــــــــــــــــة  -1
والمشــــــــكالتاإلدارية والتنظيميــــــــة فضــــــــال عــــــــن  وجــــــــودة فجــــــــوة بينهــــــــا وبــــــــين 
مشــــاركـتها فــــي المجتمــــع لعـــــدم وجــــود جهــــاز يمكنـــــه نشــــر البحــــوث الجامعيـــــة 

قصى استفادة منها 
ٔ
  والتعريف بها في المجتمع لتحقيق ا

العليـــــا فـــــي الجامعـــــات ممـــــا يضـــــطر  ال يلقـــــى النشـــــر اهتمامـــــا مـــــن القيـــــادات -2
العديـــــــــد مـــــــــن الجامعـــــــــات إلـــــــــى  صـــــــــناعة النشـــــــــر االليكـترونـــــــــي العلمـــــــــي فـــــــــي

  .التراجع
الفجــــــــوة الهائلــــــــة بــــــــين حجــــــــم الشــــــــكل التقليــــــــدي والشــــــــكل اإللكـترونــــــــي  -3

فمـــــا هـــــو متـــــاح فـــــي شـــــكل إلكـترونـــــي ال يمكـــــن مقارنتـــــه : للمعلومـــــات العربيـــــة 
ومؤلفــــــــات ومعــــــــارف تــــــــم بمــــــــا تختزنــــــــه المكـتبــــــــة العربيــــــــة مــــــــن مخطوطــــــــات 

ن مــــا يتــــاح 
ٔ
ليفــــا وتحقيقــــًا لمــــائت الســــنين ونشــــير هنــــا إلــــى ا

ٔ
إنتاجهــــا جمعــــًا وتا

عظـــــم منـــــه هـــــو مـــــا تنتجـــــه وســـــائل اإلعـــــالم 
ٔ
حاليـــــا فـــــي شـــــكل رقمـــــي القســـــم اال

ـــــاني مـــــن التســـــعينات فـــــي التواجـــــد  ت منـــــذ النصـــــف الث
ٔ
ـــــدا الصـــــحفية والتـــــي ب

حويــــــل كـتــــــب علــــــى شــــــبكة اإلنترنــــــت باإلضــــــافة إلــــــى جهــــــود غيــــــر منظمــــــة لت
  .التراث اإلسالمي في هيئة نصوص وإتاحتها في المواقع المختلفة

وجـــــــــود بعـــــــــض الممارســـــــــات السياســـــــــية التـــــــــي تـــــــــؤثر علـــــــــى  المؤسســـــــــات  -4
مـــــــــــور 

ٔ
كاديميـــــــــــة والنشـــــــــــر الجـــــــــــامعي ؛  منهـــــــــــا تـــــــــــدخل الســـــــــــلطة فـــــــــــي اال

ٔ
اال

كاديميــــــة  وإمكانيــــــة التعبيــــــر عــــــن 
ٔ
ــــــة اال كاديميــــــة ممــــــا يتنــــــاقض مــــــع الحري

ٔ
اال

مــــــع ممثلــــــي الســــــلطة السياســــــية ؛ فنجــــــد تهميشــــــا للكــــــوادر االخــــــتالف حتــــــى 
بحـــــــاث غيـــــــر صـــــــالحة 

ٔ
البحثيـــــــة التـــــــي ال تتفـــــــق وسياســـــــية الســـــــلطة ، ونشـــــــر ا

للنشــــــــر بــــــــدافع المحســــــــوبيات ، فضــــــــال عــــــــن ضــــــــعف المخصصــــــــات الماليــــــــة 
ـــــــي  –للبحـــــــث العلمـــــــي  ـــــــي العـــــــالم العرب ـــــــى  -وخاصـــــــة ف ـــــــؤثر ســـــــلبا عل ممـــــــا ي

نشــــــــطة البحــــــــث العلمــــــــي المختلفــــــــة وتطويرهــــــــا، 
ٔ
وكــــــــذلك علــــــــى مؤسســــــــات ا

  .البحث العلمي
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تقوقـــــع النشـــــر االليكـترونـــــي العلمـــــي العربـــــي فـــــي نطـــــاق محـــــدود  والعجـــــز  -5
ن يتــــــرجم بحــــــث عربــــــي إلــــــى اللغــــــات 

ٔ
عــــــن االنتشــــــار الواســــــع ؛ فمــــــن النــــــادر ا

خرى 
ٔ
  اال
ليف  -5

ٔ
صــــــــــول وقواعــــــــــد التــــــــــا

ٔ
غيــــــــــاب المعــــــــــايير الواضــــــــــحة التــــــــــي تحــــــــــدد ا

تيجية واضــــــــحة للبحــــــــث والتحكــــــــيم والنشــــــــر ، وعــــــــدم وجــــــــود سياسةاســــــــترا
عمـــــــال . العلمـــــــي

ٔ
وعـــــــدم وجـــــــود معـــــــايير موحـــــــدة بـــــــين الجامعـــــــات إلخـــــــراج اال

العلميـــــــة الكـترونيـــــــا ؛ فكـــــــل جامعـــــــة تنفـــــــرد بوضـــــــع  بعـــــــض المعـــــــايير التـــــــي 
  .تختلف عن غيرها من الجامعات 

عــــــــدم االهتمــــــــام بــــــــاإلعالن والدعايــــــــة عــــــــن إصــــــــدارات النشــــــــر الجــــــــامعي ،  -7
تصــــــــريف إصــــــــدارات دور النشــــــــر فضــــــــال عــــــــن عــــــــدم وجــــــــود شــــــــبكة توزيــــــــع ل

  الجامعية 
ن نشــــــاط دور النشــــــر الجامعيــــــة يصــــــطدم بمعوقــــــات إداريــــــة -8

ٔ
الواقــــــع يؤكــــــد ا

  .تحد من قدرتها على المنافسة
دت كـــــــل هـــــــذه الســـــــلبيات التـــــــي لحقـــــــت بالنشـــــــر العلمـــــــي االلكـترونـــــــي 

ٔ
وقـــــــد ا

ســـــــاتذة عـــــــن النشـــــــر 
ٔ
داخـــــــل الجامعـــــــات فـــــــي الـــــــوطن العربـــــــي إلـــــــى عـــــــزوف اال

للنشــــر خــــارج الجامعــــات ، فضــــال عــــن وجــــود نظــــرة مــــن والبحــــث عــــن منافــــذ 
كـــــــــاديميون 

ٔ
االحتــــــــرام واإلجـــــــــالل التـــــــــي ينظـــــــــر مــــــــن خاللهـــــــــا البـــــــــاحثون واال

جنبية
ٔ
 .1العرب إلى المطبوعات اال

  
مكامن الخلل والقصور لدى الجامعات العربية فيما يخص النشر 

  .االلكـتروني العلمي 
بـــــــاحثين  فـــــــي هنـــــــاك جملـــــــة مـــــــن المشـــــــكالت والصـــــــعوبات التـــــــي تواجـــــــه ال

ـــــــرز هـــــــذه  ب
ٔ
الجامعـــــــات العربيـــــــة بصـــــــفة عامـــــــةفي نشـــــــر منتـــــــوجهم الفكـــــــري وا

 :المشاكل
حيـــــــث يعـــــــاني العديـــــــد : صـــــــعوبات ناتجـــــــة عـــــــن التطبيقـــــــات التكنولوجيـــــــة-1

مـــــن البــــــاحثين  العــــــرب صــــــعوبات مهمــــــة ذات عالقــــــة بتطبيقــــــات تكنولوجيــــــا 
                                                 

(  2، ع 9مج -.مجلة مكـتبة الملك فهد  -.تطورها وتحدياتها االجتماعية واالقتصادية : لكـترونية المتخصصة الدوريات اال . حشمت قاسم 1
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المعلومـــــــات واالتصـــــــاالت، والتـــــــي تـــــــنعكس ســـــــلبا علـــــــى إنجـــــــازهم لبحـــــــوثهم 
تيا

ٓ
همها اال

ٔ
 :1لعلمية ونشرها، من ا

 
ٔ
ـــــــة -ا ميـــــــة التكنولوجي

ٔ
ـــــــي : اال حيـــــــث يعـــــــاني كـثيـــــــر مـــــــن االســـــــاتذة والطلبـــــــة ف

ميــــــــة التكنولوجيــــــــة، وعــــــــدم قــــــــدرتهم علــــــــى 
ٔ
لة اال

ٔ
الجامعــــــــات العربيــــــــة مســــــــا

اســـــــتخدام الحاســـــــوب واإلنترنـــــــت بفعاليـــــــة، وذلـــــــك لعـــــــدم امـــــــتالك بعضـــــــهم 
ء علـــــى زمـــــالء لهـــــم للمهـــــارات الالزمـــــة فـــــي هـــــذا المجـــــال، لـــــذلك يعتمـــــد هـــــؤال

مناء المكـتبات
ٔ
و على ا

ٔ
 .للقيام باسترجاع المعلومات المطلوبة ا

إذ يـــــــزال االســـــــاتذة والطلبـــــــة فـــــــي الجامعـــــــات العربيـــــــة : مقاومـــــــة التغييـــــــر -ب
ـــــــــة،  ـــــــــة فـــــــــي البحـــــــــث عـــــــــن المعلومـــــــــات المطلوب يفضـــــــــلون الطـــــــــرق التقليدي
مبــــــــررين ذلــــــــك بعــــــــد حــــــــاجتهم إلــــــــى المصــــــــادر اإللكـترونيــــــــة لتــــــــوافر هــــــــذه 

ـــــة المعل ـــــي المصـــــادر المطبوعـــــة، ممـــــا يحـــــرمهم مـــــن معلومـــــات حديث ومـــــات ف
 .مهمة في المجال

يحتــــــاج البــــــاحثون : ضــــــعف معرفــــــة البــــــاحثين بقواعــــــد البيانــــــات المتاحــــــة -ج
ساســـــــية وحديثـــــــة تمكـــــــنهم مـــــــن 

ٔ
فـــــــي الوقـــــــت الحاضـــــــر إلـــــــى قواعـــــــد بيانـــــــات ا

ن 
ٔ
ـــــذكر ا متابعـــــة مـــــا يســـــتجد مـــــن معلومـــــات ومعـــــارف متخصصـــــة، وجـــــدير بال

الف
ٓ
ن  هنــــــــاك ا

ٔ
مــــــــن قواعــــــــد البيانــــــــات فــــــــي العــــــــالم والــــــــدول العربيــــــــة، إال ا

غالبيــــــــــة البــــــــــاحثين العــــــــــرب ال يعرفــــــــــون عــــــــــن هــــــــــذه القواعــــــــــد، وال بطــــــــــرق 
و بمحتوياتهــــــــا، ممــــــــا يجعــــــــل 

ٔ
و باســــــــتراتيجيات البحــــــــث فيهــــــــا، ا

ٔ
اختيارهــــــــا، ا

مر مشكوك فيه
ٔ
لة إنجاز بحوثهم بالمستوى المطلوب ا

ٔ
 .مسا

ظ علــــــــى قــــــــوانين بعــــــــض الــــــــدول يالحــــــــ: الرقابــــــــة علــــــــى اإلنتــــــــاج الفكــــــــري -2
نهـــــا تفـــــرض قيـــــودا علـــــى التـــــداول والنشـــــر ال تتناســـــب مـــــع العصـــــر 

ٔ
العربيـــــة، ا

ن فـــــــــي ظـــــــــل العولمـــــــــة وتكنولوجيـــــــــا اإلعـــــــــالم واالتصـــــــــال 
ٓ
الـــــــــذي نعيشـــــــــه اال
 2.وانتشار الفضائيات

                                                 
حمد همشري، مشكالت النشر العلمي في الوطن العربي ومعوقاته  1

ٔ
، ورقة مقدمة لصالح المؤتمر السعودي الدولي )الواقع والطموح(عمر ا

كـتوبر  13- 11اني للنشر العملي المنعقد يومي الث
ٔ
  .4-3، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، ، ص 2015ا

شرف البلقيني، تقرير حول النشر في العالم العربي لعام  2
ٔ
ول : ، مصر2011منى فاروق علي، ا

ٔ
، 2013اتحاد الناشرين العرب، اإلصدار اال

  .75ص 
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االعتمـــــــــاد علـــــــــى العالقـــــــــات الشخصــــــــــية والجهـــــــــود الفرديـــــــــة فـــــــــي نشــــــــــر 3_ 
نهم العـــــــــرب للوصـــــــــول يتســـــــــابق الناشـــــــــرين خاصـــــــــة مـــــــــ: البحـــــــــث العلمـــــــــي

ـــــــــــــة منهـــــــــــــا والخاصـــــــــــــة، بغـــــــــــــرض  ـــــــــــــة الحكومي ـــــــــــــائت العربي ـــــــــــــف الهي لمختل
توزيـــــــــــــع منشـــــــــــــوراتهم البحثيـــــــــــــة، مـــــــــــــن خـــــــــــــالل العالقـــــــــــــات الشخصـــــــــــــية، 
ــــــــــــــى  ن هــــــــــــــذه الطريقــــــــــــــة تعــــــــــــــود بمكاســــــــــــــب كبيــــــــــــــرة عل

ٔ
ــــــــــــــرغم ا ــــــــــــــى ال وعل

 تكــــــــــافؤ الفــــــــــرص بيــــــــــنهم، فســــــــــوف 
ٔ
نهــــــــــا ال تحقــــــــــق مبــــــــــدا

ٔ
الناشــــــــــرين، إال ا

ناشـــــــــــرين الـــــــــــذي لـــــــــــم يـــــــــــتمخض عـــــــــــن هـــــــــــذه الطريقـــــــــــة خســـــــــــارة بعـــــــــــض ال
ماكن الىيتمكنوا من الوصول 

ٔ
 .1هذه اال

إن كـثيـــــــــرا ممـــــــــا ينشـــــــــر فـــــــــي الوقـــــــــت الحاضـــــــــر فـــــــــي : صـــــــــعوبات لغويـــــــــة4_ 
الحقـــــــــــــول الموضـــــــــــــوعية المتخصصـــــــــــــة، وبخاصـــــــــــــة العلميـــــــــــــة منهـــــــــــــا هـــــــــــــو 
خــــــــــــرى، لــــــــــــذا تقتصــــــــــــر الفائــــــــــــدة 

ٔ
جنبيــــــــــــة ا

ٔ
باللغــــــــــــة اإلنجليزيــــــــــــة وبلغــــــــــــات ا

ات، ممـــــــــــا منهـــــــــــا علـــــــــــى البـــــــــــاحثين العـــــــــــرب الـــــــــــذين يتقنـــــــــــون هـــــــــــذه اللغـــــــــــ
يــــــــــنعكس ســــــــــلبا علــــــــــى هــــــــــؤالء الــــــــــذين ال يتقنــــــــــون ســــــــــوى اللغــــــــــة العربيــــــــــة 

 .2في إنجاز بحوثهم واكـتمال معلوماتها
عــــــــــدم تــــــــــوافر معــــــــــايير ثابتــــــــــة ومتعــــــــــارف عليهــــــــــا لنشــــــــــر البحوثالعلميــــــــــة 5_

نمـــــــــــاط 
ٔ
ن علـــــــــــى ا

ٓ
ـــــــــــتم االتفـــــــــــاق فـــــــــــي البلـــــــــــدان العربيـــــــــــة لحـــــــــــد اال ـــــــــــم ي إذ ل

وطــــــــــــــــــرق االستشــــــــــــــــــهاد المرجعــــــــــــــــــي، وكيفيــــــــــــــــــة اقتبــــــــــــــــــاس المعلومــــــــــــــــــات 
 .3توثيقها

يضــــــــــــا مــــــــــــن الصــــــــــــعوبات والمشــــــــــــاكل التــــــــــــي يو 
ٔ
جههــــــــــــا الباحــــــــــــث فــــــــــــي اوا

بحاثه نذكر منها مايلي
ٔ
  :4نشر ا

ضــــــــــــــــــعف خبــــــــــــــــــرة القــــــــــــــــــائمين علــــــــــــــــــى بعــــــــــــــــــض المجــــــــــــــــــالت العلميــــــــــــــــــة -
 .اإللكـترونية

                                                 
ول : هالل، تسويق الكـتاب العربي رؤوف عبد الحفيظ 1

ٔ
دراسة للواقع واستشراف المستقبل، ورقة مقدمة لصالح المؤتمر العربي اال

  .97، ص 2005مايو  12-8الموسوم بمستقبل صناعة الكـتاب العربي في القاهرة، المنعقد يومي 

حمد همشري، مرجع سابق الذكر، ص  2
ٔ
  .4عمر ا

  .5المرجع نفسه، ص  3

 :علومات المتعلقة بمشكالت وصعوبات نشر الباحث لبحثه من المراجع التاليةتم اقتباس الم 4

حمد همشري، مرجع سابق الذكر، ص  -
ٔ
  .6عمر ا
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المؤسســــــــــات   وجــــــــــود بعــــــــــض الممارســــــــــات السياســــــــــية التــــــــــي تــــــــــؤثر علــــــــــى-
ـــــــــدخل الســـــــــل ـــــــــي ، منهـــــــــا ت ـــــــــة والنشـــــــــر العلمـــــــــي اإللكـترون كاديمي

ٔ
ـــــــــي اال طة ف

كاديميــــــــــة
ٔ
كاديميــــــــــة ممــــــــــا يتنــــــــــاقض مــــــــــع الحريــــــــــة اال

ٔ
مــــــــــور اال

ٔ
وإمكانيــــــــــة   اال

التعبيــــــــــــر عــــــــــــن االخــــــــــــتالف حتــــــــــــى مــــــــــــع ممثلــــــــــــي الســــــــــــلطة السياســــــــــــية، 
فنجــــــــــد تهميشــــــــــا للكــــــــــوادر البحثيــــــــــة التــــــــــي ال تتفــــــــــق وسياســــــــــية الســــــــــلطة، 
بحــــــــاث غيــــــــر صــــــــالحة للنشــــــــر بــــــــدافع المحســــــــوبيات، فضــــــــال عــــــــن 

ٔ
ونشــــــــر ا

وخاصــــــــــــة مجــــــــــــال  –لمــــــــــــي ضــــــــــــعف المخصصــــــــــــات الماليــــــــــــة للبحــــــــــــث الع
ـــــــــي  نشـــــــــطة البحـــــــــث العلمـــــــــي  –النشـــــــــر اإللكـترون

ٔ
ـــــــــؤثر ســـــــــلبا علـــــــــى ا ممـــــــــا ي

 .المختلفة وتطويرها، وكذلك على مؤسسات البحث العلمي
عمــــــال العلميــــــة، -

ٔ
ــــــين الجامعــــــات إلخــــــراج اال عــــــدم وجــــــود معــــــايير موحــــــدة ب

ـــــف عـــــن غيرهـــــا مـــــن  فكـــــل جامعـــــة تنفـــــرد بوضـــــع بعـــــض المعـــــايير التـــــي تختل
 .الجامعات

  
  ات وجود النشر العلمي إاللكـتروني في الجامعات العربيةمتطلب

 
ننــــا نشــــاهد 

ٔ
ــــي، إال ا ــــي مبتــــدا� فــــي مجــــال النشــــر اإللكـترون ــــزال العــــالم العرب ال ي

خر
ٓ
 . تحركات جيدة في بعض الدول وضحلة في بعضها اال

إن إمكانيات النجاح متوفرة، والكمون الموجود في العالم العربي واعد، 
لة الجوهرية ف

ٔ
ي النجاح وجود الرؤية االستراتيجية الشاملة لتحقيق والمسا

هداف محددة في هذا المجال
ٔ
ن تضم هذه الرؤية الشاملة معالجة . ا

ٔ
يجب ا

عمال اإللكـترونية في 
ٔ
الموضوع من كل جوانبه، فمتطلبات وجود اال

 :الجامعات العربية هي في المجاالت التالية
اتصاالت، حواسيب، (ة البنية التحتية الالزمة في الجامعات العربي1_

 ) ..معلومات، نظم، توزيع
ساسية 

ٔ
عمال اإللكـترونية االنتشار في مجتمع دون وجود بنية تحتية ا

ٔ
يمكن لال

لف من مركبات مثل
ٔ
عمال والبنية التحتية الالزمة تتا

ٔ
 :الزمة لهذه اال

وجود الحواسيب الشخصية في المؤسسات والمنازل والتي عن طريقها 
نواعها

ٔ
 يتمانتشار شبكات االتصاالت با
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 واقع وجود الحواسيب على اإلنترنت في الجامعات العربية
منة

ٓ
 على اإلنترنت Secure Servers واقع وجود مخدمات ا

طر البشرية من حيث التكوين ومن حيث التدريب1
ٔ
  .اال
  .تطوير والدراسات الالزمة في مجال النشر اإللكـترونيالبحث وال2  

عمال 3
ٔ
التشريعات الضرورية إليجاد البيئة التنظيمية لتسهيل انتشار اال

 .اإللكـترونية
دعم حكومي وفق مبادرة وطنية مبنية على رؤية واستراتيجية لتطوير 4_

  . 1مجال النشر اإللكـتروني الجامعي 
العلمي معوقات التي تواجه النشر الخروج بمقترحات للتغلب على ال

  االلكـتروني بالجامعات العربية
فـــــــي ميـــــــدان البحـــــــوث   رغـــــــم جملـــــــة المشـــــــاكل التـــــــي تواجـــــــه النشـــــــر العلمـــــــي

ن تســــاهم فــــي دفــــع 
ٔ
ــــة مــــن الحلــــول التــــي يمكــــن ا ن هنــــاك جمل

ٔ
العلميــــة، إال ا

 2. عجلة النشر رغم التحديات الموجودة ومن هذه الحلول نذكر ما يلي
خــــرى العمــــل علــــى زيــــ+

ٔ
ادة مــــوارد الجامعــــات مــــن خــــالل البحــــث عــــن طــــرق ا

جهزتها بما يساهم في البحث العلمي منها
ٔ
 : لتمويل الجامعات وا

  .إتاحة الفرصة لمساهمة القطاع الخاص+
دعــــــــــم دور النشــــــــــر الجامعيــــــــــة والنظــــــــــر إلــــــــــى عمليــــــــــة النشــــــــــر االلكـترونــــــــــي +

نشـــــطة الجامعـــــات ممـــــا يضـــــفي علـــــى 
ٔ
نـــــه نشـــــاط رئيســـــي مـــــن ا

ٔ
الجـــــامعي علـــــى ا

كاديميا
ٔ
 .لجامعة سمعة طيبة في الوسط اال

العمـــــــل علـــــــى االســـــــتقالل المـــــــالي واإلداري لمطـــــــابع والمواقـــــــع االلكـترونيـــــــة  +
الجامعيــــــــــة ، وزيــــــــــادة الموازنــــــــــة الماليــــــــــة المعتمــــــــــدة للجامعــــــــــات والبحــــــــــث 

 .العلمي

                                                 
  .9،ص2009رضا سعيد مقبل، النشر الجامعي في العنصر الرقمي، ورقة بحثية قدمت في مؤتمر حركة نشر الكـتب في مصر، ماي  1

طر 2
ٔ
 :المعالجة لمشاكل النشر من المراجع التالية تم اقتباس المعلومات المتعلقة باال

 .25، 23رضا سعيد مقبل، النشر الجامعي في العصر الرقمي، مرجع سبق ذكره، ص  -

الصعوبات والتصورات، ورقة بحثية مقدمة لصالح جامعة الملك سعود، الرياض، : سليمان بن صالح العقال، تسويق الكـتاب العربي -

  13، ص 2003



  العالم العربي تقييم جودة اوعية النشر العلمي في :المؤتمر الدولي األول

205 
 

ـــــزام بالمواصـــــفات القياســـــية بمـــــا + ـــــى االلت دعـــــوة جهـــــات النشـــــر بالجامعـــــات إل
وعية

ٔ
 .في قالب متميز يضمن ظهور هذه اال

ضــــــــرورة التحــــــــرر مــــــــن الــــــــنظم واإلجــــــــراءات البيروقراطيــــــــة الحكوميــــــــة ممــــــــا +
فضل

ٔ
 .يعطى دفعة قوية لهذه المؤسسات للعمل واإلنتاج ا

ـــــرامج تدريبيـــــة مســـــتمرة + ـــــى عقـــــد دورات وب دعـــــوة جهـــــات النشـــــر بالجامعـــــة إل
حـــــــدث المســـــــتجدات والتقنيـــــــات فـــــــي مجـــــــال النشـــــــر 

ٔ
لـــــــربط العـــــــاملين بهـــــــا با

 . االلكـتروني
ضــرورة قيــام الجامعــات العربيــة باســتثمار إمكانــات التكنولوجيــا الحديثــة فــي +

نــــواع النشــــر 
ٔ
مجــــال النشــــر الجــــامعي وخاصــــة النشــــر االلكـترونــــي، ودعــــم كــــل ا

وعيــة المعلومــات التــي تصــدرها فــي صــورة ورقيــة 
ٔ
االلكـترونــي مــن خــالل إتاحــة ا

 .والكـترونية في الوقت نفسه
عضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس علـــــ+

ٔ
ى اســـــتخدام النشـــــر االلكـترونـــــي وتطـــــوير تحفيـــــز ا

دائهــــــم 
ٔ
قــــــدرتهم علــــــى النشــــــر عبــــــر شــــــبكة اإلنترنــــــت ممــــــا يســــــهم فــــــي تنميــــــة ا

ــــــنجم عــــــن الكـتــــــاب  ــــــى المشــــــاكل التــــــي ت ــــــب عل كــــــاديمي، والتغل
ٔ
العلمــــــي واال

ــــــــــى شــــــــــبكة  ــــــــــي عل ــــــــــوى الرقمــــــــــي العرب ــــــــــراء المحت ــــــــــوع، وإث الجــــــــــامعي المطب
 .1اإلنترنت

ن إصــــــــدارات االلكـترونيــــــــة اســــــــتخدام الوســــــــائل الحديثــــــــة فــــــــي اإلعــــــــالن عــــــــ+
 .الجامعية، واالهتمام بالمواقع االلكـترونية الحديثة  

عضــــــــــــاء هيئــــــــــــة التــــــــــــدريس علــــــــــــى نشــــــــــــر مؤلفــــــــــــاتهم بــــــــــــالمواقع +
ٔ
تشــــــــــــجيع ا

 .االلكـترونية الجامعية عن طريق توفير المزايا المادية والمعنوية
و اتحــــــاد للمواقــــــع االلكـترونيــــــة الجامعيــــــة فــــــي +

ٔ
الــــــدعوة إلــــــى إنشــــــاء جمعيــــــة ا

ــــــــو ــــــــدول، علــــــــى غــــــــرار ال ــــــــة مــــــــن ال ــــــــى مســــــــتوى كــــــــل دول طن العربــــــــي، وعل
ــــــي، تكــــــون الجمعيــــــة  ــــــات الموجــــــودة فــــــي العــــــالم الغرب الجمعيــــــات واالتحادي
ــــين الجهــــات المعنيــــة بالنشــــر العلمــــي فــــي  مســــئولة عــــن التنســــيق والتعــــاون ب

  .الجامعات العربية

                                                 
زمة العلم والعلماء . محسن زهران 1

ٔ
  :متاح في -) .20/3/2009(تاريخ الزيارة  -) . 2006سبتمبر ،( ا

www.mohsenzahran.com/paper/science.doc  



  العالم العربي تقييم جودة اوعية النشر العلمي في :المؤتمر الدولي األول

206 
 

ضـــــــرورة العمـــــــل علـــــــى تـــــــوفير تقنيـــــــات النشـــــــر االلكـترونـــــــي فـــــــي المكـتبـــــــات +
الوســــــــائط ، تقنيــــــــة االقــــــــراص المكـتنــــــــزة ،يــــــــة والعامــــــــة كالحواســــــــيب الجامع

تقنيـــــــــة البحـــــــــث االلـــــــــي المباشـــــــــر لغـــــــــرض ، شـــــــــبكة االنترنـــــــــت ، المتعـــــــــددة 
  .استخدامها من قبل المستفيدين والباحثين وشرائح المجتمع

تعلــــــــــيم الطلبــــــــــة كيفيــــــــــة اســــــــــتخدام محركــــــــــات البحــــــــــث ومواقــــــــــع البحــــــــــث +
ـــــــــى المعلومـــــــــات ال ـــــــــة للحصـــــــــول عل ـــــــــة مـــــــــن البحـــــــــث عـــــــــن االلكـتروني مطلوب

  .المعلومات في شبكة االنترنت
ن تتعـــــــاون +

ٔ
وضـــــــع خطـــــــة إســـــــتراتيجية للبحـــــــث واالتصـــــــال العلمـــــــي، علـــــــى ا

جهـــــــــزة الجامعيـــــــــة ذات العالقـــــــــة مثـــــــــل المطـــــــــابع الجامعيـــــــــة، 
ٔ
فيهـــــــــا كـــــــــل اال

 .1الخ  … والمكـتبات الجامعية، ومراكز الحاسوب 
ة الفكريـــــــة العمـــــــل علـــــــى وضـــــــع تشـــــــريعات عربيـــــــة لحمايـــــــة حقـــــــوق الملكيـــــــ+

ن التشـــــــريعات الخاصـــــــة بحقـــــــوق 
ٔ
ـــــــة االلكـترونيـــــــة، نظـــــــرا ال وعي

ٔ
المتعلقـــــــة باال

ليف التقليديــــــــــة ال تغطــــــــــى كــــــــــل الجوانــــــــــب المتعلقــــــــــة بالتعامــــــــــل مــــــــــع 
ٔ
التــــــــــا

وعية االلكـترونية
ٔ
 .المعلومات واال

خاصـــــــــة الكـتـــــــــب (إطـــــــــالق موقـــــــــع إلكـترونـــــــــي يتضـــــــــمن جميـــــــــع المؤلفـــــــــات +
وذلــــك حفاظــــًا علــــى الحقــــوق  الصــــادرة فــــي كافــــة الــــدول العربيــــة،) المترجمــــة

دبيــــــة والماديــــــة للجهــــــات المعنيــــــة، ومنعــــــا للتضــــــارب، وتكــــــرار الترجمــــــات 
ٔ
اال

 .في دول عربية مختلفة
ليف والترجمــــــــة بإعفــــــــاء المــــــــؤلفين والمتــــــــرجمين مــــــــن +

ٔ
تشــــــــجيع حركــــــــة التــــــــا

نــــــواع الضــــــرائب، وإعــــــداد حــــــوافز لهــــــم، وتخصــــــيص جــــــوائز ســــــنوية 
ٔ
جميــــــع ا

  .مناسبة لها
 خاتمة 

العلمـــــي االلكـترونـــــي الجـــــامعي فـــــي العـــــالم العربـــــي العديـــــد مـــــن يواجـــــه النشـــــر 
التحــــديات ؛ منهــــا مــــا يتصــــل بالجوانــــب التكنولوجيــــة والفنيــــة ، والتحــــديات 
التنظيميــــة المتعلقــــة بالمكونــــات البشــــرية والوظيفيــــة ، فضــــال عــــن التحــــديات 
ن  التحــــــدي 

ٔ
الماليــــــة المتعلقــــــة بجوانــــــب التمويــــــل والميزانيــــــات الالزمــــــة، إال ا

فــــراد والمؤسســــات علــــى اســــتثمار التقنيــــات الحق
ٔ
يقــــي يكمــــن فــــي مــــدى قــــدرة اال

                                                 
  28، ص2002العربي للنشر والتوزيع، : القاهرة -.1ط -.القراءة في عصر التقنيات. حسنى عبد الرحمن الشيمي 1



  العالم العربي تقييم جودة اوعية النشر العلمي في :المؤتمر الدولي األول

207 
 

بكـفاءة ، والقدرة على اسـتيعاب التغييـرات الحتميـة ، هـذا باإلضـافة إلـى القـدرة 
طــر االجتماعيــة الالزمــة لــذلك التغييــر

ٔ
وهــذا الوضــع الــراهن يفــرض  .علــى خلــق اال

مــــع البيئــــة علــــى كــــل المؤسســــات الجامعيــــة العربيــــة ضــــرورة التكيــــف الســــريع 
االلكـترونيــة ومواكبةهــذه التطــورات ومواجهــة تلــك التحــديات ويتمثــل هــذا فــي 
نــواع النشــر التقليديــة وااللكـترونيــة ليكــون لهــا مكــان فــي هــذا العصــر 

ٔ
دعــم كــل ا

  الرقمي
  

  : قائمة المصادر والمراجع المعتمدة
الجامعــــــات العربيــــــة بــــــين مطالــــــب ).2013(شــــــاهين شــــــريف كامــــــل  )1

المكـتبـــــــة :القـــــــاهرة.موحـــــــات الترتيـــــــب العـــــــالميالهويـــــــة العربيـــــــة وط
كاديمية

ٔ
  .اال

دار : النشـــــــــار الســـــــــيد الســـــــــيد، النشـــــــــر اإللكـترونـــــــــي، اإلســـــــــكندرية )2
  الثقافة العلمية، 

وحــــدة النشــــر العــــالمي، تنظيمــــات حــــوافز التميــــز فــــي مجــــال النشــــر  )3
ردن، برنامج النشر العالمي،

ٔ
  .2012العالمي، اال

ــــــلواقــــــع النشــــــر العلمــــــي ”إحســــــان علــــــي هلــــــول،  )4 : فــــــي جامعــــــة باب
  .،2011، مجلة مركز بابل، العدد الثاني، “دراسة تقويمية

النشـــــــر . الـــــــوردي ، زكـــــــي الـــــــوردي . الخشـــــــاب ، عبـــــــدا � يوســـــــف  )5
. دراســـــة نقديـــــة للمجـــــالت العلميـــــة : العلمـــــي الجـــــامعي فـــــي العـــــراق 

 . 1995،. المجلة العراقية للمكـتبات والمعلومات 
لعوضــــــي  )6

ٔ
حمــــــد ا

ٔ
لثقافــــــة العلميــــــة واقــــــع النشــــــر ُصــــــناع ا. فريــــــدة دمحم ا

  .2010  _. العلمي في العالم العربي
ساســـــــيات النشـــــــر  )7

ٔ
شـــــــعبان عبـــــــد العزيـــــــز خليفـــــــة، الفـــــــذلكات فـــــــي ا

 .1998دار الثقافة العلمية، : الحديث، القاهرة
بــــــو الســــــعد ميخائيــــــل  )8

ٔ
كــــــاديمي . مــــــوريس ا

ٔ
ثــــــر : النشــــــر اال

ٔ
ماهيتــــــه وا

الوطنيــــــة  مجلــــــة مكـتبــــــة الملــــــك فهــــــد -.دور النشــــــر الجامعيــــــة فيــــــه 
  .م1996
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، “حقــــــــوق المؤلــــــــف فــــــــي التشــــــــريع الــــــــداخلي”إبراهيمــــــــي حنــــــــان،  )9
مجلـــــة المنتـــــدى القـــــانوني، الصـــــادرة بجامعـــــة دمحم خيضـــــر بســـــكرة، 

  .2008العدد الخامس، مارس 
هميـــــــة االتصـــــــال والنشـــــــر ”منصـــــــور الشـــــــرجبي خليـــــــل،  )10

ٔ
البحـــــــوث وا

فاق الزراعية، العدد“العلمي
ٔ
  .2006، 2، مجلة اال

: النشـــــــر المكـتبـــــــي فـــــــي العـــــــراق . ئـــــــل الـــــــدواف الـــــــدواف ، هيـــــــام نا )11
ــــــــــــه المســــــــــــتقبلية  فاق

ٓ
ــــــــــــات . تطــــــــــــوره وا ــــــــــــة للمكـتب ــــــــــــة العراقي المجل

  . 1996والمعلومات
المكـتبـــــــات االليكـترونيـــــــة والمكـتبـــــــات . عليـــــــان ، ربحـــــــي مصـــــــطفى  )12

   2010دار صفاء ، : عمان .  1ط.الرقمية 
حمـــــــــــد دمحم الشـــــــــــامي )13

ٔ
الموســـــــــــوعة العربيـــــــــــة . ســـــــــــيد حســـــــــــب هللا، ا

ــــــــــــوم المكـتبــــــــــــات والمعلومــــــــــــات والحاســــــــــــبات لمصــــــــــــطلحات ع  -.ل
كاديمية ، : القاهرة 

ٔ
 م 2001المكـتبة اال

التجـــــــارب العالميـــــــة مـــــــع :النشـــــــر االلكـترونـــــــي. زيـــــــن عبـــــــد الهـــــــادي )14
االتجاهـــــــــات . التركيـــــــــز علـــــــــى عمليـــــــــات اعـــــــــداد الـــــــــنص االلكـترونـــــــــي

احمـــــــــد : القـــــــــاهرة ، 2ع،الحديثـــــــــة فـــــــــي المكـتبـــــــــات والمعلومـــــــــات 
 ، 1999،امين 

حمـــــــــد بـــــــــدر ودمحم )15
ٔ
: المكـتبـــــــــات الجامعيـــــــــة .  فتحـــــــــي عبـــــــــد الهـــــــــاديا

تنظيمهـــــا وإدارتهـــــا وخـــــدماتها ودورهـــــا فـــــي تطـــــوير التعلـــــيم الجـــــامعي 
دار غريــــــب، : القــــــاهرة -.؛ مزيــــــدة ومنقحــــــة4ط -.والبحــــــث العلمــــــي 

2001. 
ــــــــــاب )16 ــــــــــم . مفتــــــــــاح دمحم دي معجــــــــــم المصــــــــــطلحات العلميــــــــــة فــــــــــي عل

 –.عربــــــــــــــي  –إنجليــــــــــــــزي : المكـتبــــــــــــــات والتوثيــــــــــــــق والمعلومــــــــــــــات
  الدار الدولية للنشر والتوزيع، : قاهرةال

التحكــــــيم العلمــــــي ودوره فــــــي نظــــــام االتصــــــال . عبــــــد الــــــرحمن فــــــراج )17
ـًا : العلمـــــــــي  ـــــــــدوريات المتخصصـــــــــة نموذجـــــــــ  cybrarians -.ال
journal .- (متــــــــــــــــــاح فــــــــــــــــــي- -).2009مــــــــــــــــــارس( 18ع: 

(http://www.journal.cybrarians.info/  
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نشــــــر الكـتــــــاب فــــــي جامعــــــات دول مجلــــــس . فهــــــد بــــــن دمحم الــــــدرعان )18
   -.دراسة تحليلية نقدية: التعاون الخليجي

مــــــــرزقالل إبــــــــراهيم، إســــــــتراتيجية التســــــــويق اإللكـترونــــــــي للكـتــــــــاب  )19
ـــــــر دراســـــــة تقييميـــــــة للمواقـــــــع اإللكـترونيـــــــة للناشـــــــرين، : فـــــــي الجزائ

ـــــــل شـــــــهادة ماجســـــــتير( ـــــــات،  مـــــــذكرة مقدمـــــــة لني ـــــــم المكـتب ـــــــي عل ف
ــــــــــــة،  ــــــــــــوم اإلنســــــــــــانية واالجتماعي ــــــــــــة العل ــــــــــــوري، كلي جامعــــــــــــة منت

  2009،2010قسنطينة، 
ــــــــدوريات االلكـترونيــــــــة المتخصصــــــــة . حشــــــــمت قاســــــــم )20 تطورهــــــــا : ال

مجلــــــة مكـتبــــــة الملــــــك فهــــــد  -.وتحــــــدياتها االجتماعيــــــة واالقتصــــــادية 
 )هـ1424ذو الحجة ، –رجب (  2، ع 9مج -.

حمــــــــد همشــــــــري، مشــــــــكالت ال )21
ٔ
ــــــــوطن عمــــــــر ا نشــــــــر العلمــــــــي فــــــــي ال

، ورقــــــــة مقدمــــــــة لصــــــــالح )الواقــــــــع والطمــــــــوح(العربــــــــي ومعوقاتــــــــه 
ـــــاني للنشـــــر العملـــــي المنعقـــــد يـــــومي  المـــــؤتمر الســـــعودي الـــــدولي الث

كـتــــــــــــــوبر  11-13
ٔ
، جامعــــــــــــــة الملــــــــــــــك ســــــــــــــعود، الريــــــــــــــاض، 2015ا

  المملكة العربية السعودية، ، 
شـــــــرف البلقينـــــــي، تقريـــــــر حـــــــول النشـــــــر فـــــــي  )22

ٔ
منـــــــى فـــــــاروق علـــــــي، ا

اتحــــــــاد الناشــــــــرين العــــــــرب، : ، مصــــــــر2011العربــــــــي لعــــــــام  العــــــــالم
ول 

ٔ
  ، 2013اإلصدار اال

دراســــــــة : رؤوف عبــــــــد الحفــــــــيظ هــــــــالل، تســــــــويق الكـتــــــــاب العربــــــــي )23
للواقـــــــع واستشــــــــراف المســــــــتقبل، ورقــــــــة مقدمــــــــة لصــــــــالح المــــــــؤتمر 
ول الموســـــــوم بمســـــــتقبل صـــــــناعة الكـتـــــــاب العربـــــــي فـــــــي 

ٔ
العربـــــــي اال

   ،2005مايو  12-8القاهرة، المنعقد يومي 
رضـــــا ســـــعيد مقبـــــل، النشـــــر الجـــــامعي فـــــي العنصـــــر الرقمـــــي، ورقـــــة  )24

بحثيــــــة قــــــدمت فــــــي مــــــؤتمر حركــــــة نشــــــر الكـتــــــب فــــــي مصــــــر، مــــــاي 
2009، 

الصـــــعوبات : ســـــليمان بـــــن صـــــالح العقـــــال، تســـــويق الكـتـــــاب العربـــــي )25
والتصـــــورات، ورقـــــة بحثيـــــة مقدمـــــة لصـــــالح جامعـــــة الملـــــك ســـــعود، 

  ، 2003الرياض، 
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زمة العلم والعل. محسن زهران  )26
ٔ
  )  2006سبتمبر ،( ماء ا

 -.1ط -.القــــراءة فـــــي عصــــر التقنيـــــات. حســــنى عبــــد الـــــرحمن الشــــيمي )27
  ، 2002العربي للنشر والتوزيع، : القاهرة

28) Shanghai Jiao Tong University 
(2013).AcademicRanking of World Universities. 
GraduateSchool of Education, Shanghai Jiao Tong 
University .Accessed 13th March 2014.Available 
at: http://www.shanghairanking.com/ARWU201
3.html. 

29) 1Times World UniversityRanking. Accessed 
13ThMarch 2014.  Available 
at:http://www.timeshighereducation.co.uk/world
-university-rankings/2013-
14/worldranking/methodology. 
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النشر العلمي إاللكـتروني و دوره في ترسيخ 
كاديمي الثقافة المعلوماتية

ٔ
  .لدى المجتمع اال

  بادي سوهام. د
 
ٔ
  مقداد سعودي. ا

  الجزائر  ؛تبســـة جامعة
  مقدمـــة 

ن المعلومة لها قيمة ثابتة في حياة الفرد و المجتمع على 
ٔ
مما ال شك فيه ا

ساسية في مختلف التعامالت اليومية و كذا في 
ٔ
حٍد سواء، حيث تعد الركيزة اال

و حتى نستفيد من هذه المعلومة، يعزى لنا توفر بعض .مجال البحث العلمي
الف المهارات و الخبرات لفهمها و ك

ٓ
يفية الحصول عليها و اختيارها من بين اال

من مثيالتها، و خاصة و نحن نعيش انفجارًا معلوماتيًا رهيبًا يصعب فيه 
التمييز بين الرديء والصالح، ما يعني تحصيل ثقافة معلوماتية تسمح 
بالبحث عن هذه المعلومات من مختلف مصادرهاوحسن اختيارها و تنقيتها و 

حسن وجهاسترجاعها و استثم
ٔ
  .  ارها على ّا

و نظرًا للتطورات الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت، التي لها 
ساس في نشر و توزيع المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية، ظهر 

ٔ
الدور اال

سلوب جديد إلتاحة هذه المعلومات العلمية والتقنية، هو ما يعرف بالنشر 
ٔ
ا

 . العلمي االلكـتروني
ٔ
هميته في وقتنا المعاصر بجكم إسهاماته في حيث تزايدت ا

توسيع دائرة التوزيع و نشر و توفير المعلومة العلمية على الخط في الوقت 
المناسب وللشخص المناسب، مقارنة بالنشر العلمي التقليدي الذي يتسم 

و من هنا يعتبر النشر . بزيادة الكلفة المادية و المالية و كذا الجهد و الوقت
فراد المجتمع العلمي اال 

ٔ
لكـتروني مصدرًا مهما لتوفير المادة العلمية ال

كاديمي، إلنجاز بحوثهم و دراساتهم
ٔ
سلوبًا حضاريًا لنشر . اال

ٔ
إضافة إلى كونه ا

ي إكساب هذه الفئة من المستفيدين خبرات و إمكانات 
ٔ
الثقافة المعلوماتية،ا
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مات على و مهارات إضافية، يستطيعون من خاللها النفاذ لمصادر المعلو
نواعها و استخالص ما يحتاجونه منها و ما يغطي احتياجاتهم 

ٔ
اختالف ا

 .     العلمية
فيما " : و من هنا يبرز التساؤل الجوهري لهذه الدراسة و الذي مفاده 

كاديمي 
ٔ
يتمثل دور النشر العلمي االلكـتروني في تثقيف المجتمع اال

  "معلوماتيًا ؟ 
  :تساؤالت الدراسة

ة البحث، تطرح  بعضالتساؤالت الفرعية عن التساؤل و لتوضيح مشكل
  :الجوهري 

 ما المقصود بالنشر العلمي االلكـتروني ؟ - 1
 مالفرق بين النشر العلمي التقليدي و االلكـتروني ؟ -2
كاديمية ؟ - 3

ٔ
 هل تعد الثقافة المعلوماتية ضرورة ّا

كاديمي تطوير ثقافته المعلوماتية  -4
ٔ
كيف يمكن للمجتمع اال

 لمي االلكـتروني ؟من خالل النشر الع
  

همية الدراسة 
ٔ
  :ا

همية موضوعها و ذلك بتجليةدور النشر 
ٔ
همية هذه الدراسة في ا

ٔ
تتجلى ا

كاديمي معلوماتيًا ليكون مواكبًا 
ٔ
العلمي االلكـتروني في تثقيف المجتمع اال

هدافه و تضييق الفجوة المعرفية و 
ٔ
جل الوصول إلى ا

ٔ
للتطورات من ا

، و المساهمة في التنمية )تقدم و المتخلفالم(المعلوماتية بين العالمين 
ثر اإليجابي

ٔ
  .االقتصادية و االجتماعية ببحوثه و دراساته ذات اال

هداف الدراسة
ٔ
  : ا

هداف هذه الدراسة التي تسعىإلى الكشف عنها و الوصول 
ٔ
و من ا

  :إلىتحقيقها
 .تسليط الضوء على النشر العلمي االلكـتروني - 1
 .و مدى ضرورتهاالتعرف على الثقافة المعلوماتية  -2
هميته بين المجتمعات - 3

ٔ
كاديمي و ا

ٔ
 .معرفة المجتمع اال
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الكشف عن دور النشر العلمي االلكـتروني لتثقيف  -4
كاديمي

ٔ
  .المجتمع اال

  : منهج الدراسة 
هم العناصر المساعدة في إنجاز البحوث العلمية، 

ٔ
يعد اختيار المنهج من ا

سئلة الت
ٔ
ي تثيرها إشكالية البحث، فهو يجسد الطريقة المثلى لإلجابة على اال

نه االسبيل الذي يسلكه الباحث في دراسة موضوع معين،و عليه قد 
ٔ
كما ا

اعتمدنا على المنهج الوصفي الذي يناسب بحثنا، الذي يحاول الكشف عن 
فراد 

ٔ
إسهامات النشر العلمي االلكـتروني في ترسيخ الثقافة المعلوماتية لدى ا

كاديميالمجتمع 
ٔ
ة هذا الموضوع نظريًا، تم تقسيمه إلى و حتى يتم معالج.اال

   -:محاور مفصلة على النحو التالي
  
  :النشر العلمي بين النمطين التقليدي و إاللكـتروني -1

النشر العلمي هو عملية إيصال اإلنتاج الفكري البشري من مرسل إلى 
خيرة للبحوث العلمية، و ووسائل االتصال متلقيعبر

ٔ
يعد النشر العلمي العتبة اال

ساسيةلتطوير ا
ٔ
لبوابة الرئيسية لنشرالعلوم والمعارف، كما يعد البنية اال

التعليم بجميع مراحله وخاصة التعليم العالي لما له من قيمة تنموية و 
  . اقتصادية و اجتماعية للمجتمعات

  :النشر العلمي التقليدي - 1-1
  :مفهوم النشر العلمي التقليدي -1- 1-1

تم من خالل طباعة الكـتب و النشر التقليدي للمعلومات العلمية ي
 ورقيالمجالت و الدوريات العلمية و توفيرها للقراء، كما يتم توزيعها بشكل 

عظم اختراع على مر العصور ، وتبرز 
ٔ
على المهتمين، ويعد الكـتاب المطبوع ا

عظمته في حجمه الصغير، واحتوائه على كم هائل من المعلومات العلمية و 
وقد كان الكـتاب وما يزال مصدًرا مهًما .لوماتهالثقافية، و كذا موثوقية مع

زمنة
ٔ
  )وليد( .للمعرفة والمعلومات عبر مختلف اال

وكما يعد النشر العلمي التقليدي ذاك النشاط الذي يتضمن اختيار و 
تجهيز و تسويق المواد العلمية، حيث يكون المؤلف لها، مختص في مجال 

ستاذ جامعي( من مجاالت العلوم و التقنيات 
ٔ
كاديمي، عالما

ٔ
، )، باحث، ا
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الخ، و إتاحتها للقارئ في ...وتكون في شكل مقاالت، دراسات، بحوث، كـتب
  )135برغل ( .شكلها التقليدي

هداف النشر العلمي التقليدي -2- 1-1
ٔ
  :ا

هداف النشر العلمي التي يسعى إلى تحقيقها نوجزها 
ٔ
و من ا

  :فيما يلي
ة الضرورية تطوير البحث العلمي و توفير المادة العلمي - 1

 .للباحث
 .إتاحة البحوث و الدراسات العلمية للمستفيدين -2
سيسعالقات بين الباحثين و  - 3

ٔ
 الحوار و تا

ٔ
سيس مبدا

ٔ
تا

 .المؤلفين
  )بن صالح الزايد(.تشجيع االبتكار و اإلبداع -4

  : النشر العلمي االلكـتروني - 1-2
ن نعرج على الن

ٔ
شر قبل التطرق إلى النشر العلمي االلكـتروني،يجدر بنا ا

والً 
ٔ
  .االلكـتروني بصفة عامة ا

خر رواياته عبر شبكة  ستفن كينجكـتب 
ٓ
مريكي عقب نشر ا

ٔ
الكاتب اال

ّيٍ من دور النشر التقليدية، كـتب مخاطبًا قراؤه 
ٔ
االنترنت دون االستعانة با

صدقائي"
ٔ
صبحت لدينا الفرصة لكي نصير ناشرين كبار يا ا

ٔ
و حينما قال ."ا

معطيات هامة، حيث تم خالل الخمسة  مقولته هذه كان معتمدا على كينج
ولى بعد نشر الكـتاب بيع 

ٔ
لف نسخة الكـترونية فيما يبلغ  41عشرة ساعة اال

ٔ
ا

و سببت خطوة كينج في مجال النشر االلكـتروني . سعر النسخة بدوالر واحد
نذاك

ٓ
  .مخاوف دور النشر التقليدية ا

  :مفهوم النشر االلكـتروني -1- 1-2
  :كـثيرة، نذكر منها على سبيل المثال ال الحصرللنشر اإللكـتروني تعاريف  

  
  Fancasterتعريف 

ن مصطلح النشر اإللكـتروني يمكن تفسيره بشكل بسيط 
ٔ
الذي يرى ا

غراض اقتصادية في 
ٔ
لي والتجهيزات المرتبطة به ال

ٓ
نه استخدام الحاسب اال

ٔ
على ا

كـثر 
ٔ
نه يمكن تفسيره بشكل ا

ٔ
إنتاج المطبوع التقليدي على الورق، كما يرى ا
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وعية اإللكـترونية بما في ذلك الحركة والصوت في 
ٔ
نه استغالل الال

ٔ
تعقيدًا على ا

شكال جديدة من المطبوعات
ٔ
  .إنشاء ا

و عليه فالنشر االلكـتروني عبارة عن نشاط تفاعلي في البيئة 
االفتراضية،يسمح بعرض المؤلفات و البحوث و الدراسات التي تم تحريرها 

سات
ٔ
ذة و الباحثين مهما كان تخصصهم، ثم على صفحات الويب من طرف اال

ي مكان
ٔ
ي وقت و في ا

ٔ
  .   إتاحتها على الخط في شكلها االلكـتروني للقارئ في ا

  
  التطور التاريخي للنشر االلكـتروني     -2- 1-2
 بمختلت ماولمعلاجيا ولوتكنت مكند لق 

ٔ
ب سيواتفاعالتها كالحوعها  وانف ا

ر نشت وماولمعلث ابن تحسير ويطـــــوتن مو يدلفيواقمي رلر ايولتصت و اتصاالواإل
دام ستخوايع  وز تر و عملية نشرت مد لقن، وفي كل مكان يدللمستفيرف لمعاا

نية دلمعاباعة طلراع اختو اقية ور لال وألصور اهذ ظمنت ماولمعلدر امصا
  : هيدة  وحل عراكة بمرلمتحا
 بمختلب كالكت، قيةور لال وألصاحلة رهي مو:  وليةألاحلة رلما  -

ٔ
 عهاوانف ا

  . ها رغيرات ولنشر وايرلتقات وايادور لوا
تتمثل ب، وسيوالحت امكانار إستثمااية داحلة برم: ة طسولمتاحلة رلما -   

ت يادور لب والكترا نشن كاذي ل، وانيرو اللكتالمكتبي ر النشواباعة طبال
باعة طلافي ب سيوالحت امكانار إستثمااعلى ز كرتفيه يرى ألخت اعاوبطلموا
ق، لسابالشكل اعلى ز قي متميور بشكل ت ماولمعلراج اخإ مثن مر، ويرلتحوا
 مو

ٔ
  .لمكتبير النشم اساعليه ق لطل ما يولتحذا اهم معالرز بن ا

 ني بمختلرو لكتر اإللنشاحلة رهي مو:  لىوألامة دلمتقاحلة رلما -    
ٔ
، شكالف اال

قية ور لال وألصدر والمصازة، والمكتنراص األقر و المباشاتصال ث باإلكالبح
  .ضيعوالمواد والمس النف، وقيةور لدر المصاامع ب لى جنإبا تنتج جن

ها رفوتدم عونية رو لكتت اإلماولمعلاحلة رهي مو:  لثانيةامة دلمتقاحلة رلما -
ر يعتب، ونيرو لكتاإلبالشكل ء كتفاواإلقية ور لال وألصد استبعا، واقيور بشكل 

 شبكة ر عبر لنشا
ٔ
راص ألقالى إة ضاف، إحلةرلماه ذضحا لمثل هوامثاالً ت نرنتاال

 لمكتنا
ٔ
  .DVDيا دلملتيميراص اقزة و ا

  :لكاملاني رو إللكتر النشالى إ ل ولتحاحل رام-
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و ضع قائمة وب Lancasterر النكستم قاد لق
ٔ
ر اإطه ريعتبم ل عادوجا

على ت نيارو إللكتن ايتضمك ل، وذنيرو إللكتر النشالى إلكامل ال ولتحاحل رالما
 لنشت اعمليا

ٔ
ك تلن مد لمستفيذا اكن وعيوز لمن والفيؤلماها على رثر وا

  :  ل التحولحرافيما يلي مت، وعاوبطلما
طوة لخانية هي رو إللكتيزات التجها: باعةطلاآللي في ب الحاسدم استخا-
بعا و طهري ويولتصالتجميع اخالل ن مت عاوبطلمد اليوفي تدام لى باستخوألا

 مقت بيانادة قاعء بناب لطيت
ٓ
  .لياروءة ا

طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور  لتن الثالثة موالثانية احلة رلمامثل ه تذهو: نيرو إللكتايعوز لتا-
م يتث حيت، عاوبطني للمرو إللكتايع وز لتو  هول دولجاضح في والا
لشكل واني رو إللكتالشكل ن الثانية في كل ماحلة رلمايع في وز لتا
 ثائولن اموع بطلما

ٔ
تماما دة يدعية جولثالثة فهي تمثل ناحلة رلماما ق، ا

  .هدحوني رو إللكتالشكل المنتجة في ا
 لثمانيناوات اسندت شهد قو

ٔ
 مدة يدشكاالعت ا

ٔ
ت عاوبطلماشكال ن ا

و لشبكااخالل ن مر لمباشط الخاليها علىإل وصولن التي يمكانية رو إللكتا
ٔ
ت ا

 موزع خالل ماين م
ٔ
 شكال ن ا

ٔ
ب و تيويدلفيواة طلممغناة رطباألشرى خا

ة طسوابن ني فيمكرو إللكتالشكل اعلى ص لنود اجولظرا ن، وئيةولضراص األقا
شكال  بلحاسا

ٔ
 .دةيدعطباعة النص با

م عاق ى باتفاظتحدة يدجت عاوبطمج نتات إه شملذهو: سبةولمحرات اتمؤلما -
 .    نيرو إللكتد ايرلبواسبة ولمحمرات اتؤلمق اين طرعك لن وذلباحثين امدد عن بي
يع طيستص، للنم يدتقم اظن تتكسرلهيبار يعتب: يادميرلهيبت واتكسرلهيبا  -

ن لمستفيامعه 
ٔ
ال دب، قية له طمنون يقة تكطــــــــركته برصيل حوفي ترا حون يكد ا

ن م
ٔ
ن لؤقي للمطلمنالتتابعي الشكل ط فــــــــــــــــــــــــــــــي افقورا محصون يكن ا

ٔ
ي ا

ٔ
ف، ا

ن يع طيستد لمستفيا
ٔ
 لى ن إمكان يعة مرسزات قفز يقفا

ٓ
ق ين طــــرعص لنافي ر خا

و ثيقة ولس ابالنسبة لنفك لن ذكاواء سط بروالا
ٔ
ن كما يمكددة، متعق ثائولا

 .رةبصفة مستمص لنث ايدتح
 
ٔ
لتي لها ت اعاوبطلمك ابأنها تل: هؤمالش و زفيتوفها يانكلرعد فقيا دميرلهيبا ماا
 ناوضافة مكإمع ن لكت، وتكسرلخاصة بالهيبزة الميا

ٔ
ت ماوسرلامثل رى خت ا

و يدبعء خالل بنانمك ل،  وذيةولحيوت والصو وايدلفيوا
ٔ
 ثالثة ن ا

ٔ
كما د، بعاا
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ن يا دميربالهيبف لؤلمايع طيست
ٔ
 لصوص و اللنصط برواينشئ ا

ٔ
ديــــــو لفيراص اقور وا

  )126-124برغل (.و التسجيالت الصوتية و غيرها
  :تعريف النشر العلمي إاللكـتروني -3- 1-2

النشر العلمي اإللكـتروني هو عملية نشر المعلومات العلمية من شكلها 
الورقي الى شكلها االلكـتروني عبر تقنيات جديدة تستخدم الحاسبات وبرامج 

خر يمكننا القول . اعة المعلومات العلمية وتوزيعها ونشرهاطب
ٓ
بمعني ا

وبرمجيات( استخدام كافة إمكانات الكمبيوتر
ٔ
وملحقات ا

ٔ
جهزة ا

ٔ
 )سواء ا

فيتحويل المحتوى العلمي المنشور بطريقة تقليدية إلى محتوى منشور بطريقة 
و من خالل شبكة اإلنترنت

ٔ
قراص ليزر ا

ٔ
  )169احمد دمحم ( .إلكـترونية على ا

  
  دوافع النشر االلكـتروني -4- 1-2

 للنشر االلكـتروني لنشر 
ٔ
قد يطرح سؤال ثان في هذا المضمارهو لماذا نلجا

عمالنا و بحوثنا و دراستنا وكـتابتنا مع توفر دور للنشر مختصة؟ هذاكما هو 
ٔ
ا

 :معلوم راجع العتبارات كـثيرة نذكر منها

 ن عملية ا: التوفير الهائل لتكاليف النشر
ٔ
لنشر حيث ا

ساليبها بداية من لحظة دخول 
ٔ
التقليدي لدى دور النشر لها ا

المكـتوب عندها، حيث يعاد كـتابته حرفيا مع مراجعته من 
خطاء اإلمالئية، ثم استخراج نسخ عديدة 

ٔ
الناحية اللغوية و اال

على الورق إلحالتها للمحكمين عن طريق البريد البسيط و هذا 
ية، لكن بالمقارنة بنظيرتها مكلف من الناحية المالية و الزمن

ي عملية النشر، تقلص التكاليف خاصة المالية 
ٔ
اإللكـترونية ا

 .منها و الخاصة بحقوق النشر و التوزيع
 ن التوزيع الورقي يحتاج إلى : التوفير الهائل في التوزيع

ٔ
حيث ا

ن نتصور ضخامة التكاليف 
ٔ
تكاليف البريد العادي وبإمكاننا ا

 
ٓ
وال شك . الف النسخ وعلى عدة دولإذا تصورنا مجلة توزع با
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ن النشر اإللكـتروني سوف يوفر كل ذلك إذ هو غير مكلف 
ٔ
ا

صالً 
ٔ
  . ا
 يحوز التخزين مساحات واسعة : التوفير في تكاليف التخزين

ماكن كـثيرة لدى دور النشر التقليدي و خاصة للدوريات و 
ٔ
و ا

عباء كـثيرة 
ٔ
وراقها و نسخها مما يكلف ا

ٔ
المجالت بحكم كـثرة ا

ليات و إمكانات من عتاد . هاعلي
ٓ
إضافة الى ضرورة توفير ا

رشيفها من الكوارث الطبيعية و الحرائق و 
ٔ
وتجهيزات لحماية ا

ما في النشر االلكـتروني فيتيح مساحات . التلف و غيرها
ٔ
ا

ضخمة للتخزين و الحفظ سواء على وسائط الكـترونية من 
نواعها و

ٔ
قراص لّينة و هي كـثيرة في ا

ٔ
قراص ضوئية و ا

ٔ
سعتها،  ا

قراص ضوئية 
ٔ
والدراسات الحالية مكنت من إنتاج و صناعة ا

ي بما يعادل  27تفوق سعة تخزينها 
ٔ
قرص من  44جيقابايت ا

قراص الحالية في قرص واحد فقط
ٔ
و على قواعد بيانات . اال

ٔ
ا

 . محوسبة متاحة على الخط
  

 وهذه النتيجة . توفير سهولة استرجاع وجمع البيانات
البيئة اإللكـترونية حيث يمكن للمستفيد مضمونة ومعروفة في 

الف المصادر االلكـترونية من خالل عبارة واحدة 
ٓ
البحث في ا

  .فقط يقوم بكـتابتها
  

  قدرة هذا النوع من النشر على توفير نواح فنية خاصة تسهل
  . عملية إيصال المعلومة وتعطي مزيدًا من درجة الحرية

 على سرعة توفر  إمكانية التحكيم والتوزيع اإللكـتروني تعين
  )بن صالح الزايد(.المعلومة

  :الفرق بين النشر التقليدي و النشر إاللكـتروني -5- 1-2
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اذا  –التقليدي و اإللكـتروني –هناك فروقات تظهر بين نمطي النشر 
و من الفروقات التي تجلت . ما بحثنا في هذين النمطين و دققنا في تفاصيلهما

ساليب النشر نوجزها ف
ٔ
دناه بين طرق و ا

ٔ
  -:ي الجدول ا

  النشر التقليدي  النشر االلكـتروني

شكال 
ٔ
إمكانية تجميع الوثيقة با

 .متعددة صوتية،نصية،وصورية
  

وهذا ما يصعب عمله في الوثائق 
التقليدية،يطول عمله وهو مستحيل في 

  .الشكل الصوتي
إمكانية اإلنتاج السريع والعالي 

 .لكم كبير من الوثائق
لتقليدية، حيث والعكس في الوثائق ا

 .تحتاج إلى وقت طويل
صلية على 

ٔ
تضل الوثيقة اال

جودتها ومن الممكن إضافة 
  .تحسين وتعديل عليها

ن 
ٔ
عدم القدرة على اإلضافة والحذف ال

 .هذا سوف يشوه مظهرها

إمكانية التعديل والتجديد ٕواعادة 
استخدام البيانات، قد يطرح 

 .مشكلة في درجة الثقة والضبط

على استخدام البيانات  عدم القدرة
والتعديل فيها،يعطى الوثيقة ثقة تامة 

وضبط، حيث تضمن سالمتها من 
 .العبث

إمكانية توزيع الوثيقة بشكل 
ي مكان

ٔ
  .سريع وفي ا

صعوبة نشر الوثيقة بسبب اإلجراءات 
  الطويلة التي تمر

بها، وهذا قد يكون ميزة وعيبا في نفس 
 .الوقت

 صعوبة تحديد وتطبيق الحقوق
 الفكرية وتطبيق القوانين

  .اإلبداعية

وهنا على العكس،حيث تضمن 
  الحقوق كاملة من

 .اإليداع وضمان حقوق المؤلف
  )123برغل ( .الفرق بين نمطي النشر العلمي) 1(جدول رقم 
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 تحديات النشر العلمي االلكـتروني -6- 1-2
روني جملة من التحديات و الصعوبات يواجه النشر العلمي االلكـت

  :تعترض طريقه و من هذه التحديات نذكر منها 
و تعتبر هذه :  انتهاك حقوق الملكية الفكرية للناشرين و المؤلفين - 1

صعب التحديات على اإلطالق بحكم إمكانية نسخ و 
ٔ
الظاهرة من ا

دنى 
ٔ
قرصنة المحتويات المتاحة على الخط من طرف الغير دون ا

ن االنترنت شبكة تفاعلية متاحة إحترام ل
ٔ
ليف و النشر، ال

ٔ
حقوق التا

 .المصادر و المعلومات و ال يضبطها ضابط
جهزة الستخدام المحتوى االلكـتروني -2

ٔ
جهزة : ضرورة توفر ا

ٔ
مثل ا
 . الكمبيوتر و قارئ المكروفيلم و الميكروفيش و الموبايل و غيرها

جهزة االلكـترونية  - 3
ٔ
بال شك تفتقد : صعوبة القراءة من الشاشة لال

القراءة االلكـترونية الى نكهة القراءة من الكـتاب الورقي بحكم 
جهزة االلكـترونية و الشاشات الحاسوبية التي تسبب 

ٔ
استخدامها لال

عصاب و النظر
ٔ
 .إرهاقًا و تعبًا لال

فبرغم من وجود مغريات كـثيرة : التسويق االلكـتروني للمحتوى  -4
نه مازال

ٔ
يتخبط في كـثير من المشاكل و  حول النشر االلكـتروني اّال ا

من ضمنها تسويق المحتوى الكـترونيًا و طرق الدفع المسبق و 
االلكـتروني الذي يعاني منه بعض المجتمعات خاصة في الدول 

وذلك في السعيلتوفير بوابات الكـترونية تسويقية و مواقع . العربية
  )177احمد دمحم (.لتسويق المحتويات االلكـترونية

  لوماتية الثقافة المع -2
  

همية النشر العلمي االلكـتروني وللكـثافة العددية للوثائق 
ٔ
نظرًا ال

مواقع مكـتبات، (العلمية المنشورة عبر صفحات الويب و مختلف المواقع 
قواعد بيانات، مستودعات رقمية، مدونات علمية متخصصة، دوريات و 

  ...).مجالت الكـترونية و غيرها
كاديم

ٔ
يين بالقلق إزاء الكم الكبير من يشعر كـثير من الباحثين واال

كاديمية والعلمية الذي توفره شبكة اإلنترنت، إزاء قدرتهم على 
ٔ
الوثائق اال
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الوصول إليها و االستفادة منها، وهذا يحتاج الى ثقافة معلوماتية كبيرة 
تمنحهم القدرة و المهارة الالزمتين لفهم احتياجاتهم من المعلومات و تحديد 

ساليب استرجاعها و حسن تقييمهامصادرها و معرفة 
ٔ
و مع هذا كله . طرق و ا

هناك العديد من قواعد البيانات و محركات البحث المتخصصة مثل الباحث 
 MASو الباحث االكاديمي لمكروسوفت Google Scholorالعلمي لقوقل 

اللذان بمقدورهما تتبع هذا الكم الهائل من الوثائق العلمية المنشورة 
  .الكـترونياً 

  

 اقع المقاالت العلمية المنشورة عبر الويب و 

يضا عن طريق الباحث العلمي من 
ٔ
معظمالوثائق المنشورة يتم فهرستها ا

كاديمي من مايكروسوفت
ٔ
نه في . جوجل و الباحث اال

ٔ
حيث اثبتت الدراسات ا

بحاث المنشورة بما يقرب من ، 2006عام 
ٔ
مليونا، بينما  1.35تم تقدير عدد اال

  .مليون وثيقة 1.8قديرها يما يقارب تم ت 2011في عام 
من الدراسات الحديثة التي تهدف الى معرفة عدد الوثائق العلمية 

 &MadianKhabsaالدراسة التي قام بها ، المتاحة على شبكة اإلنترنت
Giles, C. Lee  من خالل دراسة تغطي اثنين من . 2014وتم نشرها في مايو

كاديمية الرئيسية
ٔ
 الباحث العلمي من جوجل: وهما ، محركات البحث اال

(Google Scholar ) كاديمي من مايكروسوفت
ٔ
 Microsoft) و الباحث اال

Academic Search).  وراق
ٔ
فالوثائق العلمية نعني بها هنا المجالت وا

طروحات ورسائل الماجستير والدكـتوراه والكـتب والتقارير 
ٔ
المؤتمرات واال

وراق العمل
ٔ
  .الفنية وا

ظهرتها دراسةبينت التقديرات 
ٔ
 ) MadianKhabsa& Giles, C. Leeالتي ا

ن ( 2014
ٔ
  :ا

o 114  قل باللغة اإلنجليزية
ٔ
مليون من الوثائق العلمية على اال

 .يمكن الوصول إليها على شبكة اإلنترنت



مليون 
٪ من إجمالي عدد الوثائق العلمية على 

مليون 

في تغطية العديد 
العلوم 
حياء، الكيمياء، 

ٔ
داب والعلوم اإلنسانية، علم اال

ٓ
الزراعية، اال

لي، االقتصاد، والهندسة، والعلوم البيئية، 
ٓ
علوم الحاسب اال

رض، علوم المواد ، الرياضيات، الطب، الفيزياء، 
ٔ
علوم اال

العلوم االجتماعية، باإلضافة الي مجموعات متعددة 

  

وهي متاحة 

  العالم العربي
مليون 
٪ من إجمالي عدد الوثائق العلمية على 

 Google Scholar 
ن

ٔ
 حيث ا

مليون 

في تغطية العديد 
العلوم 
حياء، الكيمياء، 

ٔ
داب والعلوم اإلنسانية، علم اال

ٓ
الزراعية، اال

لي، االقتصاد، والهندسة، والعلوم البيئية، 
ٓ
علوم الحاسب اال

رض، علوم المواد ، الرياضيات، الطب، الفيزياء، 
ٔ
علوم اال

العلوم االجتماعية، باإلضافة الي مجموعات متعددة 
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وهي متاحة 

العالم العربي

مليون  99.3
٪ من إجمالي عدد الوثائق العلمية على 

Google Scholar 
ن

ٔ
حيث ا

مليون  50

في تغطية العديد 
العلوم : ى شبكة اإلنترنت وخاصة

حياء، الكيمياء، 
ٔ
داب والعلوم اإلنسانية، علم اال

ٓ
الزراعية، اال

لي، االقتصاد، والهندسة، والعلوم البيئية، 
ٓ
علوم الحاسب اال

رض، علوم المواد ، الرياضيات، الطب، الفيزياء، 
ٔ
علوم اال

العلوم االجتماعية، باإلضافة الي مجموعات متعددة 

Size of different academic search engines and databases Data 
  

وهي متاحة 
. 

العالم العربي

 99.3يحتوي على
٪ من إجمالي عدد الوثائق العلمية على 

Google Scholar 
قرب له

ٔ
ن، هي ضعف الوثائق التي توفرها البدائل اال

ٔ
حيث ا

قل من 
ٔ
50وشبكة العلوم على حد سواء لديها ا

في تغطية العديد 
ى شبكة اإلنترنت وخاصة

حياء، الكيمياء، 
ٔ
داب والعلوم اإلنسانية، علم اال

ٓ
الزراعية، اال

لي، االقتصاد، والهندسة، والعلوم البيئية، 
ٓ
علوم الحاسب اال

رض، علوم المواد ، الرياضيات، الطب، الفيزياء، 
ٔ
علوم اال

العلوم االجتماعية، باإلضافة الي مجموعات متعددة 

Size of different academic search engines and databases Data 
source: re  

وهي متاحة ، 
ي نوع

ٔ
و دفع رسوم من ا

ٔ
نها ال تتطلب اشتراكا ا

ٔ
.بحرية ال

العالم العربي 

يحتوي على
٪ من إجمالي عدد الوثائق العلمية على 

Google Scholar 
قرب له

ٔ
هي ضعف الوثائق التي توفرها البدائل اال

قل من 
ٔ
وشبكة العلوم على حد سواء لديها ا

في تغطية العديد 
ى شبكة اإلنترنت وخاصة

حياء، الكيمياء، 
ٔ
داب والعلوم اإلنسانية، علم اال

ٓ
الزراعية، اال

لي، االقتصاد، والهندسة، والعلوم البيئية، 
ٓ
علوم الحاسب اال

رض، علوم المواد ، الرياضيات، الطب، الفيزياء، 
ٔ
علوم اال

العلوم االجتماعية، باإلضافة الي مجموعات متعددة 

Size of different academic search engines and databases Data 
source: re

، متاحة مجانا
ي نوع

ٔ
و دفع رسوم من ا

ٔ
نها ال تتطلب اشتراكا ا

ٔ
بحرية ال

 تقييم جودة اوعية النشر العلمي في
يحتوي على

٪ من إجمالي عدد الوثائق العلمية على 

 Google Scholarالوثائق العلمية التي يتيحها الباحث العلمي
قرب له

ٔ
هي ضعف الوثائق التي توفرها البدائل اال

قل من 
ٔ
وشبكة العلوم على حد سواء لديها ا

 Google Scholar  في تغطية العديد
ى شبكة اإلنترنت وخاصة

حياء، الكيمياء، 
ٔ
داب والعلوم اإلنسانية، علم اال

ٓ
الزراعية، اال

لي، االقتصاد، والهندسة، والعلوم البيئية، 
ٓ
علوم الحاسب اال

رض، علوم المواد ، الرياضيات، الطب، الفيزياء، 
ٔ
علوم اال

العلوم االجتماعية، باإلضافة الي مجموعات متعددة 

Size of different academic search engines and databases Data 
source: re-

متاحة مجانا
ي نوع

ٔ
و دفع رسوم من ا

ٔ
نها ال تتطلب اشتراكا ا

ٔ
بحرية ال

تقييم جودة اوعية النشر العلمي في

 Google Scholar يحتوي على
٪ من إجمالي عدد الوثائق العلمية على 

الوثائق العلمية التي يتيحها الباحث العلمي
قرب له

ٔ
هي ضعف الوثائق التي توفرها البدائل اال

قل من 
ٔ
وشبكة العلوم على حد سواء لديها ا

Google Scholar 
ى شبكة اإلنترنت وخاصة

حياء، الكيمياء، 
ٔ
داب والعلوم اإلنسانية، علم اال

ٓ
الزراعية، اال

لي، االقتصاد، والهندسة، والعلوم البيئية، 
ٓ
علوم الحاسب اال

رض، علوم المواد ، الرياضيات، الطب، الفيزياء، 
ٔ
علوم اال

العلوم االجتماعية، باإلضافة الي مجموعات متعددة 

Size of different academic search engines and databases Data 
-elaborated from Khabsa& Giles 2014

متاحة مجانا) 
ي نوع

ٔ
و دفع رسوم من ا

ٔ
نها ال تتطلب اشتراكا ا

ٔ
بحرية ال

تقييم جودة اوعية النشر العلمي في

Google Scholar 
٪ من إجمالي عدد الوثائق العلمية على 

الوثائق العلمية التي يتيحها الباحث العلمي
قرب له

ٔ
هي ضعف الوثائق التي توفرها البدائل اال

قل من 
ٔ
وشبكة العلوم على حد سواء لديها ا

Google Scholar 
ى شبكة اإلنترنت وخاصة

حياء، الكيمياء، 
ٔ
داب والعلوم اإلنسانية، علم اال

ٓ
الزراعية، اال

لي، االقتصاد، والهندسة، والعلوم البيئية، 
ٓ
علوم الحاسب اال

رض، علوم المواد ، الرياضيات، الطب، الفيزياء، 
ٔ
علوم اال

العلوم االجتماعية، باإلضافة الي مجموعات متعددة 

Size of different academic search engines and databases Data 
elaborated from Khabsa& Giles 2014

24٪ (
ي نوع

ٔ
و دفع رسوم من ا

ٔ
نها ال تتطلب اشتراكا ا

ٔ
بحرية ال

تقييم جودة اوعية النشر العلمي في

 

Google Scholar 
٪ من إجمالي عدد الوثائق العلمية على 

الوثائق العلمية التي يتيحها الباحث العلمي
قرب له

ٔ
هي ضعف الوثائق التي توفرها البدائل اال

قل من 
ٔ
وشبكة العلوم على حد سواء لديها ا

Google Scholar 
ى شبكة اإلنترنت وخاصة

حياء، الكيمياء، 
ٔ
داب والعلوم اإلنسانية، علم اال

ٓ
الزراعية، اال

لي، االقتصاد، والهندسة، والعلوم البيئية، 
ٓ
علوم الحاسب اال

رض، علوم المواد ، الرياضيات، الطب، الفيزياء، 
ٔ
علوم اال

العلوم االجتماعية، باإلضافة الي مجموعات متعددة 

Size of different academic search engines and databases Data 
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لف كـثيرا في 
ن درجة اإلتاحة في 

ٔ
كاديمية فيما بينها، فقد نجد ا

ٔ
الحقول اال

كـثر بالنسبة للوثائق 
ٔ
مرات ا

  

و من هذا الواقع للنشر االلكـتروني للعدد الكبير من البحوث و الدراسات و 
شكالها ومؤلفيها و الكـثافة المهولة للمعلومات و التي تجلت 

ٔ
الوثائق بمختلف ا

حيث تقتضي التدقيق و 
معلومات ذات مصداقية و موثوقة من حيث 
 .

نهـــــا 
ٔ
همهـــــا هـــــو ا

ٔ
لعـــــل ا

ياجـــاتهم مـــن 
و الوصول اليها و تقييمها و من ثـم اسـتخدامها 
شــكال 

ٔ
و نظــرا لتعقــد البيئــة المعلوماتيــة الحاليــة، و تنــوع ا

الدقة و المصداقية، خاصـة عنـدما يتعلـق 

  العالم العربي
لف كـثيرا في 
ن درجة اإلتاحة في 

ٔ
كاديمية فيما بينها، فقد نجد ا

ٔ
الحقول اال

كـثر بالنسبة للوثائق 
ٔ
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مر بالمعلومات المتاحة على 
ٔ
الخط، فلقد فرضت تحديات جديدة تمثلـت فـي اال

   .ضرورة تمتعالباحثبعدةمهارات لمساعدته على تحديد اختياراته المناسبة
نها   و تعّرف اليونسكو

ٔ
تهتم بتدريس و تعلم " الثقافة المعلوماتية با

شكال و مصادر المعلومات، ولكي يكون الشخص ملما بثقافة 
ٔ
كافة ا

ن يحدد
ٔ
دوات، ل : المعلومات فيلزمه ا

ٔ
ماذا و متى و كيف يستخدم كل هذه اال

و تمثل الثقافة المعلوماتية   ". ويفكر بطريقة ناقدة للمعلومات التي توفرها
و يمكن تحديد سمات الشخص   .ضرورة ال غنى عنها للتعلم مدى الحياة

  :المثقف معلوماتيا على النحو التالي 

 القدرة على تحديد المعلومات المطلوبة.  

 علومات المطلوبة بسرعة و بكـفاءةالنفاذ للم.  

  لمصادر المعلومات التقييم الناقد.  

 استخدام المعلومات بكـفاءة.  

  خالقية تحترم فيها
ٔ
استخدام المعلومات بطريقة قانونية و ا

خالقيات الباحث
ٔ
  )عزمي(.ا

و مـــــــع ظهـــــــور الثقافـــــــة المعلوماتيـــــــة فـــــــي عصـــــــر تعـــــــددت فيـــــــه 
صبح لزاما علـى   ،احتياجات الباحثين و تنوعت مصادرمعلوماتهم

ٔ
فقد ا

كـثــــر 
ٔ
ن يمتلــــك هــــذه الثقافــــة التــــي تســــاعده علــــى اســــترجاع ا

ٔ
ي باحــــث ا

ٔ
ا

قل وقت وجهد ممكن
ٔ
وتتجسد هذه . المعلومات مالئمة لمجال بحثه با

  :الثقافة المعلوماتية في المهارات التالية
كـثيـــرا مـــا يعـــاني الباحـــث مـــن الحرمـــان مـــن :  Accessالوصـــول إلـــى المعلومـــات

ولـذلك . ويعود ذلك إلى عدم معرفتـه بمـا ينشـر فـي مجـال اهتمامـهالمعلومات، 
فــإن امــتالك الباحــث لهــذه المهــارة يســاعده علــى تقصــي واســترجاع المعلومــات 
دوات 

ٔ
دوات الضبط الببليـوغرافي وغيرهـا مـن ا

ٔ
برزها ا

ٔ
من مصادرها المختلفة، وا

خرى 
ٔ
 .االسترجاع اال

ن اذا  تكـتســي هــذه: Evaluateتقيــيم المعلومــات          ·
ٔ
هميــة كبــرى،ال

ٔ
المهــارة ا

كـتابــــات ذات ســــمعة قــــد يضــــاعف مــــن قيمــــة محتواهــــا مــــن  كانــــت المرجعيــــة
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وهنا يجـدر بالباحـث الظفربالمعلومـات التـي تتميـز بعـدة مواصـفات . المعلومات
  .الموثوقية، والحداثة، والدقة،والموضوعية، وغيرها: مثل

البـــــاحثين مـــــن كـثـــــرة  يعـــــاني كـثيـــــر مـــــن: Organizeتنظـــــيم المعلومـــــات         ·
المعلومـــات المتـــوفرة عبـــر مختلـــف المصـــادر المتاحـــة و ممـــا تـــم اســـترجاعه مـــن 
هميـــة هـــذه المهـــارة لتصـــنيف المعلومـــات و 

ٔ
تي ا

ٔ
ـــا عمليـــة البحـــث المسترســـلة وت

  .ترتيبها التي بما يحقق الحاجة المرجوة
ن اســتخدام جميــع المعلومــات التــي : Useاســتخدام المعلومــات 

ٔ
يعتقــد الــبعض ا

اســترجاعها يزيــد فــي جــودة وجاذبيــة بحــوثهم، لكــن يجــب فهــم شــيء، هــو تــم 
ن 

ٔ
لـــيس كـــل مـــا نســـترجعه نوظفـــه فـــي كـتاباتنـــا و دراســـاتنا فلـــيس مـــن اللباقـــة ا

فكار الغير جملة و تفصيال،، وبالتالي فإن هذه المهارة تساعد علـى 
ٔ
نعتمد على ا

و  تحديـــــد المعلومـــــات التـــــي يمكـــــن اســـــتخدامها بحيـــــث يكـــــون وجودهـــــا مبـــــررا
ي التي ال تخدم موضوع البحث

ٔ
  )بن ناصر( .استبعاد ما دونها ا

  :عناصر الثقافة المعلوماتية- 2-2
ربع 

ٔ
تتمثل الثقافة المعلوماتية على مستوى المجتمع في ا

ساسية و هي 
ٔ
  :عناصر ا

o التربية و التعليم.  
o الثقافة و اإلعالم.  
o التراث الثقافي.  
o تالحقوق و الحريا  

ولى : التربية و التعليم - 1
ٔ
حيث يعتبر التعليم و التربية هما الركيزة اال

التي تتشكل بهما قيم الفرد والمجتمع على حٍد سواء، و يشمل كذلك 
طواره، حيث تغرس 

ٔ
جهود الدولة في دعم مراحل التعليم بمختلف ا

فراد المجتمع، و هي بذلك تعد الخطوة 
ٔ
مبادئ التعلم و البحث لدى ا

ولى
ٔ
نحو اكـتساب المهارات و القدرات للوصول للمعلومة و الفكرة و  اال

  .المعرفة العلمية
ن الثقافة و اإلعالم وسيلتين : الثقافة و اإلعالم-2

ٔ
و ذلك باعتبار ا

داعمتين للفكر المجتمعي، إضافة لما تقدمه الدولة و الحكومات من 
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إلعالمية نشر للثقافات و التظاهرات الفكرية و النشاطات الثقافية و ا
من خالل المكـتبات العامة و دور الثقافة و مراكز التعلم التي تعمل 

  .على المحافظة على ثقافة المجتمع وهويته
ساسية للهوية الفردية و :التراث الثقافي - 3

ٔ
حيث يعتبر الركيزة اال

ي مجتمع، 
ٔ
صالة و التاريخ ال

ٔ
المجتمعية و في فقدانه فقدان للهوية و اال

  .اث الثقافي ضرورة بشرية و اجتماعيةو الحفاظ على التر 
فالحفاظ على الحريات و الحقوق الفردية و : الحقوق و الحريات -4

المجتمعية تساعد على تكوين مفهوم الثقافة المعلوماتية، و مساعدة 
ثر االيجابي على 

ٔ
الحكومات على احترام الحقوق و الحريات له اال

فراد، و ضم
ٔ
ان الحرية في النفاذ الحفاظ على الملكية الفكرية لال

للمعلومات و المشاركة في مصادرها، وحرية التدفق الحر و التبادل 
فراد المجتمع الواحد

ٔ
  .للمعلومات بين ا

ما عناصر الثقافة المعلوماتية على مستوى الفرد فتتمثل في
ٔ
  :ا

  حيث تعد البنية المعلوماتية التحتية للفرد و الذي يعتبر : المهارات
ساسية ل

ٔ
لمجتمعات الحديثة ؛ و وصوله الى تحقيق قدرات الوحدة اال

معينة على الكـتابة و القراءة ، هو ما يحتم عليه اكـتساب هذه المهارات 
مثل للمعلومات المفيدة

ٔ
 . للفهم و االستيعاب و االختيار اال

 ن : الخبرات
ٔ
مثل للمعلومات، ال

ٔ
ساس في االستخدام اال

ٔ
باعتبارها اال

ون وجود الخبرة لحسن توظيفها و المعلومة ليست قيمة في ذاتها بد
و عليه . االستفادة منها و االستنتاج الصحيح الى ما تهدف اليه

 )محي الدين( .فالخبرات ضرورة ثقافية ال غنى عنها
  

همية الثقافة المعلوماتية- 2-3
ٔ
  : ا

همية الثقافة المعلوماتية فـي قيمتهـا فـي البحـث العلمـي و فـي
ٔ
الدراسـات  تتجلى ا

نهــا المفتــاح للولــوج الــى مصــادر المعلومــات و 
ٔ
كاديميــة بصــفة عامــة، بحكــم ا

ٔ
اال

وجههـا الصـحيحة 
ٔ
المعارف المختلفة و االستفادة منها و استخدام معلوماتها في ا

هــــداف الباحــــث و المســــتفيد علــــى حــــٍد ســــواء، باعتبارهــــا جامعــــة 
ٔ
بمــــا يخــــدم ا
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لومـــــة صـــــحيحة و موثوقـــــة لمختلـــــف المهـــــارات و القـــــدرات الكـفيلـــــة بضـــــمان مع
قل تكلفة

ٔ
سرع وقت و با

ٔ
  .  المصدر في ا

كاديمي-3
ٔ
  :مفهوم المجتمع اال

كاديميــة، طلبــة و 
ٔ
ساســًا مــن مختلــف العناصــر اال

ٔ
هــو ذلــك المجتمــع المتكــون ا

كـــاديميين وعمـــال و مـــوظفين فـــي مختلـــف الهياكـــل ذات 
ٔ
ـــاحثين و ا ســـاتذة و ب

ٔ
ا

كـــاديمي، الجامعـــات و معاهـــد الدراســـات 
ٔ
العليـــا و البحـــث العلمـــي و الطـــابع اال

  . غيرها، و هو كذلك المجتمع الباحث في حقيقته و وظائـفه
  :دور النشر العلمي االلكـتروني لترسيخ الثقافة المعلوماتية -4

يلعب النشر العلمي االلكـتروني دورًا محوريًا لترسيخ الثقافة المعلوماتية لدى 
ساسًا في النقاط ا

ٔ
كاديمي و المتمثل ا

ٔ
  :لتاليةالمجتمع اال

 يعد النشر .: توفير و ٕاتاحة مختلف مصادر المعلومات و الدراسات
ساليب الرائدة التي لها دور فعال في بث 

ٔ
العلمي االلكـتروني من اال

و 
ٔ
المعلومات العلمية من خالل مصادرها المختلفة في شكلها االلكـتروني ا

باشر، الرقمي وتوفيرها و إتاحتها للمستفيدين عبر الشبكات على الخط الم
نواعها و الدراسات 

ٔ
مما يسمح لهذه الفئة بمعرفة مصادر المعلومات با

كاديمية المختلفة ومدى قيمتها العلمية و كذا التعرف على مختلف 
ٔ
اال

قالم المؤلفة و الناشرة لهذه المصادر و التمييز بينها و االستفادة منها في 
ٔ
اال

وني في توفير مصادر وهذه ميزة النشر العلمي االلكـتر . بحوثهم و دراساتهم
كاديمي الباحث

ٔ
  .      المعلومات و تثقيف المجتمع اال

  ٕاتاحة فرصة للتشاور و التحاكي بين المؤلفين و الباحثين عن طريق
وهذا من خالل الردود على المقاالت و . : المقاالت و التعليقات و الردود

يتيح المنشورات العلمية و إبداء وجهات النظر المختلفة حولها، مما 
خاصية التفاعلية بين المؤلف و المستفيد و هذا ما وفرته تطبيقات الويب 

جياله المتقدمة الويب 
ٔ
و هي في ذات الوقت، . الخ.. 3.0والويب  2.0في ا

طراف المشاركة في عملية 
ٔ
فرص للتشاور و االستفسار و الردود بين اال

تية و المرئية النشر العلمي االلكـتروني من خالل الدردشة الكـتابية و الصو
المباشرة و هذا ما يؤدي بالضرورة الى تطوير المهارات و القدرات لدى 
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الباحثين في اختيار المعلومات ذات القيمة العلمية و تمييزها بين ماليين 
  .    المعلومات المنشورة

  دوات البحث
ٔ
كما : تكوين الباحثين للتعامل مع مختلف الوسائل و ا

كـثر مع مختلف الوسائل و يتيح النشر العلمي االلكـت
ٔ
روني فرصة للتعامل ا

ساليب للوصول للمعلومة المنشورة من خالل شبكة 
ٔ
دوات و اال

ٔ
اال

االنترنت و قواعد البيانات المختلفة المتاحة على الخط المباشر و تعلم 
كيفيات التعامل معها والتمرس على طرق النفاذ لمصادر المعلومات 

قل وقت م
ٔ
و بهذا يعد النشر العلمي . مكنالمختلفة دون عناء و با

كاديميين على استخدام 
ٔ
االلكـتروني وسيلة لتدريب و تكوين الباحثين و اال

دوات والوسائل و طرق التعامل معها
ٔ
  . مختلف اال

  ن كل مؤلف ناشر مما يحتم
ٔ
كـثرة الوثائق المنشورة الكـترونيًا بحكم ا

ن يكون كل سمح النشر العلمي االلكـتروني : معرفة سبل الوصول اليها 
ٔ
با

مؤلف  ناشر في الوقت نفسه بحكم قلة التكاليف و سهولة النشر، مما 
عداد المنشورات و الوثائق المؤلفة و المتاحة، و للوصل 

ٔ
إرتفعت معه ا

اليها عبر البيئة االفتراضية بمختلف مواقعها للباحثين و الطلبة إمكانية 
دواتها الوصول لهذه المعلومات على صفحاتهامن خالل وسائلها 

ٔ
و ا

المتوفرة كـقواعد البيانات و الروابط المباشرة و غيرها و هذا ما يحتم عليهم 
دوات و الوسائل و طرق إستخدامها و هو ما يعد ثقافة 

ٔ
معرفة جل هذه اال

 .      معلوماتية يحتاجونها
 و التعليم عن بعد هو نقل العلم من   . : التعليم االلكـتروني عن بعد

صم الدول إلى مدنها البعيدة التي ال تتوفر فيها وسائل مراكز تجمعه في عوا
ويكون االتصال بين الطالب .وسائط المعرفة الضخمة و المتخصصة 

ويتيح نظام التعليم عن بعد  interactive  المتلقي و المحاضر متفاعل
بنفس   إمكانية تلقى المحاضرات من مصدر بعيد عن مكان المحاضرة

ويمكن هذا    real time application    فيذالسرعة وفى نفس زمن التن
النظام من بث المحاضرات الحية والمسجلة بكـفاءة عالية ، حيث يمكن 
و خارج حدود البلد الذي 

ٔ
و المستمع من حضور محاضرة داخل ا

ٔ
الطالب ا
 : و من فوائد التعليم عن بعد. يقيم فيه



  العالم العربي تقييم جودة اوعية النشر العلمي في :المؤتمر الدولي األول

229 
 

 .لطالب حيث توفر المالئمة بين المحاضر و ا convenienceالمالئمة  .1
  .يتيح للدارس خيار المشاركة حسب الرغبة flexibilityالمرونة  .2
ثير والفاعلية  .3

ٔ
جريت على نظام  effectivenessالتا

ٔ
ثبتت البحوث التى ا

ٔ
ا

ثير و الفاعلية نظام التعليم 
ٔ
و يفوق في التا

ٔ
نه يوازى ا

ٔ
التعليم عن بعد ا

  .التقليدي وذلك عندما تستخدم هذه التقنيات بكـفاءة
شكال التعليم عن بعد ال تكلف affordabilityالمقدرة  .4

ٔ
   الكـثير من ا

  .الكـثير من المال 

هناك العديد من الخيارات في  multi sensoryاإلحساس المتعدد  .5
طرق توصيل المادة الدراسية، منها المادة الدراسية المتلفزة والتفاعل 

شرطة كاسيت  من
ٔ
 .برامج الكمبيوتر والمادة الدراسية المسجلة في ا

 )م.د(

  ساليب البحث عن طريق مواقع النشر العلمي
ٔ
تعلم طرق و ا

 .االلكـتروني
تتيح مواقع النشر العلمي االلكـتروني المختلفة إمكانية االستفادة من 
ساليب الموضوعة تحت تصرف الباحثين للولوج لمصادر 

ٔ
الطرق و اال

ورة عبرها مما يسمح للباحث المعلومات المتعددة و كذا الوثائق المنش
 .     بالتمرس على استخدامها و البحث من خاللها

  دورات تكوينية عن بعد حول كيفية النفاذ الحّر و التعاطي مع
إضافة الى ما سبق فهناك . : مختلف مساحات النشر االلكـتروني

بعض المواقع و الفضاءات االفتراضية تقدم دورات تكوينية و تدريبات 
و كذا توفير واجهات تخاطب سهلة و . المجاالت العلمية في مختلف

بسيطة للنفاذ الى مختلف مصادر المعلومات المنشورة مثل المنصات 
 .  االلكـترونية و المواقع التكوينية و غيرها

  ًإن الحاجة للمعلومات دافع : . الحاجة للمعلومة المنشورة الكـترونيا
ول اليها البد من تعلم من دوافع البحث و التنقيب علىها، و للوص

ساليب البحث االلكـتروني على الخط المباشر و هو ما يجعل 
ٔ
طرق و ا

الباحث يتعلمها و يتمرس على استخدامها و هو ما يوصله الى ثقافة 
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معلوماتية يكـتسبها من خالل التعامل مع البيئة االفتراضية و البحث 
 .  فيها لتلبية حاجاته المعلوماتية

سلوب يتيح للباحثين و و لذا يعتبر النش
ٔ
ر العلمي االلكـتروني ا

ستاذة فرصًا لتطوير ذواتهم من خالل بيئة إفتراضية 
ٔ
الطلبة و اال

حيث تكسبهم مهارات و قدرات تمكنهم .تفاعلية، تثقيفية و تعليمية
من الوصول و النفاذ لمختلف المعلومات المتاحة على الخط المباشر 

و المخزنة على وسائط إلكـترونية، و
ٔ
االستفادة منها في بحوثهم و  ا

كاديمية
ٔ
ن النشر العلمي االلكـتروني له . دراساتهم اال

ٔ
و من هنا نقول ا

كاديمي معلوماتياً 
ٔ
  .دور في تثقيف المجتمع اال

  خاتمة
سلوب 

ٔ
ن النشر العلمي االلكـتروني هو ا

ٔ
ختامًا لهذه الورقة البحثية نقول ا

دواته، لنقل المعلومة، إتاحت
ٔ
ها و توزيعها، وكذا تمكين متطور في وسائله و ا

الباحثين و المؤلفين للتفاعل فيما بينهم و حصول االستفادة المتبادلة، 
فكاره دون عناء وال معوقات وال 

ٔ
ن المؤلف ناشر و هو مستفيد بنشر ا

ٔ
بحكم ا

و من خالل هذا كله يكـتسب . رسوم و الباحث مستفيد بالمعلومة المنشورة
له لتحديد حاجته من المعلومات و كيفية بعض المهارات و القدرات التي تؤه

حسن الظروف و منه 
ٔ
هيله الستخدامها في ا

ٔ
الوصول اليها و استرجاعها و تا

  . يصبح بفضل النشر العلمي االلكـتروني و مختلف وسائله، مثقفًا معلوماتياً 

 مراجع
، اغسطس 11هل تعرف عدد الوثائق العلمية المنشورة على شبكة االنترنت؟ 

2014. 

https://sites.google.com/site/childernlearn/altlym-n-bd .01 
-https://sites.google.com/site/childernlearn/altlym< 2017، يونيو
n-bd<.  
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 2017، يونيو 01. التعليم االلكـتروني عن بعد
>https://sites.google.com/site/childernlearn/altlym-n-bd<.  

كرم احمد دمحم
ٔ
مجلة البحوث و ." ت النشر العلمي االلكـتروني تحديا. "الحاج ا

  .169: 2013، نوفمبر 2الدرسات االجتماعية، ع

مجلة ." عين على االنترنت... عين عل المكـتبة . "المحروقي حمير بن ناصر
  29.المعلوماتية ، ع

-http://www.tanmia< 2014، 09 16. عصام عبد الجواد وليد
idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=608<.  

نحو مؤشرات لقياس :الثقافة المعلوماتية." محاضرة. "عطية هانئ محي الدين
  .القيمة في مجتمع المعلومات

مزيان برغل
ٔ
ساتذة علوم االعالم و االتصال في الجزائر نحو “. دمحم ا

ٔ
اتجاهات ا

  .2012الجزائر، “ .دراسة وصفية تحليلية: تقنية النشر االلكـتروني 

 2014، 08 04. ناصر بن صالح الزايد
>http://faculty.ksu.edu.sa/m_salem98/Other/<.  

 2017، 08 10. هشام عزمي
>

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=580:2011-09-25-08-13-

14&catid=249:2011-09-25-08-14-48&Itemid=73<.  
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وعية 
ٔ
خالقيةا

ٔ
  النشر والمسؤولية اال

  في الوطن العربي 
داء"رهانات 

ٔ
 " المبادئ واال

  عبد القادر بودربالة. د
  الجزائر - ورقلة–جامعة قاصدي مرباح 

  بو سجرة ليليا. د
 المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم االعالم، الجزائر

  

 :مقدمة

خيرةتكاثر  السنوات شهد العالم العربي كغيره من دول العالم خالل
ٔ
اال

طير عمليةالبحث العلمي على ثالثة 
ٔ
القوانين والمراسيم والمواثيق التي تروم تا

خالقيات : مستويات تكميلية
ٔ
خالقيات المهن البحثية، النزاهة العلمية وا

ٔ
ا

البحث العلمي،حيث اتخذتمختلف المؤسسات الجامعية والمعاهد ومراكز 
والمنشورات مع المعايير الدولية البحوث عددا من اإلجراءات لمواءمة البحوث 

خر العربي ال 
ٔ
طراف عملية النشر العلمي ومموليهم، هذا التا

ٔ
وتوافقهالرؤية ا

و المؤسسات الجامعية 
ٔ
يفسر فقط من خالل القوانين الصادرة عن الوصاية ا

يضامن خالل ظهور العديد من حاالت 
ٔ
العربية، الناشرين والممولين، ولكن ا

مانة العلم
ٔ
ية من قبل الباحثين والناشرينفي الوطن العربي،الذي اإلخالل باال

يترافق والجدل الدائر حول عالقة ذلك مع العولمة وتسليع المعرفة، 
وعلى وجه الخصوص  - ومكانةالعلوم في الديمقراطية والقيم التي تجسدها 

و تضارب المصالح/ حيادها،وموضوعيتها و 
ٔ
و حيادها، مقابل الروابط ا

ٔ
  .ا
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ائق مدى التحديات التي تمر بها العلوم في وقتنا تكشف هذه الحق  
الحالي، وتعبر عن التحوالت السريعة والعميقة التي يمر بها البحث العلمي 
ساليب التنظيم المؤسسي، الممارسة المهنية،البنية 

ٔ
على صعيد الهوية، ا

التحتية واإلمكانيات التكنولوجية،تضاف هذه التغييراتإلى تلك التي شهدها 
 
ٔ
بحاث منذ ثمانينيات القرن الماضي والتي تتعلق بالعولمة، العمل عالم اال

هداف ومعايير التقييم العلمي
ٔ
لياتالتمويل،المدة،اال

ٓ
  .وفق منطق المشاريع،ا

  
تضع هذه التحوالت الباحثين والهيائت البحثية في وضعيات   

ثر مباشرة وبشكل عميق على المهن والهويات والنماذج المهنية، 
ٔ
متناقضة وتا

زمة داخليةتستنبطمن خاللعدم ارتياح الجهات الفاعلة با
ٔ
ختصار يمر البحث با

خالقيةفي البحوث والحاجة إلى تجديد 
ٔ
تجاه المجتمع، مواثيق المسؤولية اال

هذا الوضع يستدعي العديد من المبادرات المؤسسية والجماعية والفردية 
خالقيات البحث والنزاهة العلمية وتفعيل 

ٔ
ليات لصالح ا

ٓ
هذه المبادئ لوضع ا

طراف عملية البحث والنشر العلمي
ٔ
داء يلزم ا

ٔ
  .إلى ا

  
فحص التطور الحديث للبحث العلمي تهدف هذه المداخلة إلى   

خالقيات البحث العلمي، 
ٔ
كنتيجة إلضفاء الطابع المؤسسي على قضايا ا

ن الهدف من 
ٔ
فضالعن تنامي رؤية تحديات الديمقراطية في إدارة البحوث،إذ ا

ت المتعددة هو إلمامالباحثين وبشكل عام الجهات الفاعلة في هذه المبادرا
و المؤسسي،بالقضايا 

ٔ
النشر العلمي على المستوى الفردي، الجماعي ا

خالقية المرتبطة بطرق إنتاج المعرفة وااللتزام بشرح وضمان القيم 
ٔ
اال

ساسية للعلوم في إطار الديمقراطية التعددية والعولمة، كما تهدف 
ٔ
اال

 
ٔ
يضا إلى مراجعة تحليلية حول تحوالت الممارسات المهنية والقيم المداخلة ا

فراد والهيائت والبنى التحتية للحياة االكاديميةالمتعلقة بالمبادرات 
ٔ
لال

شكال إضفاء الطابع المؤسسي على 
ٔ
المختلفة وتحلياللباحثينلممارساتهم، وا
ثارها على إنتاج المعرف

ٓ
خالقية وا

ٔ
 .ةالقضايا اال
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 :النشر العلمي

يعد النشر العلمي المحصلة النهائية للبحوث العلمية، والباب   
ساسيا للفكر والمعرفةوالحضارة 

ٔ
الرئيسي لنشرالعلم والمعرفة، ومصدرا ا

سيس وتطوير التعليم بجميع مراحله 
ٔ
ساسيةلتا

ٔ
اإلنسانية، كما يعد البنية اال

نه وسيلة فاعلة إليصال النتاج الفكري )28، ص2010العوضي، (
ٔ
، ويعرف با

دوريات (الرصين عبر قنوات خاصة لذلك تكون في اغلبها محكمة ومعترف بها 
لكي تعطي الحماية الفكرية والخصوصية لهذا النتاج ومن ثم الفائدة ) علمية

العلمية المرجوةمنه، وبما إن البحث العلمي هو الطريق العلمي لحل 
اجها من المعضالت وإنتاج المعرفة فمن الضروري وصول نتائجه إلى من يحت

ن درجة 
ٔ
فضل وسيلة لذلك هي عملية النشر ال

ٔ
مؤسسات وإفراد، لذا فان ا

و 
ٔ
اإلفادة من الشيء تكمن في عملية نشره وإيصاله إلى من يستفيد منه فردا ا

خرون، (مؤسسات 
ٓ
  ).30، ص1995الخشاب، وا

  
بحاثهم نتائج بنشر العالمية البحوث ومراكز الجامعات تهتم  

ٔ
 العلمية ا

وعية في
ٔ
 دوريات من الرصينة العلمية المعايير تتبنى والتي المحكمة رالنش ا

و متخصصة علمية
ٔ
عمال كـتب ا

ٔ
جل من المؤتمرات ا

ٔ
 والنتائج المعرفة تبادل ا

بحاث تستمر لكي
ٔ
هدافها، نتائجها وتتكامل اال

ٔ
 المنشورات وتعتبر وا

 المعلومات ومراكز المكـتبات في المعلومات شرايين من هاما شريانا العلمية
كاديمية المكـتبات صةوخا

ٔ
 في العلمية بالمنشورات خاصا اهتماما تولي التي اال

سباب لعدة العلمي بالنشر االهتمام هذا ويرجع المعرفة مجاالت مختلف
ٔ
 من ا

  :ضمنها
 والمعلومات النتائج على عامة والجمهور  والباحثين العلماء إطالع 

بحاث تلك من ماينشر قراءة طريق عن الجديدة
ٔ
 .اال

 صنيف الجامعات على مساهمات اعضاء هيئة التدريس من يعتمد ت
ثر 

ٔ
حيث النشر، ونوعيةوكمية المنشورات باسم الجامعة ومقدار ا

 .تلك المنشورات ومدى االستشهاد بها من قبل الباحثين



  العالم العربي تقييم جودة اوعية النشر العلمي في :المؤتمر الدولي األول

236 
 

  فراد
ٔ
ساليب العمل لدى اال

ٔ
المساهمة الفاعلة في تطوير طرق وا

 .والمؤسسات من خالل االطالع على كل ما هو جديد
 تنشيط حركة البحث العلمي. 
  معرفة رصانة البحث العلمي من خالل معرفة عدد اإلشارات إلى

خرى 
ٔ
 .البحوث المنشورة في الدراسات اال

  تنمية الوعي العلمي بضرورة البحث العلمي بين افراد المجتمع على
وسع نطاق

ٔ
 .ا
 نه عملية توثيق ذلك

ٔ
 .ضمان حقوق المؤلفين في بحوثهم المنشورة ال

 ت التعضيد وسيلة ل
ٓ
تحقيق منافع مادية ومعنوية من خالل مكافا

العلمي والمكانة البحثية والمهنية المتوخاة من ذلك في الوسط 
خرين

ٓ
ساتذة اال

ٔ
 .العلمي والبحثي بين العلماء واال

خالقيات البحث العلمي
ٔ
  :ا

خالقية ومنهجيةإ  
ٔ
لذا يستلزم على الباحث  ،ن البحث العلمي عملية ا

ن يكون متسلحا بمو
ٔ
خالقية تتوافق مع المواصفاتالمعرفية ا

ٔ
اصفات ا

خالقيات ينبغي مراعاتها وااللتزام بها، 
ٔ
والمنهجية، ولذلك فالبحث العلمي له ا

خالقية 
ٔ
كيد االلتزام بقيم ا

ٔ
خالقيات العملية التي تتم عن طريقها تا

ٔ
ونعني باال

خالقيات هي عملية البحث عن 
ٔ
، وهكذا فإن اال

ٔ
معينة وتحديد الصواب والخطا

نها ا
ٔ
خالقيةوتعرف با

ٔ
ساسية التي تقوم عليها القوانين "لمعايير اال

ٔ
المبادئ اال

عراف وفقا للقواعد المعمول بها التي تلتزم بها الفائت المهنية المتخصصة، 
ٔ
واال

فعال والعالقات 
ٔ
كما تعتبر قواعد بناءة لضبط السلوك، وتستهدف تحديد اال

و خاطئ
ٔ
، 2015السعيد، . (ةوالسياسات التي ينبغي اعتبارها صحيحة ا

 ).17ص

نها   
ٔ
خالقيات البحث العلمي فتعرف با

ٔ
ما ا

ٔ
مبحث من مباحث علم "ا

خالقية للبحث العلمي لدى الباحثين 
ٔ
خالق يقصد به إحياء المثل اال

ٔ
اال

قنديلجي، " (والدارسين وطالب العلم التي تحفظ للعلم كيانه وللبحث قوامه
 ).77، ص2009والسامرائي، 
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خالقي
ٔ
االخالقيات مصطلح يحدد المبادئ والقيم وكذلك : اتمفاهيم عن اال

ي 
ٔ
خالقيات ا

ٔ
ن يلتزم بها اإلنسان، وعليه فا

ٔ
الواجبات وااللتزامات التي ينبغي ا

ن يلتزم بها صاحب 
ٔ
مهنة هي مجموعة من المعايير السلوكية التي يجب ا

ونجل، (المهنة
ٔ
خالق عامة )38، ص 1984ا

ٔ
خالقيات المهنة إلى ا

ٔ
، وتنقسم ا

خال
ٔ
مانة، اإلخالص، وهي ا

ٔ
قيات مشتركة بين جميع المهن كالصدق، اال

خالقيات
ٔ
خاصةوهي تختص بكل مهنة على حدى فلكل  وحسن المعاملة، وا

مهنة طبيعة خاصة تميزها عن سواها وكل مهنة تجابه مشكالت خاصة ولذلك 
خالقيات المهنة العامة 

ٔ
ن ا

ٔ
خالقيات خاصة،وعلى ذلك فا

ٔ
هي تحتاج ال

ن يتحلى بها الجميع مهما كانت والخاصة هي السلوكي
ٔ
ات الحسنة التي يجب ا

 ).18، ص1973بدر، (طبيعة المهنة

مانة
ٔ
خالقيات العلمية اال

ٔ
 :العلم كا

خالقية   
ٔ
هناك توجه لدى بعض العلماء بعدم االهتمام باالنحرافات اال

خالقي 
ٔ
" شيائ نادرا وغير ذي داللة "في العلم، وذلك العتبارهم االنحراف اال

لوف"هم فهي وفقا ل
ٔ
حداث فردية وخروج عن الما

ٔ
خر من "ا

ٓ
، ولدى بعض ا

خالقية في العلم في سياق نظرية 
ٔ
خر يفسر االنحرافات اال

ٓ
العلماء توجه ا

خالقي "المرض النفسي"
ٔ
، بمعنى اعتبار العلماء الذين يخالفون المسلك اال

نهم 
ٔ
ن "مرضى"با

ٔ
الشخص المختل هو فقط الذي "، ويبررون حكمهم ذلك با

نه 
ٔ
مرا فاضحا من قبيل االنتحال والخداعيتصور ا

ٔ
ن يقترف ا

ٔ
شكال "يمكن ا

ٔ
، وا

خرى من االنحراف ثم ينفذ بجلده
ٔ
ويدعم ) 7، ص2005رشاد، (ا
 RESNIKB. David خالقية بالشذوذات حتمية

ٔ
خطاء اال

ٔ
الرافض لتوصيف اال

ن 
ٔ
خالقي، فيقر با

ٔ
الجريمة ال تفيد "فضح حقيقة العلماء المخالفين للمسلك اال

ن  ،"في العلم
ٔ
المنهج العلمي، ونظام تحكيم النظراء "ومؤدى توجهه ذاك ا

لية لتصيد الذين 
ٓ
والطبيعة العامة للبحث العلمي، كل هذا يخدم بوصفه ا

خالقية للعلم 
ٔ
سيس )7، ص2005رشاد، (يكسرون القواعد اال

ٔ
ردنا تا

ٔ
، وإذا ما ا

خالق، للمحنا توجها فكريا يؤمن بعدم
ٔ
مانة العلمية وردها لمفهوم اال

ٔ
وجود  اال

 في العلم، مؤسسين ذلك على نظرتهم 
ٔ
ن قد تنشا

ٔ
خالقية ذات شا

ٔ
مسائل ا

ن العلم يدرس وقائع موضوعية مستخدما "موضوعيا"للعلم بوصفه 
ٔ
، بمعنى ا
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، وهم ينظرون إلى "معرفة مجمعا عليها"مناهج موضوعية، وبالتالي ينتج 
خر المقابل للموضوعية، فهي 

ٓ
خالقيات بوضعها على الجانب اال

ٔ
تدرس القيم اال

نها
ٔ
راء يثار االختالف بشا

ٓ
 .مستخدمة مناهج ذاتية ومنتجة ا

هذا التوجه يؤمن بوجوب عدم انشغال العلماء بالموضوعات   
خالقية وهم يمارسون نشاطهم العلمي، فهم العلماء يواجهون المسائل 

ٔ
اال

عضاء في المجتمع 
ٔ
خالقية بوصفهم ا

ٔ
كـثر ) 7، ص2005رشاد، (اال

ٔ
لكن توجها ا

خالقية المثارة مصداقية
ٔ
يؤمن بعدم إمكانية العلماء الهروب من الموضوعات اال

ية 
ٔ
في المجتمع الذي يعيشون فيه، مما يعني إمكانية استيعاب العلم ال

خالقية قد تثار تجاوبا والحقيقة المتمثلة بكون 
ٔ
العلم نشاط "مناقشات ا

كبر
ٔ
 ".تعاوني يحدث داخل سياق سياسي اجتماعي ا

خالق اعلفيف  العلمي  البحث بيئة
ٔ
 :اال

، هناك خمسة عوامل رئيسية تساهم في RESNIKB. Davidوفقا لـ  
خالقية في العلم وهي

ٔ
 :االنحرافات اال

وال
ٔ
اعتبار العلم بالنسبة لمعظم العلماء مهنة، وما يترتب على تلك الحقيقة :ا

من السعي نحو نشر المؤلفات والحصول على وظائـف، وبالتالي نجد البعض 
م

ٔ
خالقية في سبيل التقدم في يساوي بين اال

ٔ
انة العلمية وانتهاك المبادئ اال

 .المسار المهني

إشكالية التمويل البحثي غير المستقل والمشروط، وبالتالي احتمالية :ثانيا
 .محاباة النتائج وفقا لمصالح الجهة الممولة فقط

ت المالية المرتبطة باالبتكارات البحثية، وبالتالي اعتماد   :ثالثا
ٓ
الغاية المكافا
 .مبررا للوسيلة

ليات التصحيح الذاتي للعلم بالغة الصرامةوالتي تتمثل بعدم  :رابعا
ٓ
فيرتبط با

، إضافة إلى اإلهمال الذي 
ٔ
و الخطا

ٔ
فعالية تحكيم النظراء في كشف الخداع ا

وراق البحثية لدى المحكمين الذين ليس لديهم الوقت 
ٔ
طروحات واال

ٔ
تلقاه اال

 .الكافي لفحصها ومراجعتها
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خالقي لدى  :امساخ
ٔ
فله عالقة بعلم التربية وإسهامه في تشكيل السلوك اال

ليؤكد على خطورة التعامل مع RESNIKB. Davidبذلك يعاود و .الباحثين
خالقية بوصفها شذوذات، وبالتالي التقليل من 

ٔ
خطاء اال

ٔ
و اال

ٔ
االنحرافات ا

تي وليدة لجملة من العوا. خطورتها
ٔ
ن تلك االنحرافات تا

ٔ
مل التي فهو يرى ا

تشكل بمجملها بيئة البحث العلمي، لذلك ال بد من التعامل مع كل حالة 
خالقي في العلم بجدية وحزم

ٔ
 .انحراف ا

خالق في البحث العلمي
ٔ
سباب االهتمام بمبادئ اال

ٔ
 :ا

مع اتساع مجال العلوم وتعدد طرق البحث والتحليل وتزايد   
خالقية المتعلقة بإجراء الب

ٔ
حث، القت حقوق المشاركين االهتمام بالمبادئ اال

ومصالحهم والتزامات الباحثين كـثيرا من الجدل في التخصصات 
خالقية وفق 

ٔ
العلميةالمختلفة، وقد تبنت غالبية المؤسسات العلمية قوانين ا

الخاصة فال يقصد عند البحث انتهاك حقوق ومصالح   متطلباتها االختصاصية
المساهمة في تطوير معرفة المشاركين بالبحث، فالهدف الوحيد للبحث هو 

تتطلب كل مرحلة من )85، ص2004الطويل، ... (نظامية قابلة للتحقق
خالقية باإلضافة إلى 

ٔ
مراحل عملية البحث دراسة وتفكير لالعتبارات اال

نواع 
ٔ
خالقية من خالل ا

ٔ
االعتبارات العلمية المحضة، تثار القضايا اال

افها والطرائق المستخدمة اإلشكاليات البحثية التي يحاول المختصون اكـتش
خالقية من 

ٔ
 القضايا اال

ٔ
للحصول على بيانات صحيحة وذات مصداقية، قد تنشا

و اإلجراءات التي 
ٔ
و المواقع التي يتم إجراء البحث فيهاا

ٔ
مشكلة البحث نفسها،ا
فراد المشاركين في البحث. …يتطلب تصميم البحث

ٔ
و نوعيه اال

ٔ
 .ا

خالق البحث العلمي
ٔ
ن نستعرض هن:ا

ٔ
ساسية يمكن ا

ٔ
ا مجموعة االخالق اال

 :التالية

  :العناصر البشرية

ن وجود العلوم اإلنسانية واالجتماعية يرتبط باالعتراف بحق   
ٔ
ا

المجموعة في دراسة العنصر البشري مثلما تم االعتراف بحق دراسة المجاالت 
المعدنية، النباتية والحيوانية، ومع ذلك إن هذا الحق في دراسة العناصر 



  العالم العربي تقييم جودة اوعية النشر العلمي في :المؤتمر الدولي األول

240 
 

شخاص المشاركين في البحث البشرية ي
ٔ
نجرس، (فترض احترام اال

ٔ
موريس ا

ي عدم استغاللهم واحترام حياتهم )87، ص2007
ٔ
، احترام نزاهتهم، ا

سرارهم وما قد يسببه ذلك من قلق وحيرة، لهذا 
ٔ
الخاصة وذلك بعدم إفشاء ا

ن يقلل من ذلك قدر المستطاع
ٔ
حيت تزيد االهتمام  .فالمطلوب من الباحث ا

بشري في البحوث والحث على احترامه والحفاظ على حقوقه بالعنصر ال
 .وممتلكاته ومصالحهم

فراد
ٔ
 :احترام شخصية اال

فراد المشاركون للبحث إلى عواقب سلبية من   
ٔ
عندما يتعرض اال

فراد قد استغلوا 
ٔ
ن هؤالء اال

ٔ
الناحيتين الجسدية والنفسية، فعندئذ نقول ا

شخاص حتى ولو كان عن طر
ٔ
يق استعمال سلطة الباحث هكذا، فإن جمع اال

و الباحثة ثم الضغط عليهم إلرغامهم على القيام بسلوكات مضنية ومنفرة 
ٔ
ا

شكال 
ٔ
والتي قد تكون مثال عكس القيم التي يتبنونها فهذا شكل من ا

سباب مشاركـتهم 
ٔ
فراد جاهلين كلية ا

ٔ
االستغالل، زيادة على ذلك فإن ترك اال

ن ..…لغ فيهفي البحث لدليل على عدم احترامهم المبا
ٔ
فالقاعدة العامة هي ا

ولى سبب البحث 
ٔ
يقدم الباحث للمشاركين في البحث، ومنذ الوهلة اال

وبالتالي سوف يتعاونون معه وهم على دراية بذلك إضافة إلى هذا ينبغي 
ثارا جسدية و نفسية سلبية لدى المبحوثين

ٔ
  .تجنب الحاالت التي قد تترك ا

 :احترام الحياة الخاصة

لباحث لم يحترم الحياة الخاصة عندما يكون عاجزا على نقول إن ا  
شخاص قبلوا بالمشاركة في البحث، وذلك من خالل الكشف 

ٔ
إخفاء هوية اال

و المجموعة الخاصة التي ينتمون إليها حسب الحالةفالقاعدة في 
ٔ
سمائهم ا

ٔ
عن ا

رادو عن 
ٔ
ولئك الذين ا

ٔ
ال يبوح الباحث بهوية هؤالء وا

ٔ
العلوم اإلنسانية هي ا

ن يشاركوا في البحث، وتتجلى ضرورة احترام هذه القاعدة فيما طو
ٔ
اعية ا

ال 
ٔ
حرار في التعبير التلقائي، وا

ٔ
ن يكونوا ا

ٔ
يتطلبه البحث من المبحوثين ا

ما 
ٔ
و بالصورة المتوقع نقلها عنهم، ا

ٔ
ثروا بما قد يتم الكشف عنه حولهم، ا

ٔ
يتا
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شخاص والمؤلف
ٔ
ين الذين قد فيما يخص البحث الذي يجرى على وثائق فإن اال

حياء، فينبغي معاملتهم باحترام
ٔ
و من اال

ٔ
 .يشار إليهم سواء كانوا من المتوفين ا

لذلك تعتبر السرية منتهكة لما يسمح الباحث بالتعرف على   
ضرار بسمعتهم، فينبغي اتخاذ كل تدابير 

ٔ
و اال

ٔ
المبحوثين، ولتجنب المساس ا

كـثر للمبحوثين، هكذ
ٔ
ا في بحث يجري الحذر الممكنة بهدف ضمان سرية ا

على عينة فالبد من االلتزام بنشر فقط النتائج في صيغ عامة، إذا ال يمكن 
فراد المشاركين في البحث بطريقة منفردة 

ٔ
نجرس، (اإلشارة إلى اال

ٔ
موريس ا

 ).89، ص2007

  :االهتمام بتقليص الجهد

و التنقل الذي    
ٔ
إن الجهد التي قد يتسبب فيها الباحث نتيجة الوقت ا

ه على المبحوثين، البد من تعويضه باالهتمام الذي يثيره البحث لدى قد يفرض
هؤالء المبحوثين، إن هذا االهتمام قد يكون ذو صبغة فكرية مثل إرادة 
و المساهمة في تطوير العلم، كما يكون ذو 

ٔ
فضل لإلنسان ا

ٔ
المساهمة في فهم ا

نه ي
ٔ
شخاص قد يظهروا ارتياحا كبيرا ال

ٔ
كون في صبغة عاطفية وذلك الن اال

نهم قد وجدوا مثال من يستمع 
ٔ
إمكانهم التعبير عن جزء من ذاتهم الخاصة وا

ن يكون هذا االهتمام ذو 
ٔ
ثناء إجراء مقابلة البحث، كما يمكن ا

ٔ
إليهم باهتمام ا

ن تكون هي المصدر الوحيد الذي يحثهم 
ٔ
صبغة مالية، ولكن ليس إلى درجة ا

شخاص  على المشاركة، هكذا فإن كان من السهل القيام
ٔ
ببحثمع اال

ية صورة 
ٔ
تهم با

ٔ
المستعدين لتقبل ذلك فالبد بالمقابل من تشجيعهم ومكافا

كانت، باختصار مهما كانت المزايا الممنوحة للمشاركين في البحث فينبغي 
قل للعيوب التي قد تحدث بعض المتاعب لهؤالء 

ٔ
ن تكون موازية على اال

ٔ
ا

نجرس، (المشاركين
ٔ
 ).89، ص2007موريس ا

 :موعة العلميةشفافيةمج

ن يكون صادقا مع   
ٔ
و الباحثة ا

ٔ
إذا كان مطلوبا من الباحث ا

عضاء 
ٔ
ن يكون كذلك مع ا

ٔ
حرى به ا

ٔ
شخاص الذين يشاركون في البحث، فاال

ٔ
اال

ولئك الذين يتقاسم 
ٔ
ي ا

ٔ
مر يتعلق هنا بزمالئه، ا

ٔ
المجموعة العلمية، إن اال
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ما
ٔ
م زمالئه في معهم نفس ميدان النشاط، لهذا ينبغي ان يكون ذا شفافية ا

خرون
ٓ
 .البحث المكـتمل، وناقد للبحوث التي يقوم بإنجازها اال

ن يطمئن زمالؤه ونواياه الحسنة باستعماله   
ٔ
يمكن للباحث ا

كـثر 
ٔ
ن الشفافية تتطلب ا

ٔ
كـثر صرامة، إال ا

ٔ
كـثر مالئمة وبتحليله اال

ٔ
للمنهجية اال

هذا من هذا لذلك البد من نشر البحث وجعل معطياته في متناول الغير، و
يسمح بالتبادل العام لالنتقادات كضمانة للموضوعية، إن العلم بهذا الشكل 
و يقيم إال من طرف المجتمع، ومصداقيته ال تستمر إال إذا قبل 

ٔ
ال يثمن ا

ن تذهب نزاهتهم إلى 
ٔ
العلماء هذا النوع من لعبة التقييم المتبادل، وينبغي ا
خرين باالطالع على معطيات البحث، 

ٓ
كيد حد السماح لال

ٔ
وهذا ما يؤدي بالتا

خطاء الممكنة
ٔ
 .إلى الكشف عن اال

  :مسؤولية الباحث

فضل ) للمبحوثين(إن عملية ضمان الموافقة المطلقة   
ٔ
هي الحل اال

فراد 
ٔ
عموما لمشكلة كيفية تعزيز البحث العلمي بدون االعتداء على حقوق اال

هلية وصالحهم، إذا توفرت جميع الشروط المرتبطة بالموافقة المطلقة، ا
ٔ
ال

ن يشعر 
ٔ
و اإلدراك، فإن العالم يمكن ا

ٔ
والطوعية والمعلومات الكاملة والفهم ا

عطيت االنتباه واالهتمام 
ٔ
ن حقوق ومصلحة المشاركين قد ا

ٔ
بالثقة نسبيا با

 .المالئمين

بحاث   
ٔ
 الموافقة المطلعة شرطا مطلقا لجميع اال

ٔ
ال يكون مبدا

ٔ
يجب ا

نه
ٔ
مرغوب، ال توجد ضرورة مطلقة  في العلوم االجتماعية، فعلى الرغم من ا

خطار، فكلما زاد الخطر الذي يتعرض له 
ٔ
إلتباعه في الدراسات الخالية من اال

المشاركون زاد االلتزام بالحصول على الموافقة المطلعة، ولكن في نفس 
ثار سلبية على المشاركين، حتى 

ٔ
ي ا

ٔ
الوقت، يبقى العلماء مسئولين الحتمال ا

 .المشاركة البحثولو كان هناك موافقة على 

خالقية للبحث والنشر   
ٔ
صيل النظري للمسؤولية اال

ٔ
رغم كل هذا التا

كاديمية 
ٔ
خبار المؤسسات اال

ٔ
العلمي، تطالعنا وسائل اإلعالم بشكل يومي با

عالميا وعربيا تروي ما يجري في مجال البحث العلمي من سرقات وتحايالت 
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نها ال تمس طالب
ٔ
ا استحوذ على نتائج الغير بالغة الخطورة، لماذا الخطورة؟ ال

كـثر على اختصاصات 
ٔ
كـثر فا

ٔ
للحصول على شهادة بل إن التحايل والتزوير يركز ا

تطبيقية كالبيولوجيا والكيمياء ويذهب إلى حد تزييف حقائق التجارب 
و 

ٔ
و تلبية رغبة شركة ا

ٔ
هدافهم كالترقية ا

ٔ
الميدانية من ِقبل الباحثين لبلوغ ا

  .مؤسسة تجارية

، lagiatP:الظاهرة في الُنظم القانونية الغربية باسم وقد عرفت هذه  
صلي، على حركة 

ٔ
وهو مصطلح مشتق من الالتينية، ويحيل، في معناه اال

التصرف في شخص حر، بيعا وشراء، كما لو كان عبدا، ثم اتسعت داللته 
و 

ٔ
دبية، وانتحالها كليا ا

ٔ
لتشمل التصرف في ملكيات الغير، الفكرية واال

جزاء م
ٔ
  .نها دون إشارة إلى مصدرهااستراق ا

ن التصدي لهذا النوع من السرقات مهمة يكاد يتحملها   
ٔ
ذلك ا

صلية من 
ٔ
عمال اال

ٔ
صحاب اال

ٔ
المؤلفون بصفة فردية بحتة، حيث يشتكي ا

خرى 
ٔ
سماء ا

ٔ
و كليا، با

ٔ
وكان . االستيالء على مقاالتهم التي قد توقع، جزئياا

ن تتولى ذلك المؤسسات الجامعية والهياك
ٔ
حرى ا

ٔ
ل القانونية، التي من اال

ن السرقة 
ٔ
ن تتوفر على سلطة تتجاوز الحدود القطرية، بما ا

ٔ
المفترض ا

ثار الجناية 
ٓ
مثال المذكورة، تراوغ الحدود بحثا عن طمس ا

ٔ
العلمية، في اال

وإخفاء قرائنها،تحميل مسؤولية اكـتشاف السرقات العلمية للباحثين 
ن اكـتشاف هذه  وحدهم، هو جناية ثانية في حقهم، وقد ال ينتبه

ٔ
كـثيرون إلى ا

يضا مؤسسته 
ٔ
الحاالت ال يضرب مصداقية الباحث المنتحل وحده، بل ا

و كـتاب، يشوه سمعة 
ٔ
ن نشر البحث في مجلة علمية ا

ٔ
الجامعية، فضال عن ا

ن انتشار ظاهرة السرقة 
ٔ
المؤسسات الناشرة ويضر بصورتها، وهكذا يتضح ا

ية معزولة يجري تحميل فرد العلمية مؤشر على وضع ثقافي شامل، وليس عمل
نها لن تتكرر 

ٔ
  .ما مسؤوليتها، لالطمئنان بعدها ا

خر من السرقات العلمية يتمثل في   
ٓ
وفي خضم ذلك، ننسى مستوى ا

اختالس صفحات متفرقة من المعلومات المتاحة على الشبكة العنكبوتية دون 
ية إحالة على المرجع، وهذا المستوى منتشر بشكل ال يمكن حصره، بس

ٔ
بب ا

ن المادة المنشورة على الصفحات اإللكـترونية مشاعيمكن 
ٔ
اعتقاد الكـثيرين ا
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رشفة في الجامعات 
ٔ
خر نظام التسجيل واال

ٔ
استعماله دون توثيق،ونظرا إلى تا

طروحات 
ٔ
العربية، إذ ال نتوفر على رصيدقومي موحد، تسجل فيه عناوين اال

ساتذة المشرفين عليها، كما ال ن
ٔ
سماء اال

ٔ
توفر على رصيد مماثل ومواضيعها، وا

بحاث، فإن عملية 
ٔ
في البلد الواحد لربط جامعاته، وتسجيل ما فيها من ا

و تكاد تكون كذلك
ٔ
  .المراقبة والتثبت منعدمة ا

خلق التهاون في التوثيق مناخا مالئماللسرقة العلمية في   
المؤسسات البحثية العربية، فانتشرت عمليات االستيالء ليس فقط على 

خرى على العمل العلمي في الموضوعات و
ٔ
حايين ا

ٔ
بعض الفصول، بل في ا

و حتى تغييرات طفيفة،وقد ال ينتبه سارقو 
ٔ
و تصرف ا

ٔ
دنى تحوير ا

ٔ
كليته، دون ا

ن الوسيلة التي سهلت عليهم عملية االستيالء على جهود الغير، 
ٔ
بحاث إلى ا

ٔ
اال
ي

ٔ
  .شبكة اإلنترنت، هي نفسها التي تسهل التعرف على المسروق: ا

ن  
ٔ
دبية، هو تبّني  على ا

ٔ
دوات كشف السرقات اال

ٔ
هم من توفير ا

ٔ
اال

خالقيات البحث العلمي، وإدراج ذلك 
ٔ
ستاذة، ال

ٔ
و ا

ٔ
كانوا طلبة ا

ٔ
الجامعيين، ا

ضمن المواد التي يتلقاها الباحثون حتى يتمكنوا من التمييز بين السرقة، 
لة 

ٔ
واالستلهام، واالستناد حسب قواعد منهجية صارمة،وال تندرج مسا

خالقي
ٔ
كاديمي فقط، بل هي جزء من إطار ا

ٔ
ات البحث ضمن هذا اإلطار اال

عم، فهي محكومة بالثقافة السائدة في الحياة اليوميةالتي تسمح السرقة 
ٔ
ا

  .العلمية بالظهور واالمتداد
قد يفّسر النظر في واقع مؤسساتنا الجامعية العربية من زاوية   

خر تصنيفها في قائمات 
ٔ
سباب تا

ٔ
فضل الجامعات في السرقات العلمية، ا

ٔ
ا

العالم، بداية بتخبطها حيال هجمة الشبكة اإللكـترونية، ووصوالإلى غياب 
فإذا كانت هذه الجامعات تسعى بحق إلى . الحزم في مكافحة ظاهرة السرقة

ولوياتها
ٔ
ن تضع هذه القضية ضمن ا

ٔ
  .تحسين صورتها، فإنه من المجدي ا

  :مستجدات النشر العلمي في ظل االنفتاح الرقمي

سستها   
ٔ
على مستوى النشر العلمي العالمي فإن قاعدة البيانات التي ا

 THOPMSON-REUTERS )المعروفة سابقًا بمعهد المعلومات العلمية (
كـثر شهرة حتى زمن قريب في مجال عرض 

ٔ
مريكا الشمالية كانت اال

ٔ
في ا



  العالم العربي تقييم جودة اوعية النشر العلمي في :المؤتمر الدولي األول

245 
 

ثيرها، وال زال كـثيرون يعتبرون المجالت العلمية 
ٔ
المنشورات العلمية وقياس تا

لفا التي تغطيها قاعدة البيانات هذه 
ٔ
فضل  والتي يقارب عددها ثالثة عشر ا

ٔ
اال

الف المجالت العلمية التي تنشر مقاالت 
ٓ
في تخصصاتها من بين عشرات ا

ودراسات في حقول وتخصصات مختلفة، على الرغم من االنتقادات المتعلقة 
  .بضعف تغطيتها للعلوم االجتماعية واالنسانية

ثير للمجالت العلميةوقد ساهم تطو  
ٔ
 يرها لمعامل التا

IMPACTFACTOR  منذ ستينيات القرن الماضي بتحقيق ما يشبه التفرد
وساط العلمية لقاعدة البيانات هذه وللمجالت التي تغطيها من ناحية 

ٔ
داخل اال

نه ومع 
ٔ
تصنيف مستوى ونوعية ما ينشر في الكـثير من الحقول العلمية، إال ا

وروبية العمالقة  SCOPUSإطالق قاعدة بيانات 
ٔ
من قبل شركة النشر اال

ELSEVIER تفرد  2004سنة 
ٔ
باالنحسار،   THOMPSON-REUTERSبدا

تي ذلك نتيجة قيام قاعدة بيانات 
ٔ
بتغطية ما يقارب ضعف عدد SCOPUSيا

عداد كبيرة  THOMSON-REUTERS المجالت التي تغطيها
ٔ
مضاف إليها ا

كـثر من معيار لقياس من الكـتب المنفردة والدورية، وقيامها كذ
ٔ
لك بتطوير ا

ثير المنشورات العلمية مثل
ٔ
خيرا SNIP و SJR تا

ٔ
الذي   CITESCOREوا

ن تصبح معطيات 
ٔ
دى كل ذلك ال

ٔ
طلق حديثا، وقد ا

ٔ
معتمدة من  SCOPUSا

قبل شركات التصنيف الجامعي العالمية كمصدر شبه وحيد لقياس االنتاج 
  .العلمي للباحثين ولمؤسساتهم كماونوعا

في   GOOGLE لقفزات الرقمية المتالحقة وتحكم محرك بحثمع ا  
العالم الرقمي مع بداية القرن الحالي ظهرت منصة الباحث العلمي 

GOOGLE SCHOLAR لكل  - إن لم نقل كبديل–كمنافس قوي
 GOOGLE، حيث يستفيد SCOPUSوTHOMSON-REUTERSمن

SCHOLAR من قدرات محرك بحث GOOGLE   على الوصول لكل ما
تقريبًا في العالم الرقمي من انتاج علمي في الدوريات والمجالت والكـتب  ينشر

وراق المؤتمرات والتقارير والدراسات وغيرها
ٔ
طروحات الدراسات العليا وا

ٔ
. وا

ومؤيدوه في العالم GOOGLE SCHOLARليس هذا فحسب بل إن 
سس التي كانت 

ٔ
كاديمي يطرحون مقاربة جديدة مثيرة للجدل تنال من اال

ٔ
اال
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ثيره، من خالل اعتبار ت
ٔ
عتبر راسخة في مجال النشر العلمي وتقييم مستواه وتا

ي وثيقة منشورة هي قابلة للقراءة واالقتباس بغض النظر عن الموضوع 
ٔ
ن ا

ٔ
ا

و اللغة التي صدرت بها ما 
ٔ
و المنطقة ا

ٔ
لفها ا

ٔ
و الكاتب الذي ا

ٔ
الذي تتناوله ا

صبح يطلق عليه 
ٔ
 "ا

ٔ
  ".ثيردمقرطة االنتاج العلمي وقياس التا

ت على طبيعة النشر العلمي   
ٔ
تي ذلك في إطار تغييرات جذرية طرا

ٔ
يا

نتيجة لبروز النموذج المفتوح للنشربما له وما عليه، وفي ظل تبلور مجموعة 
ساليب النشر العلمي 

ٔ
من االشكاليات المتعلقة بقواعد البيانات وا

همها
ٔ
  :التقليديةومن ا

 دى الرتفاع كبير في االحتكار التجاري لشركات النشر الكبرى الذ
ٔ
ي ا

تكلفة االشتراك في قواعد البيانات والدوريات والمجالت العلمية، 
وحال بشكل هام دون وصول الباحثين في الدول الفقيرة إلى 

 .المنشورات العلمية
  اعتماد قواعد البيانات الكبرى مثل على المجالت والدوريات

يزات في الصادرة غالبا في الدول الغربية، مما قد يحدث تح
المواضيع التي يتم تغطيتها، إضافة للتحيزات الجغرافية واللغوية، 

صبحت االنجليزية لغة مهيمنة في مجال النشر العلمي،
ٔ
 حيث ا

  االقتصار شبه الكامل على المقاالت العلمية المنشورة في المجالت
ثير 

ٔ
ثير، دون إيالء اهتمام كبير لقياس تا

ٔ
في موضوع قياس التا

طروح
ٔ
ات والتقارير وما شابه، وهو ما يدفع المؤلفين الكـتب واال

المحتملين نحو تفضيل النشر في المجالت العلمية كونها ال زالت 
نظمة الترقية والتثبيت وفي الحصول على التمويل 

ٔ
كـثر ثقال في ا

ٔ
اال

 للمشاريع البحثية،
  التركيز على المنشورات والدوريات العلمية بشكل منفرد مع غياب

للباحث وضعف مؤشرات قياس إنتاجه البحثي الشكل االجمالي 
  ككل،



  العالم العربي تقييم جودة اوعية النشر العلمي في :المؤتمر الدولي األول

247 
 

ومع تغلغل وسائط التواصل االجتماعي في مناحي الحياة المختلفة   
ثير للمنشورات العلمية الذي تحدثه في تلك 

ٔ
صبح من المهم قياس التا

ٔ
فقد ا

كاديمية والمهنية 
ٔ
الوسائط، وفي المنصات الرقمية التفاعلية والشبكات اال

خذة في التزايد 
ٓ
ن النمط اال

ٔ
وتوسيع النشاط، ولم يعد من الخفي القول با

التقليدي للنشر العلمي وقواعد البيانات المرتبطة به تعاني من قصور في هذا 
  .الجانب، وهو ما يؤدي لبروز جهات تسعى لتغطية هذا القصور 

المنصات  لقد ساهمت هذه العوامل بشكل متزايد في تعزيز نفوذ  
خرى سالفة الذ 

ٔ
كروالتي تتيح إنشاء حسابات شخصية مجانية والشبكات اال

للباحثين لعرض إنتاجهم العلمي والفكري المحكم وغير المحكمللجمهور 
بشكل مفتوح وبلغات مختلفة، باإلضافة لتوفير إمكانية للتفاعل والنقاش بين 

دى إلى تخفيف القيود التي فرضها تقليديا نموذج تقييم . الباحثين
ٔ
وهذا ما ا

نشر العلمي ومنح هامشا لتقييم النتاج البحثي من خالل النظراء على ال
الجمهور المتلقي، وهذه التطورات وإن كانت تلتقي مع االنفتاح الالمحدود 
نها ال زالت تطرح إشكالية تتعلق 

ٔ
على تقاسم المعرفة في العالم الرقمي إال ا

حيان
ٔ
تغيب البعد النوعي  بمدى جودة وموثوقية ما ينشر وفي بعض اال

و بمعنى المتع
ٔ
بحاث المنشورة، ا

ٔ
ثير واالقتباسات المستلة من اال

ٔ
لق بقياس التا

خالقية
ٔ
خر إشكالية المسؤولية اال

ٓ
  .ا

  :خاتمة
كما هو معلوم فإن جزءا كبيرا من التراث واالنتاج العلمي المنشور   

باللغة العربية ليس مرقمنا، وإنكانت هناك جهود تبذل في هذا االتجاه، 
هميةالرقمنة ال تكم

ٔ
ن فقط في إتاحة هذا االنتاج للجمهور المعنيبل إن لها وا

رشفة المحتوى العلمي 
ٔ
ن رقمنة وا

ٔ
بعدا هامامتعلق بالنزاهة االكاديمية، حيث ا

كاديمية التي تشكو 
ٔ
مانة اال

ٔ
تساعد في مكافحةظواهر االنتحال ومخالفات اال

  .منها قنوات النشر والمؤسسات التعليمية
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خرى التي يعا  
ٔ
ما المعضلة اال

ٔ
ني منها النشر العلمي باللغة العربية ا

بحاث المنشورة باللغة العربية 
ٔ
ثير اال

ٔ
فتتمثل في االفتقار لمؤشرات لقياس تا

ن هناك محاوالت تبذل للقيام 
ٔ
ورصد االقتباسات من تلك المنشورات، علما با

ثير العربي"بذلك، ومن ضمنها مشروع تحديد 
ٔ
  ".معامل التا

ة الصادرة من طرف الجامعات لقد حاولت بعض المجالت العلمي  
بحاث باللغة االنجليزية وطلب 

ٔ
العربية الوصول للعالمية من خاللنشر اال

ونجح عدد قليل منها في  SCORPUSاالعتماد من قاعدة بيانات 
ذلك،وغالبيتها من المجالت المختصة بالعلوم الطبيعية والتطبيقية، ومثل 

كيد هذا وإن كان له جانب ايجابي يتعلقبمعايير ال
ٔ
نه ال يجيب بالتا

ٔ
جودة إال ا

على الحاجة إلنتاج المعرفة باللغة العربية كضرورة علمية وحضاريةخصوصا 
في العلوم االجتماعية واإلنسانية، ففي هذه الحقول العلمية يقف الباحثون 
حيان كـثيرةبين معضلتين، فمن جهة فإن انتاج المعرفة باللغة 

ٔ
العرب في ا

خرى العربية يخضع لعالمة استف
ٔ
ثير، ومن جهة ا

ٔ
هام تتعلق بالجودة وبقياسالتا

جنبية يخضع لعالمة استفهام تتعلق بعالقة 
ٔ
فإن إنتاج المعرفة باللغات اال

هذااالنتاج بالواقع المحلي وبتحيزات محتملة تجاه القضايا الجوهرية التي 
ن االنفتاح الرقمي الحاصل في 

ٔ
تعاني منها المجتمعات العربية، والشك با

لحاضر وإمكانية تحميل االنتاج العلمي المنشور باللغة العربيةعلى عصرنا ا
المنصات والملتقيات التفاعلية العالمية، وعلى مستودعات البحث 
المؤسساتية في الجامعات العربية تتيحتواصال يسيرا بين هذا االنتاج وبين 

كاديمية واالجتماعية واالقتصاديةل
ٔ
لبحث الجمهور، وهو ما يعزز من القيمة اال

جل . العلمي
ٔ
ن كل ذلك ال يغني عن الحاجة لجهد مركزي ممنهج من ا

ٔ
إال ا

رشفة هذا المحتوى،وبلورة معايير موضوعية وشفافة لقياس مستوى 
ٔ
رقمنة وا

وعية العلمية التي تنشر باللغة العربية
ٔ
ثير اال

ٔ
  .ومدى تا
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يير التقييم العلمي للمنشورات تطور معا
  .العلمية االكاديمية بالجزائر،الجودة والعوائق

  موالي حليمة. د
المركز الوطني للبحث في االنثربولوجيا االجتماعية 

  .الجزائر؛ والثقافية
  :المقدمة

يعد تثمين البحث العلمي من اهم االهداف التي سطرتها وزارة التعليم     
الجزائر من خالل تحفيز  طلبة الدراسات العليا، العالي والبحث العلمي ب

  .واساتذة الجامعات للنشر في مجالت وطنية ودولية معتمدة
حاولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر ، ومنذ استقالل   

تنظيم عملية البحث العلمي الذي واجه نقصا في  1962جويلية  5البالد يوم 
لذين كان عددهم قليل جدا بسبب ما خلفه االستعمار المؤهلين الجزائريين ا

قامت الدولة الجزائرية بارسال بعثاث لطلبة جزائريين للتكوين .الفرنسي
بالخارج والحصول على شهادة الدراسات المعمقة حتى يتمكنوا من التدريس 
بالجامعات، ثم تحضير الماجستير فالدكـتوراه دون اشتراط مصاحبة عملهم 

لة محكمة او غيرها وهذا لتزويد الجامعة الجزائرية بعدد كبير نشر مقال بمج
 عددهم يتزايد

ٔ
  .من االساتذة المؤهلين لتقديم دروس للطلبة الذين بدا

ان تزايد عدد الطلبة بالجامعات الجزائرية انعكس ايجابا على تزايد عدد   
مجموعة الطلبة الملتحقين بالدراسات العليا مما دفع الوزارة الوصية الى وضع 

من القوانين ، ونشر المراسيم التي من شانها تنظيم البحث العلمي وخصوا 
دور : فيما يتعلق بنشر المقال وهو ما سنحاول معالجته في االشكالية التالية

، )المقال العلمي(القوانين الوزارية في تحقيق الجودة في المنشورات العلمية
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لك باالجابة على التساؤالت او تغييبها من خالل التجربة الجزائرية، وذ
  :التالية

 ماهي اهم قوانين نشر المقاالت في الجزائر؟  

 ماهي معايير انتقاء المجالت المحكمة والمصنفة؟  

 كيف اثرت هذه القوانين على جودة النشر العلمي للمقاالت في الجزائر؟  

  :االطر القانونية التنظيمية لنشر المقال العلمي في الجزائر

باحث جاهدا تثمين دراساته العلمية من خالل البحث عن اوعية يحاول ال  
مجموع العمليات "  ويعرف النشر بانه. النشر المختلفة بهدف نشر منتوجه

التي تمر على المطبوع من اول كونه مخطوطا حتى يصل يد القارئ، وانه 
العملية التي تتضمن جميع االعمال الوسيطة بين كـتابة النص الذي يقوم به 

مؤلف، ووضع هذا النص بين ايدي القراء عن طريق المكـتبات ال
  ).154،2015حفيظي،تبينة،(   « والموزعين

اعادة تصنيف، او تنظيم،او تاليف "واما ما يخص المقال العلمي فهو كل 
وابتكار وابداع وتجديد، او جمع متفرق او دراسة وتحليل، او تحقيق معلومة 

ره اما في مجلة ورقية، او الكـترونية، ويتم نش). 126،2015سيدهم،"(مجهولة
  .او كـتاب جماعي

حفيظي، (هناك من يرى ان الدافع وراء النشر هو الحافز المادي  
، وال يمكننا انكار ذلك حيث يعذ التحفيز المادي من ) 159،2015تبينةـ،

اهم العوامل المساعدة على تنويع االنتاج ، وكـثرته ليس فقط في مجال 
في كل المجاالت لكن بخصوص موضوعنا فان نشر  البحث العلمي، بل

المقاالت العلمية بالجزائر  ليس له عالقة بالحافز المادي على االطالق وهو ما 
  .تشير اليه القوانيت الخاصة بقواعد انشاء مخابر البحث وتنظيمه

ويتم تحديثة بشكل دوري بالجريدة الرسمية  1999صدر مرسوم تنفيذي منذ  
ويتعلق بالشروط القانوينة لفتح ) 2018يدة الرسمية الجزائرية،الجر(الجزائرية

مخبر بحث ومن بين هذا الشروط ان يكون للمخبر نشاط ومنتوج علمي دون 
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تحديد شكله وهو ما دفع معظم رؤساء المخابر الى تنظيم ملتقيات عليمة، الى 
ث جانب اصدار مجالت باسم المخبر وتعتمدها وزارة التعليم العالي والبح

العلمي كمجلة محكمة ، كما تمنع منعا باتا اي ربح مادي من خاللها بل ان 
الوزارة تعوض المخبر ماديا على االعداد التي يقوم بمنحها كهدايا وبالمجان الى 
االشخاص او المؤسسات وذلم مع نهايةكل سنة جامعية وبناءا على تقرير 

افز المادي لصاحب وبالتالي يسقط الح. اداري مفصل يكـتبه صاحب المخبر
  . المقال من اهدافه في النشر وذلك بقوة القانون والمراسيم

 1400الى  2016ان وجود مخابر البحوث في الجزائر والتي بلغ عددها  سنة 
مخبر،ولكل منها مجلتها المعتمدة من الوزارة اال ان وفي السنتين االخيرتين 

د الطاهر حجار انه هناك اكـثر اعلن وزير التعليم العالي الجزائري الحالي السي
الف باحث دكـتوراه لم يناقشوا ، بل وهددهم باالقصاء في حالة عدم  31من 

تعليمة ( 2017،وايداعها قبل ديسمبر 2018جوان 30مناقشة رسائلهم قبل 
، وهو ما جعل هيئة المجلس االعلى الساتذة التعليم )56،2018وزاريةرقم 

ميالط عبد الحفيظ بمراسلة الوزير للعدول  :العالي وبلسان رئيسها وهو السيد
عن هذا القرار، مرجعا االسباب الى صعوبة النشر في لمجالت العلمية والت 

  .يتعد شرطا اساسا لمناقشة رسائل الذكـتوراه بالجزائر
كما اصدرت الوزارة مجموعة اخرى من القرارات التي تنظم عملية نشر   

ت طلبة الدكـتوراه على النشر في مجلة المقاالت بالمجالت المحكمة حيث اجبر 
علمية محكمة مقاال له عالقة وطيدة مع موضوع االطروحة، ويتم اثباث ذلك 

  ).2018،3منشور رقم (من خالل وثيقة خاصة بذلك
  

و يدرج في المقال اسم الطالب، واسم االستاذ المشرف، والمؤسسة  
اه حيث جاء في مراسلة الجامعية التي سجل بها  واال لن يناقش رسالة الدكـتور 

ليكن في :"احمد بن بلة مايلي 01من الجامعات الجزائرية ومنها جامعة وهران 
د .م.علم كافة الطلبة الدكـتوراه في العلوم، وطلبة الدكـتوراه الطور الثالث ل

المقبلين على نشر مقاالتهم من اجل مناقشة اطروحاتهم، انه يشترط اظهار 
 Universitéاحمد بن بلة1جامعة وهران: واللقبعلى المقال الى جانب االسم 

d’oran1Ahmed ben belle  .  
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من اجل  تحقيق هذا الشرطوعليه ننهي الى علمكم انه يجب الحرص على 
). 1،جامعة وهران2017مراسلة،"(قبول المقال، واكـتمال ملف المناقشة

صراع وكان هناك طلبة قد نشروا مقاالتهم قبل هذه التعليمة مما ادخلهم في 
مع الجامعات ووزارة التعليم العالي حتى تولت المجالس العلمية للكليات حل 
الموضوع بقبول جميع المقاالت الصادرة قبل التعليمة، بل ومن الصعوبات 
التي وجدها الطلبة في نشر مقاالتهم العلمية المرتبطة برسالة الدكـتوراه هي 

عات الجزائر حيث هناك القرارات المنفردة لكل مجلس علمي في مختلف جام
من طالبهم يمقالين علميين بدل الواحد مثل جامعة تلمسان مثال مما صعب 

  .المهمة ، وعقدها
خلقت  هذه العراقيل  صراعا بين طلبة الدكـتوراه ووزير التعليم العالي    

والبحث العلمي الحالي الذي ظل مصرا على قراراته، وحاول التجاوب مع 
قة بصعوبة النشر من خالل اجبار المجالت االمحكمة مشاكل الطلبة المتعل

  ASJPالتابعة للمخابر الوطنية على النشر لهؤالء الطلبة وذلك باستحداث  
Algerian scientific journals Platform    اي البوابة الجزائرية للمجالت

  .العلمية
ة والتي تعد هذه البوابة منصة الكـترونية بها عدد كبير من المجالت الجزائري

مقاال علميا موزعا على هذه المجالت 67892مجلة محكمة،تضم  431تبلغ 
وهو مركز البحث في االعالم العلمي والتقني ) CERIST،وتسير من طرِف 

تحت   2003ديسمبر  1المؤرخ  454-03والذي ينضوي بموجب المرسوم رقم 
وتفتح ). http://ceriste.dz( اشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

لي ، على ان يدرج 
ٓ
البوابة لمديري المخابر امكانية ادخال مجالتهم بشكل ا

  ).سنشرحه الحقا(جميع المعلومات الخاصة بالمجلة
تقيد طلبة الدكـتوراه بجميع التعليمات الوزارية حتى يتمكنون من مناقشة  

قرار (2018جوان  21المؤرخ في  586رار رسائلهم ،اال ان الوزارة اصدرت ق
 431، والقاضي بتاهيل المجالت العلمية حيث لم يتم تاهيل )2018وزاري،

مجلة فقط سميت  30مجلة المدرجة بالبوابة، بل اقتصر التاهيل على 
بالمجالت المصنفة ج،وبالتالي على االف الطلبة الجزائريين ان بتنافسوا على 
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قط مما عرقل االسراع في مناقشات رسائل الدكـتوراه النشر في هذه الثالثين ف
  .خصوصا للطلبة المتاخرين

  
  :المجالت العلمية بين التحكيم والتصنيف في الجزائر

ظهر تحكيم االبحاث العلمية منذ منتصف القرن العشرين ، وعرفته شركة        
Elseiver   اث عملية اشراك الخبراء في تخصص ما في قراءة االبح»  :للنشر

الجديدة والتعليق عليها من اجل التحقق من صحتها 
، كما يجب توظيف المنهج العلمي في )،بدون173عالم،ص( «  وتوكيدها

التحكيم حتى يكون التقييم موضوعيا وبالتالي يمكن تعريف التحكيم العلمي 
بانه تقييم للبحوث والمنتوجات العلمية من طرف مختصين، حيث يتم 

ن االنتقادات والمالحظات يتوجب على صاحبه االخذ اخضاعه الى مجموعة م
  .بها قبل نشر عمله في المجالت العلمية

عند االطالع على عدد من المجالت الجزائرية فنجدهم يشتركون في وجود 
الهيئة العلمية التي تشرف على التحكيم ، والتيقد ترفض التحكيم في حال 

لمعنية والتي تكـتب في مخالفة صاحب المقال لشروط النشر في المجلة ا
  .الصفحات االولى من المجلة

ان هذا التحكيم بخصوص المقاالت واالعمال البحثية،لكن ما تبادر الى    
ذهن الفاعلين في التعليم العالي والبحث العلمي من اساتذة وطلبة هو ماهية 
 الشروط والمعايير التي بموجبها تم ادراج المجلة في حد ذاتها على انها محكمة

  . او مصنفة
تولى مسالة التحكيم والتصنيف اللجنة العلمية الوطنية لتاهيل المجالت   

) 2014،393قرار(2014العلمية، وهي لجنة مستحدثة حيث تم انشاؤها سنة 
 6والتي تم تكليفها العادة تصنيف المجالت العلمية حيث تم تقسيمها الى 

  :فائت وهي حيب ما وردت في القرار

 ال منشورا في مجالت عالمية تساهم في تقدم ان يكون المق
جامعاتهم بالمراتب االولى عالميا ضمن تصنيف ترتيب شنغهاي 
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ونظرا لما فيه من صعوبات لما تعانيه الجامعة الجزائرية من ادراجها 
  .خارج التصنيفات العالمية جعلته اللجنة من الفئة االستثنائية

    مجالت  للناشرTomson Reutrs ضمن قائمة الموجودة 
CR(journal citation report ( 

ٔ
  .وهي تمثل الفئة ا

   الفئة ب والتمثلة في عدد غير محصور من المجالت الدولية.  

    الفئة ج وهي جميع المجالت الوطنية المحكمة والتي قبلتها اللجنة
،مجلة )سنتين، واربع اعداد(اقدمية المجلة:وتتوفر على الشروط التالية

ة الكـترونية قابلة للتحميل،لها رقم ايداع مجانية،تملك نسخ
،االنتظام في النشر،ادراج ما تناولته من دراسات داخل ISSNقانوني

: المجلة،لها رئيس تحرير، وهيئة تحرير دولية،تذكر بالمجلة مايلي
الناشر ودار النشر،ذكر اسماء المستخدمين جميعهم،العنوان 

امل ، االيداع القانوني،العدد االلكـتروني والفعلي لالمانة، العنوان بالك
صياغة المنشور .وتاريخ الصدور، اجراءات النشر، اجراءات طلب النشر

                         DOC,TEXT ,LATEXبصيغة 

ان البحث اصلي لم ينشر من قبل ، وضع :تتضمن تعليمات للناشرين 
مكان عمل :، يتضمن المقال)عنوان المقال،الناشر،الصفحات( الفهرس

لناشر،تاريخ ايداع المقال،تاريخ المراجعة، تاريخ القبول،الملخص، ا
منشور رقم .(يقيم المقال مصححين اثنين على االقل.الكلمات المفتاحية

2018،3.(  
  

التزمت الثالثون مجلة وطنية المصنفة ج بجميع الشروط التي وضعتها لجنة   
لحوار المتوسطي، تاهيل المجالت العلمية، ومنها نماذج ناجحة مثل مجلة ا

لكن المطلع على اعدادها سيالحظ مباشرة نقص في عدد .ومجلة المواقف
مقاالت طلبة الدكـتوراه وهو ما سنوضحه في تاثير هذه القرارات على النشر 
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،وهو امر طبيعي جدا فال يمكن لهذا العدد القليل من المجالت المصنفة ان 
  .تجاوز عددهم االالف يلبي جميع طلبات النشر الخاصة بالطلبة الذين

فانه تم نشر االف  2018ديسمبر22الى غاية  ASJPحسب اخر احصاء لبوابة 
المقاالت بمختلف المجالت الوطنية المصنفة والغير المصنفة حيث وصل 

، )http://www.asjp.cerist.dz(مقاال 4114العدد االجمالي لشهر ديمسمبر
مجلة محكمة ، ومنها فقط ثالثون مصنفة وبالتالي عدد طلبة  432على 

الدكـتوراه الناشرين يبقى قليال جدا، و ينافسهم الدكاترة الطامحين الى الترقية 
  .الذين ينطبق عليهم نفس شروط النشر مع طلبة الدكـتوراه

ان نشر القوانين لضبط اي ميدان يعد امرا ايجابيا بشرط ان تكون قوانين 
  .تتماشى مع االوضاع القائمة، وال تخلق غموضا، الى جانب  ضرورة مرونتها

  :انعكاسات التشريعات على جودة النشر العلمي في الجزائر

حاولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضبط النشر في المجالت      
الوطنية والدولية بهدف تحقيق جودة النشر من خالل تجسيد مجموعة من 

،ترقية .جودة المنتوج العلمي:يير  العلمية المهمة ستسمح بتحقيق مايليالمعا
الجامعة الجزائرية،خلق باحثين مؤهلين علميا،المنافسة العلمية الدولية، 
بناء مجالت علمية جزائرية انموذجية،ضبط عملية النشر التجارية والقضاء 

  .عليها
المغرب وتونس وليبيا لكن اذا كان نسبة مساهمة الجزائر محتمعة مع كل من 

فقط رغم فتح % 0.33، 2004في نشر المقاالت بالمجالت المحكمة بلغ عام 
مجال النشر في كافة المجالت الوطنية والدولية الموجودة، فكيف ستكون 
النسبة مستقبال مغ تقليص عدد المجالت المسموح بالنشر 

لمنشورات تبين نسبة ا 2012،وفي دراسة لسنة )121،2004االغبري،(فيها؟
ان نسبة 2008الجزائرية في مختلف التخصصات بالمجالت المحكمة لعام 

فقط للمنشورات % 26.51مقابل % 73.48المنشورات الدولية مثلث نسبة
وهو ما يؤثر سلبا على تطوير البحث العلمي في ) 90،2012مشحوق،(الوطنية

  .ق ذلكالجزائر حيث تعد اوعية النشر الوطنية احدى اهم السبل في تحقي
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يتفق الجميع على ضرورة بناء باحث مؤهل ،ودراسته الدكـتورالية هي احدى     
باحث :معايير  بنائه من خالل ما يقوم به من بحث يساعده على ان يجعل منه

ني بالضافة الى مايوم به عملية نشر ومشاركة االخرين 
ٓ
مبدع بشكل مستمر، وا

) Zeghmouri,2017  http://vador.sciencesconf.org ,(في نتائج بحثه 
فالطالب الذي يتلقى تاطيرا من . العلمي   وهذا ال يتحقق اال من خالل النشر

االستاذ المشرف يكسبه تكوينا علميا محترما يطمح الى ابرازه من خالل تقديم 
ت البحث العلمي هو بل ويتعلم ان من اساسيا.نتائج دراسته او جزءا منها

مشاركة المعلومة وعدم احتكارها، بل ويوجهها الى جمهور عريض وهم الطلبة 
فالمنشور ات العلمية هي الطريقة االنجع . واالساتذة والباحثين والمثقفين

  https://www.Cairn.info.( لنقل المعلومة، ونشرها
Deligneres ;2 ;2010  . (  

ذكرنا انفا ان هناك بعض المجالت التي التزمت بجميع قرارات الوزارة الوصية 
، ولكن اصطدمت بعائق كـثرة الطلب، الى جاتب ضرورة التزامها بجودة ما 
ن لها به وهو ارتفاع عدد 

ٔ
تنشر فال يمكنها التنازل عن هذا بسبب مشكل ال شـا

خرين والذي بات  طلبة الدكـتوراه المتاخرين في المناقشة بل
ٔ
وحتى الغير المتا

  .يؤرق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية
ويمكننا ابراز ذلك من خالل نموذجين مهمين لمجلتين وطنيتين مصنفتين 

  .الحوار المتوسطي ومجلة المواقف: بالصنف ج وهما
من تصدر مجلة المواقف عن جامعة معسكر، يتراسها االستاذ غماري طيب    

المنشور  13، ومدرج منها المجلد 2007نفس الجامعة وتم انشاؤها منذ سنة 
ول والثاني حيث صدر العدد االول يوم  2018في عام 

ٔ
نوفمبر  29، بعدديه اال

وتصدر كل . وقريبا سيصدر عدد جديد.2015ماي11، والثاني يوم2018
  )http://www.asjp.cerist.dz(.سداسي اي بمعدل عددين في السنة

اما مجلة الحوار المتوسطي فتصدر عن جامعة سيدي بلعباس منذ عام 
،برائسة االستاذ حنيفي  هاليلي، وتعد مجلة سداسية حيث ادرجت 2009

، 2018نوفمبر  20المجلد التاسع لها بعدديه االول يوم  2018خالل سنة 
  )http://www.asjp.cerist.dz. (2018مارس 31والثاني يوم
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من خالل الجدول التالي سنحاول ابراز مدى قدرة المجلتين على خدمة طلبة 
الدكـتوراه من خالل نشر اعمالهم المرتبطة بشروط المناقشة باعتبارهما من 

العلمي الجزائرية اوعية النشر المعتمدة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث 
  :لهذا الغرض

  
اسم المجلة  

  وعددها
عدد 

  المقاالت
مقاالت 

  ثنائية
معايير 
  الكـتابة

  )اسم الطالب اوال(

شروط 
  التصنيف

  المواقف
  :13:المجلد
  01العدد 
  02العدد 

  العدد القادم

  
20  
10  
10  
07  

  
04  
02  
02  
04  

  
  

  متوفرة

  
  

  متوفرة

  :الحوار المتوسطي
  09 :المجلد
والعدد 

ٔ
               لاال

  العدد الثاني
  العدد القادم

  
54  
26  
28  
45  

  
06  
05  
01  
08  

  
  

  متوفرة

  
  

  متوفرة

  
  :من خالل الجدول يتبين مايلي

   التزام المجلتين بقرارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة
  .بشروط التصنيف

  بين ال يمكن التمييز بين المقاالت الثنائية في شكلها العام، و
المقاالت الثنائية التي تكون بين طالب الدكـتوراه ومشرفه كشرط من 
شروط المناقشة بسب غياب كـتابة الهيئة العلمية للناشرين كما نصت 
علية تعليمة الجامعات الجزائرية واخص بالذكر الطالب الدكـتورالي 

وهو امر طبيعي النه يتماشى مع .وليس غيره من الدكاترة بمختلف رتبهم 
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روط التي وضعتها اللجنة العلمية الوطنية لتاهيل المجالت العلمية، الش
وهو ما تتعارض معه تعليمة الجامعات بخصوص ضرورة ذكر اسم ولقب 

وكان على المجلة االخذ بالقرار االعلى سلطة وهو ما . الطالب  وجامعته
اقرته لجنة التاهيل بخصوص ضرورة كـتابة اسم صاحب المقال،ومكان 

خ ايداع المقال، تاريخ المراجعة، تاريخ القبول، الملخص، عمله،تاري
كما ان المنشور يؤكد على ان كـتابة اسم المشرف .والكلمات المفتاحية

امر راجع له وله حق القبول او الرفض، ولم تشترط اللجنة ضرورة 
  ). 2018،03منشور رقم (االشارة الى الناشر على انه طالب دكـتوراه 

  ها مقاالت لطلبة الدكـتوراه برفقة مشرفيهم فاننا في حال افترضنا ان
نالحظ ان العدد قليل جدا مقارنة بالعدد االجمالي للمقاالت المنشورة 

% 28.57مقال ما يمثل نسبة  27مقاالت من  8ففي مجلة المواقف نجد 
فقط وان كانت نسبة مقبولة مالم يثبت لنا انه قد تكون من بينها 

وفاما مجلة الحوار . قة بطلبة الدكـتوراهمقاالت ثنائية ليس لها عال
منها ثنائية اي  14مقال هماك فقط 99المتوسطي فمن بين

  .فقط وهو عدد قليل جدا%14.14بنسبة

ويمكن ارجاع ذلك الى كون مسيري المجلتين يلتقون مع وزارة التعليم العالي 
التي  و البحث العلمي في نفس الهدف وهو ضرورة انتقاء المقاالت ذات الجودة

تليق بسمعة المجلة ،والتي تحدده الهيئة العلمية اي لجنة القراءة 
والتقييم،وهو ما يصبو اليه طالب الدكـتوراه لكن قلة المجالت المصنفة 
تجعله ينتظر وقتا طويال العالمه بقبول مقاله من عدمه وهو الوقت نفسه الذي 

  .  لق مجموعة من العوائقتعتبره وزارة التعليم العالي تاخرا في المناقشة مما يخ
ال يمكن لوزارة التعليم العالي تحقيق اهدافها المسطرة من خالل هذه      

التشريعات المجحفة في حق طلبة الدكـتوراه، وحتى الدكاترة الطامحين في 
تجميد حركة النشر : الترقية العلمية حيث خلقت هذه القوانين العوائق التالية

بالجزائر ، وتاثير التصنيف ..) ي كـتب، تحقيقاتالمقاالت، قراءة ف(العلمي 
على باقي المجالت الغير المصنفة التي سيتراجع طلب النشر عليها وبالتالي 
تراجع حركـتها البحثية، الضغط على المجالت المصنفة التي بدورها ال يمكنها 
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تلبية جميع طلبات النشر،فتح باب النشر بمبالغ مالية طائلة لمجالت دولية 
جزائرية مما سيؤثر على نشاط المنتوج العلمي بالجزائر،تعطيل الباحث غير 

عن البحث المفيد وانهاكه في البحث عن مجلة لنشر عمله،لدوء الطالب او 
غيره الى النشر بالمجالت الدولية او االلكـتروني مما سيؤثر سلبا على المجالت 

  .الوطنية
  :الخاتمة

مية كبرى في ترقية البحث العلمي، ان للنشر العلمي بمختلف اوعيته اه   
ةتقدم جامعات الدول المختلفة في مؤشر الجودة العلمية عالميا وهو ما كانت 

كشكل من اشكال التحدي  1962تطمح اليه الجزائر منذ االستقالل عام 
  .للدمار الذي تركه االستعمار الفرنسي

الجودة في ان ترقية اي مجال يحتاج الى ضوابط لتنظيمه وهذا لتحقيق    
المنتوج ولذلك حاولت وزارة العتعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية ضبط 
شروط النشر في المجالت الوطنية من خالل جعلها محكمة بعد ثالث عدد 
منها،ثم تصنيفها في الصنف ج، ووضع مجموعة من المعايير التي يتوجب ان 

 431مجلة من مجموع  30ا تتوفر عليها المجلة المصنفة والتي لم يتجاوز عدده
.  
ان هذه المجهودات الوزارية لضبط عملية النشر بالمجالت الوطنية ظهرت  

نتائجها االنية بمجرد االعالن عن المراسيم الوزارية واهمها الضغط على 
المجالت المصنفة من خالل طلبات النشر،والصراع بين طلبة الدكـتوراه 

لمدى البعيد والتي تتمثل في تعطيل وسلبيات اخرى على ا. والوزارة الوصية
حركة النشر العلمي بالجزائر مما سيؤتر على الترتيب العالمي للجامعات 

  .الجزائرية التي اصال تعاني منه حتى قبل هكذا قرارات
ان تجنب االنعكاسات السلبية يفرض على الوزارة اعادة النظر في قراراتها،   

التصنيف الن االول يعتمد على معايير واالنتباه ان التحكيم اكـثر نجاعة من 
علمية بحثة، بينما الثاني فان يرتكز على معايير الشكلية التي وحسب اطالعنا 
على مجموعة من المجالت الوطنية الجزائرية ملتزمة بها بل حتى تلك المدالت 

  الغير محكمة ونجد منها من يلتزم بقرارات التصنيف الى حد بعيد
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اين انشر؟، وماذا انشر؟ وهما يحتاجان : مي مرتبط بان تطور البحث العل  
الى فتح فرصة للنشر بالمجالت الوطنية لترقية البحث العلمي، وتكوين 
الطالب والباحث على اهمية مشاركة الجميع في نتائج بحثة وهنا تكمن اهمية 

  .نشر المقال العلمي بالمجالت العلمية
  :المراجع

  .2018الجريدة الرسمية الجزائرية 
  :مناشير وزارية

،قواعد انشاء مخبر 1999اكـتوبر  31، مؤرخ في 244- 99مرسوم تنفيذي رقم     
  .32البحث وتنظيمه،ص

،انشاء اللجنة العلمية الوطنية لتاهيل 2014حوان  17: ، مؤرخ393قرار رقم    
  .المجالت العلمية

  .2018جانفي  9، مؤرخ يوم 56منشور رقم 
، شروط وكيفيات مناقشة 2018مارس  8في  ، مؤرخ03منشور رقم رقم    

  .اطروحة الدكـتوراه علوم
، تحديد قائمة المجالت العلمية 2018جوان  21،مؤرخ في 586قرار رقم    

  :كـتب ومقاالت.الوطنية من الصنف ج
  :الغة العربية

النشر بين االهمية العلمية والصعوبات :حفيظي نور الدين،تبينة راوية
  .الجزائر 29/12/2015البحث العلمي، ادبيات ملتقى تثمينالواقعية،

معايير وخطوات تحكيم الدوريات العلمية،دراسة خاصة :عالم عمر ابراهيم
  ،دراسات تربويةعن دوريات جامعة افريقيا العالمية،

دراسة استطالعية للباحثين حول واقع صعوبات نشر : سيدهم خالدة هناء
 ائرية،جامعة الحاج لخضر، باتنة،المقاالت واالبحاث العلمية بالجامعة الجز 

  .الجزائر 29/12/2015البحث العلمي، ملتقى تثمين ادبيات
  . 2018،02و 01، العدد 13مجلة المواقف،المجلد

  .2018،02و  01، العدد 09مجلة الحوار المتوسطي،المجلد
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العالقة بين انشاء المخابر والبحث العلمي وتطوير االنتاج :مشحوق ابتسام
لجزائر، دراسة حالة جامعة فرحات عباس ،سطيف،رسالة العلمي في ا

  .2012-2011ماجستير، كلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية،
  :اللغة الفرنسية

https://www.Cairn.info ؛   Delignieres Didier ,publication 
scientifique et diffusion des connaissances ،Mouvement et sport 
sciences،N°71,2013,pp.01-02. 
http://vador.sciencesconf.org  Zeghmouri Cherifa Bouhacem : 
Donnée de la recherche et publication scientifique : à la lumière 
des valeurs et des régulation de l’Open Science, Elio ;Toulouse 
31 Mai2017. 

 :المواقع االلكـترونية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية
http://www.asjp.cerist.dz  
http://www.asjp.cerist.dz  
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وعيةجهود الجامعة الجزائرية في محاربة 
ٔ
 ا

 النشر العلمي غير الجادة
 
ٔ
  د نورالدين دخان.ا

 ٕاسماعيل زروقة. د
 -الجزائر –جامعة المسيلة 

  :مقدمة
يعتبر النشر العلمي بمثابة القناة االتصالية بين الباحث و المستهدف، 

مم و ال
ٔ
ساسية لتقدم اال

ٔ
دركـته الجزائر و فهو بذلك شرطية ا

ٔ
شعوب، و هو ما ا

حاولت بشتى الطرق و الوسائل تحسين و زيادة جودة النشر العلمي منذ 
االستقالل، رغم كل التحديات التي تعانيها الجامعة الجزائرية خاصة مع 
ي معلومة عبر 

ٔ
التطور التكنولوجي الرهيب، و السهولة في الوصول الى ا

وعية النشر
ٔ
التي تحاول إالشكالية في العالم،و بالتالي  االنتشار الكـثيف لعدد ا

هم الجهود المبذولة من طرف الجامعة : هذه الورقة مناقشتها هي 
ٔ
ما هي ا

وعية النشر العلمي غير الجادة؟
ٔ
 الجزائرية في محاربة ا
ول

ٔ
  النشر العلمي، قراءة في المفهوم و المحددات : المحور اال

حد المفاهيم التي تمتاز
ٔ
بالغموض والضبابية و عدم  يعد النشر العلمي ا

الوضوح، و ذلك الرتباطه بخارطة ادراكية سمتها التغير و الديناميكية 
المستمرة، فالنشر العلمي في القرن الماضي يختلف تماما عن النشر العلمي 
ن ثورة المعلومات و غزارتها و تطور وسائل التكنولوجيا 

ٔ
في عصرنا هذا، إذ ا

دت الى تحول جعلت من العالم قرية صغيرة، ك
ٔ
انت لها انعكاسات مباشرة ا

بحاث و ايصالها الى المتلقي، 
ٔ
جذري في البحث العلمي و كيفية نشر هذه اال

كـثر من 
ٔ
كاديمي منشور في السنة،  2حيث العالم اليوم يشهد ا

ٔ
مليون مقال ا

ربعة دقائق، و بالتالي  60000عبر 
ٔ
ي مقال كل ا

ٔ
كاديمية متخصصة ا

ٔ
مجلة ا

مام كم غزير من
ٔ
المنتوج المعرفي المسوق، يحتاج فيه القارئ الى  نحن ا
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غراض ربحية و 
ٔ
ضرورة التمييز بين النشر العلمي الرصين، والنشر العلمي ال

  .تجارية 
م ترف فكري ؟ -1

ٔ
 البحث العلمي ضرورة اكاديمية ا

و مشكلة 
ٔ
إن اختيار الموضوع المراد معالجته لإلجابة عن قلق فكري ا

هم خطوة في عمل
ٔ
ية البحث العلمي، عبر عملية فكرية و منهجية بحثية، يعد ا

و جماعية، بهدف ابتكار مجموعة من المعارف الجديدة، 
ٔ
منظمة فردية كانت ا

و عبر تطوير  و تحديث لمعارف سابقة، يمكن التحقق منها عبر االختبار 
ٔ
ا

ليات التي يتم اعتمادها، و االعمال و .العلمي
ٓ
خرى هو مجموع اال

ٔ
و بعبارة ا

ٔ
ا

بتكارية واإلبداعية التي يجري تنفيذها بطريقة منظمة و تكاملية، المشاريع اال
بهدف زيادة المخزون المعرفي و الثقافي للبشر بما فيها معرفة االنسان و 
المجتمع و إستخدام هذه المعارف لبناء تطبيقات جديدة و تحسين حياة 

، 2004 قويدري،( البشر و زيادة النمو االقتصادي و رفع الكـفاءة اإلنتاجية 
، كما يعتبر البحث العلمي عملية اختراع واكـتشاف وتحقق واثبات، )163ص 

و تعديالت 
ٔ
من خالل إحداث اضافات جديدة في ميادين المعرفة المختلفة، ا

عماق 
ٔ
لمعارف قائمة، بالتقصي المنظم القائم على التبحر والغوص في ا

هذه العملية ، لذلك فالهدف المنشود من ) 154، ص 1990عناية، (الحقيقة 
  : هو 

خرى سواء كانت  - 1
ٔ
تقوية الروابط بين الجامعة و المؤسسات اال

ساليب و الطرق المتبعة 
ٔ
و عمومية بغية زيادة الفاعلية و تطوير اال

ٔ
  .اقتصادية ا

تضييق الفجوة بين المعرفة ووضع السياساتو البرامج من خالل  -2
 .دعم العقالنية في التفكير

ات إستراتيجية تتميز بالعمق والمهنية، تقديم تحليالت ودراس - 3
 .ومناسبة من حيث واقعيتها وإمكانية تطبيقها وزمن تقديمها

إجراء الدراسات والبحوث وفق رؤية موضوعية غايتها إثراء الدراسات  -4
جل تصويب وتطوير تجربة 

ٔ
كاديمية والمساهمة في استثمار الكـفاءات من ا

ٔ
اال

 .بناء الدولة الحديثة
رة إقتصادية للمواطن من خالل إبتكار و خلق منتوجات تحقيق وف -5

سرع وقت 
ٔ
قل كلفة و ا

ٔ
 .ذات جودة عالية و با
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ربط الجامعة بالمجتمع و تضييق الهوة بينهما و بالتالي يصبح  - 6
البحث العلمي  كـقاطرة لقيادة الدولة نحو التقدم و االزدهار و تحقيق معدالت 

 .نمو تكرس نموذج دولة الرفاه
تعتمد معظم الدول المتحضرة في صياغة وإعداد إستراتيجيتها و لهذا 

المختلفة وتهيئة مستلزماتها على الجامعات و المخابر و مراكز الدراسات 
والمعاهد البحثية ومتابعة نتاجها من البحوث والدراسات الرصينة،التي تعالج 
زمات والمواقف وفق منظور علمي ومنطقي وموضوعي، وتتجنب بذلك 

ٔ
اال
زمات، ولذا تعتبر مخابر و مراكز الدراسات هي مفاتيح الفكر الم

ٔ
فاجئة واال

رض 
ٔ
دركـته الدول المتطورة و جسدته على ا

ٔ
وصناعة القرار العقالني، و هذا ما ا

سارعت الواليات  1945الواقع، فبمجرد انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 
بدعم من وزارة   Rand Corporationالمتحدة االمريكية الى إنشاء مؤسسة

الدفاع االمريكية للحفاظ على قوتها و زيادة هذه القوة بغية استمرار الهيمنة 
و الفكر 

ٔ
بحاث ا

ٔ
 ThinkTnaksالعالمية، و منذ ذلك الحين تشهد مراكز اال

حد مظاهر تطور الدولة والبحث العلمي 
ٔ
صبح ا

ٔ
انتشارا رهيبا في العالم، و ا

  .لديها 
 :مفهوم النشر العلمي  -2

تطور الكـتابة ظهرت الحاجة الملحة لكيفية إيصال الرسائل مع 
فراد 

ٔ
الفكرية التي يبدعها و يبتكرها المؤلف للفئة المستهدفة سواء كانوا ا

و منظمات 
ٔ
و حكومات ا

ٔ
و مؤسسات ا

ٔ
صطلح عليه ...عاديين، ا

ٔ
الخ، و هو ما ا

ملية النشر العلمي، الذي هو عبارة عن جميع اإلجراءات الفكرية و الفنية و الع
إلختيار موضوع الكـتاب و ترتيب إصداره و تنمية توزيعه، حيث يقوم الناشر  
باتمامإعداد المخطوطة إعدادا سليما، و إخراج الكـتاب إخراجا متقنا، و 
صحاب الحقوق حسابا عادال، ومن ثم تسليم الكـتاب مطبوعا الى 

ٔ
محاسبة ا

رفه دائرة المعارف كما تع). 3، ص2013فاروق علي، ( مكاتب البيع و التوزيع 
نه 

ٔ
ذلك النشاط العلمي الذي يتضمن اختيار و تجهيز و : البريطانية على ا

( تسويق المواد المراد نشرها مع ضرورة مراعاة حقوق الملكية الفكرية 
O’brien  ،2007،p 3(. 
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نه عملية إيصال النتاج الفكري من 
ٔ
يضا على ا

ٔ
كما يعرف النشر العلمي ا

ظريات االتصال، و يعد النشر العلمي المحصلة مرسل الى مستقبل وفق ن
النهائية للبحوث العلمية ، و الباب الرئيسي لنشر العلم و المعرفة، و مصدرا 
سيس و تطوير التعليم 

ٔ
ساسية لتا

ٔ
ساسيا للحضارة اإلنسانية، كما يعد البنية اال

ٔ
ا

نه وسيلة فاعلة إليصال النتاج الفكري الرصي
ٔ
يضا با

ٔ
ن بجميع مراحله، و يعرف ا

غلبها محكمة و معترف بها لكي تعطي 
ٔ
عبر قنوات خاصة، لذلك تكون في ا

الملكية الفكرية و الخصوصية لهذا النتاج و من ثم الفائدة العلمية المرجوة 
  ).151، ص 2011علي هلول ، ( منه 

ساسية 
ٔ
ن عملية النشر العلمي تحتكم الى ثالثة مراحل ا

ٔ
  :فالمالحظ ا

عالجته و الذي يحاول تقديم إجابات المراد م:إختيار الموضوع  - 1
 .علمية و قوانين قابلة لالختبار والتحقق 

و المقصود به إتباع مجموعة من الخطوات : تجهيز الموضوع  -2
العلمية المتعارف عليها عالميا،بغية الوصول الى تفكيك اإلشكالية و إزالة 

إجابات الغموض و الضبابية عن الموضوع المراد معالجته، بالوصول الى 
ثارها الباحث 

ٔ
 .للتساؤالت التي ا

وهي مرحلة مهمة في البحث العلمي تكاد ال تختلف في : التسويق - 3
جوهرها عن الطريقة االقتصادية لتسويق المنتجات المادية التي يستهلكها 
كـثر مشاهدة و 

ٔ
المواطن، عبر االشهار لهذا المنتوج في القنوات االتصالية اال

و عن طريق ال
ٔ
تسويقااللكـتروني الحديث في المواقع العلمية، سماعا، ا

 .ووسائل التواصل االجتماعي 
جل وضع بصمة متميزة في 

ٔ
لهذا فنحن بحاجة الى نشر علمي جاد من ا

و حتى على مستوى الطموح الشخصي قريب المدى، 
ٔ
مجال العلم، ا

و 
ٔ
كالحصول على شهادة و من ثم البحث عن وظيفة في مجال االختصاص، ا

قية مهنية عبر تطوير المعارف السابقة و اكـتساب مهارات جديدة، بحثا عن تر 
كما قد يكون النشر العلمي بهدف الحصول على تمويل لتجسيد فكرة جديدة 

و تحسين منتوج معين 
ٔ
  .ا
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  مسار النشر العلمي في الجزائر : المحور الثاني 
كبر الرهانات التي تسعى 

ٔ
لة النشر العلمي في الجزائر من ا

ٔ
تعد مسا

لدولة عبر جامعاتها لمواكبة التحوالت السريعة التي يعرفها العالم في ا
المجاالت العلمية المختلفة، و ذلك عن طريق التحديث المستمر و المراجعة 
الدورية و إعادة القراءة للنتائج التي افرزتها كل مرحلة من المراحل التاريخية 

  :حل التالية المختلفة، ولذلك يمكن تقسيم هذا المسار الى المرا
 : 1970 - 1962مرحلة ما بعد االستقالل  - 1

ن الجزائر كانت تعيش فترة انتقالية من 
ٔ
ما ميز هذه المرحلة هو ا

ول جامعة في الجزائر سنة
ٔ
الى  1909المرحلة االستعمارية التي شهدت إنشاء ا

صبح تحرير الجامعة من الهيمنة االستعمارية 
ٔ
مرحلة االستقالل، و بالتالي ا

ن ضرورة 
ٔ
نها مؤسسة وطنية قبل ا

ٔ
و مظهر من مظاهر االستقالل و السيادة، ال

كاديمية 
ٔ
سنة في  50 -تقرير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (تكون ا

، و هذا ما انعكس بشكل مباشر على البحث )  18، ص2013خدمة التنمية، 
لجامعة لم تمنح ا 1963العلمي و من وراءه عملية النشر العلمي، إذ في سنة 

نذاك 
ٓ
شهادة تخرج لم يحول منها إال جزء  93إال -جامعة الجزائر  -الوحيدة ا

بسيط الى مقاالت و كـتب، و هذا راجع للتوجه العام للدولة الجزائرية الذي 
 - المتوسط -االبتدائي -كان ينصب بإتجاه ضرورة التكوين في االطوار الثالثة 

الذي خلفته المرحلة  الثانوي، محاولة القضاء على الجهل الرهيب
ولويات الكبرى 

ٔ
حد اال

ٔ
االستعمارية، و من ثم لم يكن البحث العلمي ا

، كما عرفت هذه ) 163ص . 2003سعد هللا، ( لالستراتيجية الجزائرية 
م ، و لم يبق 

ٔ
المرحلة حركة هجرة كبيرة للباحثين الفرنسيين باتجاه بلدهم اال

وكلت لهم مهمة التدريس و إال العديد القليل من الباحثين الجزائريي
ٔ
ن الذين ا

  ) .15ص . 2007غانم ، ( التسيير اإلداري 
 : 1984- 1971المرحلة الثانية  -2

لقد ظهرت الجامعة الجزائرية بالمفهوم الفعلي مع إنشاء وزارة التعليم 
ول عملية اصالح للقطاع سنة 1970العالي و البحث العلمي سنة 

ٔ
، و اطلقت ا

نشاء هيائت 1971
ٔ
و مؤسسات وطنية لترقية البحث العلمي و تطويره، فتم ، با

ول مرة بوصاية جزائرية، و تالها  1971انشاء المجلس المؤقت سنة 
ٔ
و ال
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، تابع لوزارة التعليم 1973استحداث الديوان الوطني للبحث العلمي سنة 
ساسية في كونه هيئة تجمع 

ٔ
العالي و البحث العلمي، الذي تتمثل مهمته اال

ين و الجامعيين في كل االختصاصات العلمية، و كان هذا الجهاز بين الباحث
مدعما بالمنظمة الوطنية للبحث باعتبارها الهيئة التنفيذية لكي تعوض منظمة 

، و كانت مهامها 19774الفرنسية المنحلة سنة  -التعاون العلمي الجزائرية 
  :تتمثل في 

 المساعدة في انطالق البرامج البحثية - 1
 دة في التكوين العالي في مجاالت التخصص المساع -2
 تعمل على تنظيم الندوات العلمية  - 3
 تعمل على تنظيم تربصات في الخارج -4
  تعمل على مساعدة الباحثين في اإلسهام في الندوات العالمية -5

- 1975( تعمل على تمويل المشروعات العلمية فمثال مولت ما بين  - 6
 ).255، ص 1989لد خليفة، و( ستة وخمسون مشروعا ) 1977

بحاث العلمية المنجزة في مختلف التخصصات تم انشاء 
ٔ
و بغية نشر اال

ول خطوة رسمية 1973الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية سنة 
ٔ
،الذي يعد ا

وعية النشر ، سواء كانت 
ٔ
ن مختلف ا

ٔ
لبداية النشر العلمي في الجزائر حيث ا

و الكـتب تم إنجازها ووضعه
ٔ
ا كليا تحت تصرف المؤسسات المنشورات ا

سعار مدعمة و مدروسة لتعميم و توسيع 
ٔ
الجامعية و الطلبة و االساتذة، و با

انتشارها واتاحة فرص الحصول عليها بكل سهولة، كما تم خلق محافظة 
، و هذا 1982للطاقات المتجددة تشرف عليها رائسة الجمهورية مباشرة سنة 

بحاث العلمية و ما ينتج  إدراكا من صانع القرار ضرورة إيالء
ٔ
ولوية قصوى لال

ٔ
ا
، حيث حاولت )  26،ص 1996بلمير ، ( عنها من بعث عجلة التنمية للدولة 

الوزارة الوصية فتح الجامعة على المحيطين االقتصادي و االجتماعي، محاولة 
ثير في المحيط الخارجي عبر ربط المؤسسات االقتصادية واالجتماعية 

ٔ
التا

بحاث و المن
ٔ
 .شورات العلمية التي تنتجها الجامعة الجزائريةباال

 :1997 -1985المرحلة الثالثة  - 3
شهدت هذه المرحلة محاوالت لتعزيز البحث العلمي باستحداث 

ولى 1985محافظة البث العلمي و التقني سنة 
ٔ
، و تم الحاقها بالوزارة اال
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ولى وحدات البحث ف
ٔ
ي اطار إلعطائها ،كبر حيز من المسؤولية، و انطلقت ا

ساسية في 
ٔ
  :اللجان متعددة القطاعات، و تتمثل مهمتها اال

هداف الوطنية للسياسة  -
ٔ
تحضر العناصر التي تساهم في تحديد اال

 .العلمية والتقنية
تعد باالتصال مع جميع القطاعات والمشاريع التمهيدية لمخططات  -

في  البحث العلمي والتقني السنوية والمتعددة السنوات، قصد إدماجها
 .المخطط الوطني للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

تعد باالتصال مع جميع القطاعات المعنية والمشاريع التمهيدية  -
لمخططات اإلعالم العلمي والتقني وبرامجه، وتسهر على تطبيق المخططات 

 .المتعددة ومتابعتها
ن يساعد  -

ٔ
نه ا

ٔ
ي إجراء من شا

ٔ
تنسق وتراقب برامج البحث وتقترح ا

 . لى حسن السير البرامج المذكورةع
ن يطور البحث العلمي والتقني وتنميته في  -

ٔ
نه ا

ٔ
ي إجراء من شا

ٔ
تقترح ا

 .مختلف ميادين العلوم والتكنولوجيا
ي هيئة معنية جميع  -

ٔ
تشجع النشاط اإلبداعي الوطني وتتلقى من ا

عمال وبرامج العمل في مجال اإلبداع والملكية 
ٔ
المعلومات التي تخص اال

 .لصناعيةا
تدرس المحافظة وتقترح اإلطار القانوني والتنظيمي الالزم لتطوير  -

عماال لبحث العلمي و التقني وهياكله وتراقب ذلك 
ٔ
، ص 2007حفحوف، ( ا

 )113-112ص 
يضا استحداث المحافظة العليا للبحث و تم  1986و في سنة 

ٔ
تم ا

محافظة البحث  الحاقها برائسة الجمهورية، وقد تم من خاللها الدمج بين
العلمي و التقني و بين محافظة الطاقات المتجددة، وبالرغم من كل نقائصها 
دت مهامها بصفة جيدة،وبذلك تطور قطاعا 

ٔ
فإن المحافظة السامية للبحث ا

صبح مكسبا ال نقاش فيه، فقد تبنت 
ٔ
مشروع بحث بلغ  460لبحث العلمي وا

رة، حيث كانت يضم باحث في هذه الفت 2700فيها معدل عدد الباحثين 
  :تحت وصايتها العديد من مراكز البحث نذكر من بينها 

 مركز البحث و استغالل الموارد  -
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 .مركز تطوير التقنيات الذرية -
من -

ٔ
شعة واال

ٔ
 .مركز الحماية من اال

 .مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة -
و بفضل هذه اإلمكانيات تمكنت المحافظة خالل مدة ثالث سنوات 

سيسها من نشر قرابة ف
ٔ
مشروع بحث في شتى المجاالت  400قط من تا

العلمية، و في نفس الفترة بلغ عدد مشاريع البحث المنشورة في العلوم 
 145و  1988مشروع عام  157مشروع ثم ارتفع ليصل إلى  136االجتماعية 
  ) .275ص.ولد خليفة، مرجع سابق ( 1989مشروع عام 

ما في سنوات التسعينيات 
ٔ
زمة ا

ٔ
كما هو معروف فإن الجزائر عرفت ا

منية خطيرة والتي سميت بالعشرية الدموية والتي إنتشرت فيها مظاهر العنف 
ٔ
ا

كـثر  200واإلرهاب وقد حصدت حسب التصريحات الرسمية 
ٔ
لف ضحية و ا

ٔ
ا

زمة قطاعات  100من 
ٔ
مريكي كخسائر مادية، ولقد مست هذه اال

ٔ
مليار دوالر ا

جامعات ففي هذه الفترة تم إغتيال عدد كبير من كبيرة في البالد ومنها ال
ساتذة الجامعات واإلداريين وكذا الطلبة، وهذا ما دفع الكـثير منهم للهجرة 

ٔ
ا

ما وضعية البحث العلمي فقد كانت مؤسفة للغاية 
ٔ
للخارج للنجاة بالنفس، ا

دى الى استحداث الصندوق 
ٔ
فقد حاولت الدولة ترقية النشاط العلمي مما ا

بحث العلمي و التطوير التكنولوجي، ضمن قانون المالية لسنة الوطني لل
1995.  

نذاك خاصة في 
ٓ
وقد إنجر عن هذه الوضعية التي مرت بها البالد ا

  :الجانب العلمي مايلي
وراق العلمية وإصدار المجالت المحكمة  -

ٔ
نقص في إنتاج اال
  .والمنشورات والدراسات العلمية

رية لدى المعهد الوطني للملكية قلة تسجيل براءات اختراع جزائ  -
  .الصناعية
غياب سياسة معقولة لتثمين البحوث العلمية وربطها بالمحيط  -

 ).303ص . 2014كبار ، ( االقتصادي بسبب غياب التنسيق 
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ن نقص اإلمكانيات البشرية 
ٔ
فالمالحظ لهذه المرحلة يدرك و بسهولة ا
دى الى

ٔ
التذبذب و عدم االستقرار في  المدربة و كذا الهياكل و البنى التحتية، ا
 .منظومة البحث العلمي ككل في الجزائر 

 :2010 - 1998المرحلة الرابعة  -4
الذي يعزز ترقية  1998سنة  11-98عرفت هذه المرحلة إصدار القانون 

هداف هذا القانون فيما يلي 
ٔ
هم ا

ٔ
  :نشاطات البحثالجامعي، و يمكن تلخيص ا

سس العلمية و التكنو -
ٔ
 .لوجية في البالد تعزيز اال

تحديد و جمع الوسائل الضرورية للبحث العلمي و التطوير  -
 التكنولوجي 

هيل وظيفة البحث في مؤسسات التعليم العالي و البحث  -
ٔ
إعادة تا

 .العلمي، وفي مؤسسات البحث،  و الحث على تثمين النتائج 
.( جيتعزيز تمويل الدولة لنشاطات البحث العلمي و التطور التكنولو -

 ).93ص . تقرير وزارة التعليم العالي،  مرجع سابق 
، المتضمن 1999سنة  05- 99و لقد تم تعزيز هذا المسعى بالقانون 

المؤرخ  244/99القانون التوجيهي للتعليم العالي، و كذا المرسوم التنفيذي 
كـتوبر  13في 

ٔ
نشاء المخابر البحثية وتنظيمها و سيرها 1999ا

ٔ
، المحدد ال

ا فضاء مستحدث و جديد يساهم في التكـفل بالبحث العلمي و  ترقية بإعتباره
ما من ناحية ) 36، ص 2018حروش ، ( النشر العلمي بجميع اشكاله 

ٔ
، ا

النشر العلمي الذي يعد مؤشر لعملية البحث العلمي، فرغم قلة المجالت 
ت في 

ٔ
نها بدا

ٔ
والدوريات المتخصصة في الجزائر طوال السنوات الماضية، إال ا

نه تم نشر 
ٔ
مقاال وبحثا  1165الظهور تدريجيا، إذ تشير االحصائيات إلى ا

مقاال في السنة، محتلة بذلك الجزائر المرتبة السابعة  166علميا، بمعدل نشر 
من اإلنتاج العلمي في القارة %  2,5في قارة افريقيا،حيث تستحوذ فقط على 

  ) .173، ص 2017تنقوت، ( االفريقية كاملة 
يات البيانية التالية تبين التزايد المقارن للمطبوعات الجامعية و المنحن

) : 2010 -1996( الجزائرية متعدد االختصاصات حسب الميادين الكبرى 
سنة في خدمة التنمية، مرجع سابق ، ص  50تقرير وزارة التعليم العالي (

102.(  



  العالم العربي تقييم جودة اوعية النشر العلمي في :المؤتمر الدولي األول

274 
 

 
  
  : 2018-2011المرحلة الخامسة  -5

حلة التوسع االفقي و العمودي، فقد يمكن تسمية هذه المرحلة بمر 
صبحت 

ٔ
شهدت الجامعة الجزائرية تزايد في فضاءات البحث العلمي، حيث ا

تي 48مؤسسة موزعة على  106تضم اليوم 
ٔ
  :والية كاال

جامعة عمومية موزعة على كافة القطر الوطني و بالتالي زيادة 50 -
  فرص التعليم بالنسبة للطلبة 

ت حد 13 -
ٔ
نشا

ٔ
يثا و هي تخطو بثبات نحو ترقيتها الى مركز جامعي ا

  .جامعات وطنية
كـثر من  -

ٔ
ساسي  20ا

ٔ
مدرسة وطنية عليا متخصصة ذات تكوين ا

ساس الى النخبة من الطلبة المتفوقين 
ٔ
  .متطور موجهة باال

مخبرا  1324الى  2013سنة  1297ارتفاع عدد مخابر البحث من  -
 . 2015بحثيا سنة 

ما على المستوى العمودي فق
ٔ
د راهنت الجامعة الجزائرية على تعزيز و ا

  :ترقية البحث و النشر العلمي، و ذلك عبر وضع خطة طريق تتمحورحول 
تحقيق اهداف البحث العلمي و التطوير التكنولوجي في مجال علمي  -

 .محدد
ت  -

ٔ
نشا

ٔ
هداف التي ا

ٔ
عمال البحث التي لها عالقة باال

ٔ
إنجاز الدراسات و ا

جلها المخابر 
ٔ
 .من ا

 ).37حروش، مرجع سابق ، ص ( رقية نتائج البحث و نشرها ت -
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طير النشر العلمي :المحور الثالث 
ٔ
ليات الجامعة الجزائرية لتا

ٓ
  ا

وعية 
ٔ
يعرف العالم اليوم سرعة كبيرة في تدفق المعلومات عبر مختلف ا

وعية 
ٔ
دى الى بروز إشكالية تنظيمية لمراقبة و تصنيف هذه اال

ٔ
النشر ، و هو ما ا

وعي
ٔ
ة نشر جادة و غير جادة، و هي عملية صعبة جدا تحتاج من الى ا

المؤطرين لها، الى قاعدة بيانات حديثة و احصائيات دقيقة و ضرورة المراجعة 
المستمرة، و هذا ما تعمل عليه الجامعة الجزائرية حاليا مع شركائها في القطاع 

 
ٔ
ن في السنوات اال

ٔ
و دور نشر، حيث ا

ٔ
و باحثين ا

ٔ
خيرة سواء كانوا طلبة ا

استغلت بعض دور النشر غير الجادة حاجة الباحثين للنشر في المجالت 
ت مواقع لمجالت وهمية على شبكة االنترنت 

ٔ
العلمية الدولية بسرعة، فإنشا

كبر عدد ممكن من الضحايا للنشر لديهم 
ٔ
بمسميات مرموقة، بهدف جذب ا

ع في مقابل تسديد نفقات مالية باهظة، حيث يكون المقر الرئيسي للموق
و 

ٔ
مريكا و بريطانيا و كندا، لكن ماليكيهامن الهند ا

ٔ
إحدى الدول الكبرى كا

و نيجيريا، حيث تقوم هذه الدور الوهمية بالنشر دون مراعاة شروط 
ٔ
باكستان ا

سف مازالت هذه المجالت في تزايد مستمر حيث 
ٔ
النشر العلمي وجودته، و لال

 DGRSDTتكنولوجي قامت المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير ال
  :بمراجعة دورية لهذه المجالت ودور النشر الوهمية كانت نتائجها كالتالي

مجلة  1302دار نشر غير جادة و كذا  1161تم إحصاء  2016في سنة  -
و وهمية

ٔ
 .غير جادة ا

مجلة  1385دار نشر غير جادة و كذا  1179تم إحصاء  2017في سنة  -
و وهمية

ٔ
 .غير جادة ا

مجلة  1395دار نشر غير جادة و كذا  1195تم إحصاء  2018في سنة  -
و وهمية

ٔ
، تاريخ DGRSDTقائمة المجالت العلمية الوهمية .( غير جادة ا

 http://www.dgrsdt.dz/Ar)، 22/12/2018الزيارة 
ن غالبية 

ٔ
ن هذه الدور و المجالت في تزايد مستمر ، و ا

ٔ
فالمالحظ ا

سباب االقبال عليها من الدول النامية و بالخ
ٔ
صوص العربية منها، لعدة ا

كسهولة و سرعة النشر فيها، من هذا المنطلق حذر العديد من الباحثين و 
و كما يسميها البعض 

ٔ
كاديميين من الوقوع في فخ دور النشر غير الجادة، ا

ٔ
اال

redatorypublishers نها تمثل خطرا كبيرا على تقدم البحث
ٔ
، حيث ا
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إن المجالت التي : "  jefferybeall العلمي، و في ذلك يقول جيفري بيل
ن من يدفع ينشر تدمر اإلصدارات المحكمة و تعكس مسار البحث 

ٔ
ساسها ا

ٔ
ا

مصدرا مهما للكشف عن المجالت و دور  beall، و لهذا تعتبر قائمة" العلمي
ن  beallالنشر الوهمية، حيث وضع 

ٔ
مجموعة من المؤشرات التي توحي با

  :ن بينهاوعاء النشر العلمي غير جاد، م
ي فيه  -

ٔ
سرعة قبول النشر  عبر معالجة البحث و تحكيمه و إبداء الرا

 خالل مدة زمنية قياسية
حيان تكون المبالغ جد باهظة  -

ٔ
النشر بالمقابل المادي و في بعض اال

  .مما يوحي على الغرض الحقيقي من هذه االوعية المحتالة 
 openالمفتوح االعتماد على النشر اإللكـتروني فقط بحجة النشر -

access و بالتالي سهولة الولوج إليها و تصفح محتوياتها. 
سماء لباحثين وهميين من دول مختلفة كمحكين و  -

ٔ
استعمال ا

عضاء للجنة العلمية المشرفة على المجلة
ٔ
 .ا

الحمالت الترويجية الكبيرة التي تستعملها لجذب الباحث سواء عن  -
و ع

ٔ
و عبر طريق ارسال إيميالت للباحثين، ا

ٔ
بر مواقع انترنت تنشئها هي، ا

نور الدين، ( وسائط التواصل االجتماعي المختلفة 
1biblothequedroit.blogspot.com 20/12/2018، تاريخ الزيارة.( 

 ASJPو لهذا تم استحداث المنصة االلكـترونية للمجالت العلمية 
جل

ٔ
حماية  لمحاربة هذه الظاهرة غير الصحية بالنسبة للبحث العلمي، من ا

و 
ٔ
وعية النشر العلمي غير الجادة، ا

ٔ
البحوث الموجهة للنشر من الوقوع في فخ ا

الناشرين المفترسين، فهي بمثابة الضامن و المرافق و المؤطر لوصول المقال 
و البحث العلمي المراد نشره الى المجلة، حيث تعتبر المنصة طرفا ثالثا بين 

ٔ
ا

المراحل حتى النشر ، ومن بين الكابت و الناشر ، فتقوم بتوثيق جميع 
هداف المنصة نذكر النقاط التالية 

ٔ
  :ا

تتيح للناشرين نظام اصدار الكـتروني من خالله يمكن متابعة فريق  -
و رفض المقاالت، و 

ٔ
عمل المجلة و المراجعين، إرسال المقاالت، قرار القبول ا

  .كذلك نظام نشر المجلة 
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جل تصنيفه -
ٔ
ا وفق معايير علمية، و هيكلة و تنظيم المجالت من ا

جل ضمان الجودة العلمية، و سهولة وصول المستخدمين لها، 
ٔ
ذلك من ا

ومن بين االمتيازات التي تتيح ادراج المجلة على البوابة هو ترشيحها للتصنيف 
هم المواقع العالمية 

ٔ
 .scopus , tomson , reuters:في ا

ية بشكل و قد تمكنت المنصة من إحصاء المجالت العلمية الوطن
  :دوري و عبر اخضاعها الى مجموعة من المؤشرات كالتالي 

  30/01/2017مجلة علمية وطنية الى غاية  396 -
  06/12/2017مجلة علمية وطنية الى غاية  505 -
  05/06/2018مجلة علمية وطنية الى غاية  552 -
  14/11/2018مجلة علمية وطنية الى غاية  587 -

ث يمكن للجامعات و المعاهد و المدارس و هي قائمة غير نهائية حي
نها غير موجودة في هذه 

ٔ
العليا، و كل مسؤول عن مجلة علمية ووطنية الحظ ا

قائمة .( القائمة، مراسلة المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
، 22/12/2018، تاريخ الزيارة DGRSDTالمجالت العلمية الوطنية

http://www.dgrsdt.dz/Ar( و قد قامت المديرية بتقسيم المجالت ،
العلمية المقبولة للنشر الى ستة فائت، حسب درجة جودتها العلمية حيث 

نسب للنشر وفق ضوابط و شروط 
ٔ
و الطالب إختيار اال

ٔ
  :يمكن للباحث ا

  SCIENCE و   NATUREو تسمى مجالت : الفئة االستشثائية  - 1
المؤسسات التي ينشرون  Aالتي تتيح للباحثين اللذين نشروا بهما لترشيح 

ن يكونوا ضمن عينة تريتب شانغهاي 
ٔ
ي ا

ٔ
  Shanghaiلها، ا

و المقاالت العلمية المفهرسة :  Aالفئة  -2
ٔ
 في  Indexeéالمجالت ا

Web of science  لتومسون روترThomson Reuters  ثير
ٔ
، مع معامل تا

Impact Factor   فضل
ٔ
  .مجالت العلوم الدقيقة  10الذي يوجد ضمن ا

هي قوائم انتقائية و ليست حصرية لذا تدعو المديرية :  Bالفئة  - 3
صحاب المجالت لمراسلتها 

ٔ
العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي دوما ا

ضافتها 
ٔ
  .بغية ا

 :و هي المجالت التي تتوفر فيها الشروط التالية :  Cالفئة  -4
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ن  -
ٔ
ن يكون النشر ا

ٔ
قل سنتين من الوجود و ا

ٔ
يكون للمجلة على اال

ن الكابت ال يدفع لينشر 
ٔ
ي ا

ٔ
 .مجاني، ا
ن يكون لها نسخة الكـترونية، يمكن من خاللها تحميل كل  -

ٔ
يجب ا

و تحميل المجلة كاملة لوحدها مع توافرها على 
ٔ
مقال فيها على حدى، ا

سفله 
ٔ
 .الشروط و المعايير التي ستذكر ا

ن -
ٔ
 . ISSNيكون للمجلة رقم دولي تسلسلي معياري  يجب ا

 .سنوية، فصيلة، شهرية : التصريح بوتيرة صدور المجلة مثال  -
عرض التخصصات العلمية التي تغطيها المجلة في صفحات العرض  -

و الواجهة 
ٔ
 .ا

ن يكون لها رئيس تحرير و هيئة تحرير دولية -
ٔ
 .ا

ن تظهر في واج -
ٔ
 .هة المجلة الناشر و موقع النشر يجب ا

عضاء هيئة التحرير الدولية و المؤسسات التي  -
ٔ
إسم رئيس التحرير و ا

ن تظهر في واجهة المجلة 
ٔ
 .ينتمون اليها يجب ا

ن يظهر في واجهة المجلة  -
ٔ
مانة يجب ا

ٔ
 .البريد االلكـتروني لال

عنوان المجلة الكامل، شعارها البيبيلوغرافي رقمها التسلسلي  -
ن تظهر المعياري، اإليداع ال

ٔ
و العدد، و التاريخ يجب ا

ٔ
قانوني، رقم المجلة ا

 .كلها في واجهة المجلة
وجود جدول محتويات للمقاالت المنشورة ، مع إسم صاحب المقال  -

 .و رقم الصفحات المرجعية
، تقدم إرشادات للمؤلفين الى doc , tex , latenوجود ورقة بصيغة  -

 .كيفية التقديم للنشر وفق شروط المجلة
ن يحتوي على إسم المؤلف و المؤسسة التي  -

ٔ
كل مقال منشور يجب ا

و التحكيم، تاريخ القبول، 
ٔ
ينتمي اليها، تاريخ االستقبال،  تاريخ المراجعة ا

 . الملخصات و الكلمات المفتاحية 
قل مراجعين إثنين لكل مادة قبل النشر مع اإلشارة الى   -

ٔ
على اال

و المقال ضمن 
ٔ
 .االرشادات المقدمة للمؤلفينضرورة اصالة البحث ا

المجالت بدون هيئة قراءة، او المنشورات المسجلة في :  Dالفئة  -5
 .قواعد مكـتبية، و المتاحة على االنترنت في الحالتين 
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و الكـتب الشعبية:  Eالفئة - 6
ٔ
 classification of.(المجالت ا

scientificjournals in algeria،1biblothequedroit.blogspot.com ،
 )20/12/2018تاريخ الزيارة 

ي باحث في الجزائر هو بصدد إما 
ٔ
صبح لزاما على ا

ٔ
و بهذه التصنيفات ا

ن 
ٔ
و تعزيزا لسيرته الذاتية اا

ٔ
و بهدف الحصول على ترقية، ا

ٔ
طروحته ا

ٔ
مناقشة ا

يتقيد بهذه الشروط التي تعتبر بمثابة القناة الرسمية للنشر العلمي الجاد، و 
الجزائرية على المستوى المغاربي و العربي واإلفريقي لتحسين ترتيب الجامعة 

  .و حتى العالمي 
 07/2016/ 28المؤرخ في  933إضافة الى ذلك تم استصدار القرار 

الذي يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية و مكافحتها، و الذي 
حد الجهود المهمة لمكافحة النشر العلمي غير الجاد و

ٔ
الذي يحدد  يعد بدورها

نها 
ٔ
ستاذ : " فيه تعريف السرقة العلمية على ا

ٔ
و اال

ٔ
كل عمل يقوم به الطالب ا

و كل من 
ٔ
و الباحث الدائم ا

ٔ
ستاذ الباحث االستشفائي الجامعي، ا

ٔ
و اال

ٔ
الباحث ا

و غش في االعمال العلمية 
ٔ
يشارك في عمل ثابت لالنتحال و تزوير النتائج ا

ي منشورات علمية 
ٔ
و في ا

ٔ
خرى المطالب بها ا

ٔ
و بيداغوجية ا

ٔ
، و قد فصل "ا

شكالها و مظاهرها في النقاط التالية 
ٔ
  :القرار في السرقة العلمية بمختلف ا

و مقطع  -
ٔ
و فقرة ا

ٔ
و نص ا

ٔ
و معلومات ا

ٔ
فكارا

ٔ
و جزئي ال

ٔ
اقتباس كلي ا

و إعادة 
ٔ
و مواقع الكـترونية ا

ٔ
و تقارير ا

ٔ
و دراسات ا

ٔ
و مجالت ا

ٔ
منشور من كـتب ا

 
ٔ
و ا

ٔ
صليينصياغتها دون ذكر مصدرها ا

ٔ
 .صحابها اال

اقتباس مقاطع من وثيقة دون وضعها بين شولتين و دون ذكر  -
صليين 

ٔ
صحابها اال

ٔ
 .مصدرها و ا

و مؤسسة  -
ٔ
نجز من طرف هيئة ا

ٔ
و تقرير ا

ٔ
و مطبوعة ا

ٔ
و مقالة ا

ٔ
نشر نص ا

 .و اعتباره عمال شخصيا
 .الترجمة من إحدى اللغات الى لغة الباحث دون ذكر المصدر  -
ستا -

ٔ
خر دون المساهمة بشكل فعلي إدراج اال

ٓ
ذ الباحث إلسم باحث ا

 .في العمل العلمي 
خر له سمعة في اختصاص معين دون علمه  -

ٓ
إضافة إسم باحث ا

 ).3، ص 2016، 933القرار رقم ( الخ     ... لتسهيل عملية النشر 
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وجه و هي في تزايد مستمر تعاني 
ٔ
فمظاهر السرقة العلمية متعددة اال

ائرية والبحث العلمي عموما، فعالقة االخالق بالبحث منه الجامعة الجز 
حيان يقع الباحث في بعض 

ٔ
نه في بعض اال

ٔ
العلمي هي متالزمة ووطيدة، رغم ا

حد 
ٔ
خرى ال

ٔ
حيان ا

ٔ
مظاهر السرقة العلمية عن جهل و دون قصد، و في ا

سباب التالية
ٔ
  :اال

ن يحل الموعد النهائي  -
ٔ
جيل المهام الى ا

ٔ
قصر الوقت نتيجة لتا

 م البحث لتسلي
 .صعوبة البحث و التعقيد الذي يعيق تحليل الموضوع و معالجته  -
خالقي  -

ٔ
 ).60، ص 2017بخولة، .( غياب الوازع الديني و اال

ليات القبلية 
ٓ
و لمحاربة هذه الظاهرة زاوجت الجامعة الجزائرية بين اال

ليات البعدية الم
ٓ
رتكزة القائمة على التوعية والتحسيس و الوقائية، و بين اال

على القوانين و العقوبات الردعية في حال ثبوت سرقة علمية بعد عملية النشر 
وعية 

ٔ
حد اال

ٔ
  :في ا

همها في النقاط التالية - 1
ٔ
 : تدابير التوعية و التحسيس و يمكن تحديد ا

ساتذة الباحثين حول قواعد  -
ٔ
تنظيم دورات تدريبية لفائدة الطلبة و اال

 .لسرقة العلميةالتوثيق العلمي و الوقاية من ا
طروحات  -

ٔ
يام دراسية لفائدة الطلبة الذين يحضرون ا

ٔ
تنظيم ندوات و ا

 .الدكـتوراه 
طوار  -

ٔ
خالقيات البحث العلمي التوثيق في كل ا

ٔ
إدراج مقياس ا

 .التكوين العالي 
دراج عبارة التعهد بااللتزام بالنزاهة العلمية و التذكير باإلجراءات  -

ٔ
ا

 .سرق العلمية القانونية في حال ثبوت ال
طير و الرقابة على المنشورات و االعمال العلمية -2

ٔ
 :تنظيم التا

من خالل تفعيل دور اللجان العلمية و المجالس العلمية و رؤساء 
الميادين و مسؤولي الشعب، في تحديد عدد الرسائل و االطروحات الممكن 

ساتذة في بعض التخصصات ستة و في تخص
ٔ
صات االشراف عليها من طرف اال

خرى تسعة بحوث 
ٔ
مان )91، ص 2017طالب، ( ا

ٔ
، حتى يكون صمام اال

ن يكون 
ٔ
ولي في نشر بحث علمي جاد، ضف الى ذلك السهر على ضرورة ا

ٔ
اال
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ستاذ متخصص في الموضوع المشرف عليه، فيمكنه إطالعه الواسع على 
ٔ
اال

طير الطالب بعيدا عن الوقوع في فخ السرقة العلمية
ٔ
  .الموضوع من توجيه و تا

 :اإلجراءات العقابية  - 3
لقد حدد القرار اإلجراءات المتبعة في حالة شبهة سرقة علمية و كيفية 

تي 
ٓ
  :التعامل معها خطوة بخطوة، و يمكن تفصيل ذلك كاال

يتم االخطار عن عملية السرقة العلمية بتقرير كـتابي مفصل مرفق  -
دلة المادية المثبة

ٔ
 .بالوثائق و اال

-  
ٔ
داب و ا

ٓ
خالقيات المهنة الجامعية للمؤسسة تقريره يقدم مجلس ا

جل ال يتعدى 
ٔ
 .يوما  15النهائي لمسؤول وحدة التعليم في ا

خالقيات المهنة الجامعية  -
ٔ
داب و ا

ٓ
عندما يتضمن تقرير مجلس ا

ديب
ٔ
 .للمؤسسة ثبوت عملية السرقة العلمية يحال الباحث على مجلس التا

ديبإلصدار القرارات االزمة -
ٔ
. و الردعية تجاه الباحث يجتمع مجلس التا

 ).10، ص  2016، 933القرار رقم ( 
  :الخاتمة 

  :يمكن من خالل ما سبق استخالص مجموعة من النتائج كالتالي 
تعتبر كل من البحث العلمي و النشر العلمي عمليتين معقدتين و  - 1

متشابكـتين نظرا الى الديناميكية و الحركية السريعة اللتين تتميزا بها، خاصة 
سرعة و كمية المعلومات المتدفقة و المنشورة في مختلف الميادين، هذا ما 

 .يؤدي الى ضرورة ازالة الضبابية و عدم الوضوح حول المفهومين 
تميز مسار النشر العلمي في الجزائر بعدم الثبات و االستقرار و   -2

تقالل كانت الميزة الغالبة هي عدم االستقرار ، فبعدما شهدنا في بداية االس
ت هذه المساعي تكلل بالنجاح 

ٔ
وعية نشر جادة، و بدا

ٔ
نواة لبناء بحث علمي و ا

ننا شهدنا تراجع حاد في النشر 
ٔ
مع نهاية الثمانينات و بداية التسعينات، إال ا

منة و االجتماعية التي عرفتها الجزائر، و كان من 
ٔ
العلمي تزامنا مع االزمة اال

ولة من طرف الجامعة الجزائرية مع الصعوبة تجاوزها بفضل الجهود المبذ
لفية الثالثة 

ٔ
 .اال

وعية النشر العلمي الجادة من  - 3
ٔ
نجاح الجامعة الجزائرية في تطوير اا

خالل استحداث البوابة االلكـترونية الجزائرية للمجالت العلمية، و القضاء 
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و المحتالة، عبر تعزيزها دوريا بقائمة للمجالت الوطن
ٔ
وعية المفترسة ا

ٔ
ية على اال

 .الرصينة
لية القانونية -4

ٓ
الذي ينظم  - 933القرار  -استحداث و استعمال اال

عملية البحث و النشر العلمي، كانت بمثابة الذراع الثاني للجامعة الجزائرية 
وعية نشر علمي جاد

ٔ
 .في سبيل ترسيخ و بناء ا
  :قائمة المراجع 

نشط). 2004مارس  10- 09.( قويدري، دمحم  - 1
ٔ
فاق ا

ٓ
ة البحث و واقع و ا

: مداخلة قدمت في الملتقى الدولي. التطوير في بعض البلدان المغاربية
. التنمية البشرية و فرص االندماج في اقتصاد المعرفة و الكـفاءات البشرية

 .جامعة االغواط . الجزائر 
 .بيروت .اإلسالم في العلمي البحث مناهج). 1990.( عناية،غازيحسين -2

 .دارالجبل
. 2011تقرير حول النشر في العالم العربي ).  2013.( ى، منى فاروق عل - 3

 .اتحاد الناشرين العرب . مصر 
4- O’brien, Damin .( 2007). Copyright Guide for 
researchStudents:Whatyouneed to know about copyright 
beforedeostingyourelectronicthesis in an online repository, 
Australian. Faculty of law Queensland University of 

Technology.  
دراسة : واقع النشر العلمي في جامعة بابل). 2011.(علي هلول، احسان  -5

 .العدد الثاني.مجلة مركز بابل. تقويمية 
. ( سنة في خدمة التنمية 50 –تقرير وزارة التعليم العالي و البحث العلمي - 6

 .الجزائر).  2013
بو القاسم  سعد - 7

ٔ
. بحوث في التاريخ العربي اإلسالمي). 2003.( هللا، ا

 .دار الغرب اإلسالمي. بيروت
البحث العلمي في الجامعات العربية و دوره في تمنية ). 2007( غانم، دمحم -8

افاق البحث العلمي و : المؤتمر الدولي . جامعة دمشق. قدرات التكنولوجيا 
  .العربيالتطور التكنولوجي في العالم 
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 والجامعة للمدرسة الحضارية المهام).  1989. ( ولد خليفة، دمحم العربي -9
 .الجامعية  ديوان المطبوعات  .الجزائر. الجزائرية 

البحث العلمي و الجامعي بالخصوص بين ) . 1996. ( بلمير، كريم -10
. ئر الجزا.يوم اعالمي حول افاق البحث العلمي في الجزائر . الماضي و الحاضر

 .دائرة الدراسات 
معوقات البحث العلمي في الجامعة ) .  2007.( حفحوف ، فتيحة -11

ساتذة الجامعيين 
ٔ
دراسة ميدانية في جامعات  -الجزائرية من وجهة نظر اال

. مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير . سطيف، قسنطينة، المسيلة 
 .فرحات عباس  جامعة. سطيف .تخصص إدارة و تنمية الموارد الشرية 

 - الجامعة الجزائرية و مسيرة البحث العلمي ). 2014.( كبار ، عبد هللا   -12
جامعة . الجزائر .مجلة العلوم اإلنسانية و االجتماعية . تحديات و افاق   

 .بسكرة
الواقع و : البحث العلمي و التطوير في الجزائر ) . 2018. ( حروش، المية  -13

الجزائر . كاديمية للدراسات االجتماعية و اإلنسانية اال . مستلزمات التطوير
 .قسم العلوم االجتماعية

 العلمي والبحث العالي التعليم قطاع مخرجات) .  2017. (تنقوت، وفاء - 14
المجلة . الجزائر .والركود  الفعالية بين الجزائر في التنموية وانعكاساتها

 .الجزائرية للتنمية االقتصادية
تاريخ الزيارة .( بحث العلمي و التطور التكنولوجيمديرية ال -15
 http://www.dgrsdt.dz/Ar.قائمة المجالت الوهمية ).22/12/2018
الناشرون المفترسون و ).  20/12/2018تاريخ الزيارة .( نور الدين، ك  -16

 https://1biblothequedroit.blogspot.com.المجالت العلمية الوهمية 
 classification of) .  20/12/2018تاريخ الزيارة .( بدون اسم الكاتب  -17

scientificjournals in algeria  .
https://1biblothequedroit.blogspot.com.  

القواعد المتعلقة بالوقاية ) . 2016.(  07/2016/ 28المؤرخ في  933القرار  - 18
وزارة التعليم العالي و البحث . الجزائر .من السرقة العلمية و مكافحتها 

 .العلمي
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اخالقيات البحث العلمي و إشكاليات ) . 2017. ( بخولة، بن الدين -19
مانة العلمية

ٔ
مانة العلمية . الجزائر . اال

ٔ
 .الملتقى المشترك حول اال

جريمة السرقة العلمية و اليات مكافحتها ) . 2017.( طالب، ياسن  - 20
مانة العلمية . الجزائر .

ٔ
 .الملتقى المشترك حول اال
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  معوقات البحث العلمي في الجزائر
  نور الدين فالك.  د

  الجزائر.جامعة دمحم بوضياف بالمسيلة 
       

جل طرح اإلشكال
ٔ
ثرت تلك : ية التالية جاءت هذه الورقة البحثية ال

ٔ
كيف ا

التحديات والمعوقات في مجاالت البحث العلمي في الجزائر على اإلنتاج 
هم االستراتيجيات الالزمة لمواجهة ذلك ؟

ٔ
  المعرفي والعلمي وما هي ا

  :ولمعالجة هذه اإلشكالية البحثية نتناول المحاور التالية  
ول     

ٔ
  لمي في الجزائر تشريح دقيق لواقع البحث الع: المحور اال

  مؤشرات البحث العلمي في الجزائر : المحور الثاني    
ليات  الجامعي العلمي البحث معوقات :المحور الثالث     

ٓ
في الجزائر وا

  .النهوض 
  :مقدمة 

هم وابرز الوظائـف في مجال التعليم العالي ،      
ٔ
يعتبر البحث العلمي من ا

مثل من اجل 
ٔ
تحقيق التقدم العلمي والفكري وهذا باعتباره الوسيلة اال

واالقتصادي واالجتماعي والحضاري للمجتمعات ، وعلى الرغم من محاوالت 
وجهود الدولة الجزائرية االهتمام الملفت لتطوير المنظومة التعليمية الجامعية 
من خالل تزويد الهيائت الجامعية بكل الوسائل المادية وتوظيف الطاقات 

ن ميدان ال
ٔ
كاديمي بقي مجاال مستعصيا البشرية إال ا

ٔ
بحث العلمي خاصة اال

جل بعثه من جديد وتوفير كافة 
ٔ
ن تجد له الحلول المناسبة ال

ٔ
على الوصاية ا

كاديميين في شتى العلوم 
ٔ
الوسائل المادية وغير المادية للباحثين واال

  .  والمجاالت البحثية بغية إحداث تلك القفزة النوعية في مجال البحث العلمي 
 واقع - مركز بشكل - رصد العلمية إلى المساهمة هذه تهدف المنطلق ذاه من  

 تحول التي والعراقيل المعوقات وتوضيح الجزائر ، في الجامعي العلمي البحث
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بحاث بين وهادفة مثمرة روابط نسج دون
ٔ
 التنمية وقطاعات الجامعية اال

  .والخاصة  العمومية
ول 

ٔ
  لعلمي في الجزائر تشريح دقيق لواقع البحث ا: المحور اال

 :تطور البحث العلمي في الجزائر  - 1
مام تحديات كبيرة اجتماعية واقتصادية 

ٔ
بعد االستقالل كانت الجزائر ا

ولويات الدولة الجديدة 
ٔ
غيبت االهتمام بالبحث العلمي ولم يكن من ا

زم ، وظل الحال على ما هو عليه الى غاية بداية 
ٔ
نظرا للوضع المتا

ميالد سياسة البحث العلمي والتطور  السبعينيات التي شهدت
التكنولوجي وذلك بإنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنة 

مم 1971
ٔ
م وذلك من خالل الورقة التي قدمتها الجزائر إلى ندوة اال
  .المتحدة والمتعلقة بتطبيق العلم والتكنولوجيا في ميادين التنمية 

للبحث العلمي ،وتاله إنشاء المجلس المؤقت  1973عرفت سنة -
والتي حلت في 1974إنشاء المنظمة الوطنية للبحث العلمي في سنة 

ول مرة البحث العلمي في الجزائر بهيكل جديد سنة 1983عام 
ٔ
وتعزز ال

ول مرة لجنة 1984
ٔ
ت ال

ٔ
نشا

ٔ
وهومحافظة البحث العلمي والتقني التي ا

 التنسيق بين القطاعات والتي كانت مهمتها ربط البحث العلمي
  .بالقطاعات االقتصادية والصناعية 

خير -
ٔ
ن تم في اال

ٔ
جريت عدة تعديالت على تلك الهياكل البحثية إلى ا

ٔ
ا

يضا وحدات البحث 
ٔ
سيس المحافظة السامية للبحث العلمي وا

ٔ
تا

ملحقة بالجامعات الوطني ، وتلك المحافظة كانت تحت وصاية رائسة 
ساس1986الجمهورية سنة 

ٔ
دوارها اال

ٔ
  : 1ية والتي كان من ا

  .ترقية الطاقات المتجددة  -     
  .ترقية وتنشيط وتنسيق البحث بين مختلف القطاعات  -            

ّدت مهامها بصفة جّيدة،     
ٔ
إن هذه المحافظة وبالرغم من كل نقائصها فقد ا

صبح مكسبا ال نقاش فيه، فقد تبّنت خالل 
ٔ
وبذلك تطور قطاع البحث وا

                                                 
همية استقرار المنظ 1 

ٔ
ومة الجزائرية للبحث العلمي في تحقيق عبدالكريم،بن عراب،ا

  8الجزائر ،ص. LABECOMالتنمية اإلنسانية،جامعة قسنطينة
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مشروع بحث بلغ فيها معّدل عدد الباحثين  460) 1989و  1986(الفترة بين 
  .1باحث 2700

وبحلول معالم النظام العلمي الجديد واقتصاد السوق الديمقراطية حولت  - 
، وفي 1990المحافظة السامية الى وزارة منتدبة للبحث والتكنولوجيا في عام 

  .العالي اسندت مهامها الى كـتابة الدولة التابعة إلى وزارة التعليم 1992سنة 
نه 2000وفي سنة -

ٔ
 صالحيات تعزيز بضرورة من الدولة الجزائرية وعياً  ا

 الشروط ضمان قصد – التكنولوجي العلمي والتطوير بالبحث المكلفة الهيائت
قدمت -البرنامج بها جاء التي التدابير مجمل تنفيذ إلنجاح الالزمة

ٔ
 في الجزائر ا

سندت والتي العلمي لبحثل منتدبة وزارة إنشاء على 2000 عام منتصف
ٔ
 لها ا

  :2التالية المهام
 وفقاً  التكنولوجي، والتطوير العلمي البحث مجال في الوطنية السياسة إعداد-

هداف
ٔ
حكام ال

ٔ
 والهيائت القطاعات مع بالتنسيق وتنفيذها 98 11 القانون وا

و كانت عمومية المعنية،
ٔ
  .خاصة ا

  من التي الترتيبات وتنفيذ واقتراح دراسة -
ٔ
مثل االستعمال تسيير نهاشا

ٔ
 اال

  .التكنولوجي العلمي والتطوير للبحث الوطنية للوسائل
 وانجاز البرامج البحث نشاطات يخص فيما القطاعات بين بالتنسيق التكـفل -

 مؤسسات جميع مستوى على والتطوير التكنولوجي العلمي للبحث الوطنية
  .البحث وهيائت

  .التمويالت توزيع و التكنولوجي طويرالت و العلمي البحث ميزانية إعداد -
 التطوير و العلمي البحث ووحدات لهياكل التمويالت متابعة و بمراقبة القيام -

  .التكنولوجي
  .العلمي البحث نتائج تثمين عمليات ترقية -
فاق حصيلة يتضمن سنوي تقرير إعداد -

ٓ
 وتقديمه العلمي البحث نشاطات وا

  .والتقني العلمي للبحث الوطني المجلس إلى

                                                 
مشحوق ابتسام ،العالقة بين إنشاء مخابر البحث العلمي وتطوير النتاج العلمي   1

  109.-108بالجزائر ،ص ص
لمي ، المتعلق بوجيه البرنامج الخماسي للبحث الع 1998-11المرسوم التنفيذي رقم  2

  .الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الجزائر 
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 والتطوير العلمي البحث نشاطات حول للبرلمان سنوي تقرير تقديم -
هداف إنجاز الخصوص مستوى على يتضمن التكنولوجي

ٔ
 المسطرة، اال

فاق المالية، الحصيلة
ٓ
والتطوير  العلمي للبحث الوطنية والميزانية اال

 .التكنولوجي
لعالي بالبحث العلمي تكـفلت وزارة التعليم ا1998والى غاية  1993منذ سنة  - 

، فتغيرت بذلك فلسفة البحث العلمي تماما إذ لم يعد برمجة البحث يعتمد 
على حيث يحدد القائمون "فوارة الماء "على مفهوم 

ٔ
سفل إلى اال

ٔ
و من اال

ٔ
ا

بالبحث محاور لمواضيع البحث ويقترحونها على الهيائت العليا بغرض 
وال تملك هذه الطريقة ، برنامج البحث الوطني المصادقة عليها لتصبح 

و التماسك المطلوب لمثل هذه البرامج ، وقد صححت هذه 
ٔ
االنسجام ا

وال تحديد "المظلة "الوضعية بطريقة 
ٔ
سفل حيث يتم ا

ٔ
على إلى اال

ٔ
ي من اال

ٔ
ا

هداف البحث بمسايرة الواقع االقتصادي واالجتماعي ثم بثها وتوزيعها على 
ٔ
ا

  . 1على عملية البحث شكل محاور ومواضيع يتكـفل بها القائمون 
وبمرسوم وزاري يحدد توجيه البرنامج الخماسي للبحث العلمي  1998في سنة  -

والتطوير التكنولوجي وضعت الوزارة برنامج لمدة خمس سنوات حيث ترتفع 
سنة %1إلى  1997سنة % 0.2فيه النسبة المخصصة للبحث العلمي من 

رصد مبالغ مالية ضخمة ، هذا ما ممكن من  2من ناتج الدخل الخام 2000
نظام إنشاء  1999لقطاع البحث العلمي ، حيث اعتمدت الوزارة في عام 

المخابر البحثية حيث صدر مرسوم تنفيذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث 
  . 3وتنظيمه وتسييره ،حيث يتكون المخبر من مجموعة فرق بحث 

ن ظيالح المؤسساتي، / الهيكلي بالجانب يتعلق وفيما هذا -
ٔ
 العلمي البحث با

 المجلس :مثل صيغ عدة وفق -التاريخية سيرورته عبر -انتظم  الجزائر في

                                                 
كاديمية الجامعية ،  1996وقائع اليوم الدراسي حول واقع البحث العلمي في الجزائر  1 

ٔ
اال

  .قسنطينة الجزائر 
المتعلق بوجيه البرنامج الخماسي للبحث العلمي ،  1998-11المرسوم التنفيذي رقم  2 

  .ية الجزائرية ، الجزائر الجريدة الرسمية للجمهور 
المتعلق بقواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمه  1999-244المرسوم التنفيذي رقم   3

  وتسييره ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الجزائر 
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العلمي  للبحث الوطنية المنظمة 1973العلمي سنة  للبحث العلمي الوطني
 الذرة مركز وتكنولوجية العلوم كمركز العلمية البحوث ، مراكز1974سنة 

 العمرانية، الدراسات في البحث مركز الطبيعية، والمصادر الفالحة في البحث
  .1االجتماع العلوم البحث في مركز

 العلمي البحث فعل تحرك والهيكلي القانوني اإلطار هذا ضمن فإنه وهكذا،    
 التنموي المشروع في منه المنتظر المحوري  الدور  ليؤدي الجزائر في طموح في

 جتماعيةواال العلمية والتقنية التنمية ديناميكية ودفع للمجتمع،
خذ فيها يتم إستراتيجية ضمن وهذا واالقتصادية،

ٔ
 عدة االعتبار بعين اال

  : 2متغيرات منها
ولوية ذات الموضوعات وتحديد اختيار  1-

ٔ
 على التنموي المشروع في اال

  . الوطني المستوى
كـثر ومنهجية علمية معايير وضع - 2

ٔ
 البحث مشاريع لقبول رمة ا وص دقة ا

  . إنجازها ومتابعة
كـثر االنفتاح 3- 

ٔ
خرى، مصادر عن والبحث االقتصادية، المؤسسات على ا

ٔ
 ا

  .العلمي  البحث لتمويل الدولة، طرف من تلك المقدمة غير
كـثر االهتمام - 4

ٔ
 على وانعكاساتها والدولية، اإلقليمية، المتغيرات بدراسة ا

 هذا في بالذكر ونخص الجزائر، واالجتماعي في المجتمعي االقتصادي الوضع
 العلمي والتقدم االتصاالت، ثورة العولمة، الخوصصة، ظاهرة اإلطار،

  .3والتكنولوجي
 يتفق بما العلمية، المختبرات نشاط البحثي،والسيما النشاط توجيه - 5

  .والمتعددة المختلفة في المجاالت التنمية ومتطلبات

                                                 
 في الجزائرية،مساهمة والجامعة للمدرسة الحضارية المهام خليفة، ولد العربي، دمحم  1

 المطبوعات ديوان       .العلمي والبحث ربية والتكوينالت نظام وتقييم تحليل
  .206-259-254،ص ص1989الجامعية،الجزائر،

  4الجزائر،ص في الجامعي العلمي البحث حول موسى ، مالحظات لحرش مقال 2 
 العلمي البحث التعليم، ديمقراطية ) سياسات حول عامة مالحظة : فياللي صالح  3

رة مجلة
ٔ
جامعة منتوري ، قسنطينة جانفي  5ماعي ، العدد الباحث االجت والجزا
  .81،ص2004
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عضاء تشجيع خالل من المجتمع خدمة 6 - 
ٔ
 والباحثين التدريس هيئة ا

بحاثهم في واالبتكار على اإلبداع معيينالجا
ٔ
  ا

ولوية البحث العلمي في سياسة 1998في الفترة التي تلت سنة  -
ٔ
كـثر ا

ٔ
تاكدت ا

الدولة الجزائرية والتي وضعت له كل الوسائل والميكانزمات والتدابير من 
  . 1اجل ترقيته والنهوض به 

كيد هذا المسعى بالقانون رقم -
ٔ
فريل  04 المؤرخ في 5-99ولقد تم تا

ٔ
ا

المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي ، وكذا المرسوم التنفيذي 1999
كـتوبر 31المؤرخ في 99-244رقم 

ٔ
المتضمن قواعد إنشاء المخابر البحثية  1999ا

المكمل والمتمم للقانون التوجيهي والمؤرخ في  05-08، بهده صدر قانون 
 2012-2008الفترة الخماسية الممتدة من 

ٔ
هداف طموحة بتوفير ووضع ا

الموارد المادية والمالية والبشرية ولتحقيق ذلك شدد القانون على ضرورة 
نها تطوير نشاطات البحث العلمي ومنها 

ٔ
القيام بعدة إجراءات جديدة من شا

االهتمام بالموارد البشرية في البحث العلمي مع توفير الوسائل المادية 
ضعاف والتنظيمية المساعدة على ذلك ومنها رف

ٔ
ع ميزانية البحث العلمي ثالثة ا

  . 2ووضع إستراتيجية للتعاون في هذا المجال 
ساسية والقواعد العامة  21-15لقد حدد القانون التوجيهي رقم -

ٔ
المبادئ اال

التي تحكم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الجزائر وهي على النحو 
  : 3التالي

طوير التكنولوجي بما في ذلك البحث ضمان ترقية البحث العلمي والت*   
  .الجامعي 

  .تدعيم القواعد العامة والتكنولوجيا للبالد*   

                                                 
عبد المجيد بن نعيمة،التعاون الجزائري الخارجي في مجال البحث العلمي ،جامعة   1

 .http//www.swissinfo.ch/ar/detail/c: على الموقع  17وهران ،ص
ربيع  18رخ في المؤ  21-15الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،القانون رقم   2

ول عام 
ٔ
يتضمن القانون التوجيهي للبحث العلمي 2015ديسمبر 30الموافق ل1473اال

  . 7،ص 71والتطوير التكنولوجي ، الجريدة الرسمية،العدد 
  .المرجع نفسه  3
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نظمة *   
ٔ
فهم التحوالت التي يعرفها المجتمع بغرض تحديد وتحليل اال

  .والمعايير والقيم والظواهر التي تتحكم فيها 
  .طويرهما تحديد الوسائل الضرورية للبحث العلمي التطوير التكنولوجي وت*  
ترقية وظيفة البحث العلمي داخل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين *  

خرى وتحفيز وتثمين نتائج البحث
ٔ
  .ومؤسسات البحث العلمي والمؤسسات اال

نشطة المتعلقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي *  
ٔ
دعم تمويل الدولة لال

.  
طر المؤسساتية والتنظيمية من اج*  

ٔ
نشطة تثمين اال

ٔ
ل التكـفل الفعال با

  .البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 
ن هناك إرادة واضحة من اجل تطوير البحث العلمي    

ٔ
نستخلص مما سبق ا

في الجزائر، بالمقابل ال يمكن تجاهل التقلبات التي تميزت بها منظومة 
ن كـثرة المؤسسات والهياكل 

ٔ
خرى ،مع العلم ا

ٔ
البحث العلمي من وصاية ال

حيان ،  تؤدي
ٔ
إلى كـثرة الصالحيات وتعقيداتها وتداخلها في كـثير من اال

وبالتالي هل هذه الوضعية تمكن من إنتاج علمي قادر على توفير اإلضافة 
مولة للدولة الجزائرية ؟  

ٔ
  الحقيقية والما
  مؤشرات البحث العلمي في الجزائر: المحور الثاني 

حث العلمي في الجزائر البد بهدف توصيف وتقييم الوضع الحالي لفاعلية الب
من االستعانة بمجموعة من المؤشرات المستخدمة في هذا المجال والمقصود 

هنا هي تلك المدخالت والتي تعنى بالموارد المادية والمالية والبشرية  
ساسا في عنصر 

ٔ
داءوالمخرجات والمتمثلة ا

ٔ
  . اال

  :مدخالت البحث العلمي في الجزائر  -1
لبحث العلمي والموارد البشرية مثل عدد الباحثين تتمثل في مؤسسات ا 

العاملين في البحث ، وكذا المؤشرات المالية المرتبطة باإلنفاق على البحث 
فكلما زادت نسبة هذه المؤشرات .العلمي ونسبته من الناتج المحلي الجمالي 

كلما زادت نسبة مساهمتها في توليد مخرجات تعزز تنافسية عالية ونوعية من 
 
ٔ
ن ترفع بمستوى البحث العلمي وتطويرهشا

ٔ
  .نها ا
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ٔ
  :مؤسسات البحث العلمي في الجزائر -ا

مؤسسة  56إلى  2000مؤسسة سنة  35عدد المؤسسات الجامعية ارتفع من 
مؤسسة جامعية بين جامعات ومراكز  62إلى  2009ليصل عام  2004سنة 

 36منا  مؤسسة 84إلى  2011جامعية ومدارس وطنية عليا ثم ارتفع سنة 
ساتذة  5مدرسة عليا و 16مراكز جامعية و10جامعة 

ٔ
مدارس 10مدارس عليا لال

ما فيما يخص المخطط الخماسي 
ٔ
فقد سطر عدة  2014-2010تحضيرية ، ا

هم ما جسد منه زيادة في عدد 
ٔ
برامج في توسيع الهياكل المادية ، وكان ا

  .1مؤسسة جامعية  97المؤسسات الجامعية والذي وصل إلى 
  

ٓ
والية  48مؤسسة للتعليم العالي موزعة على  106ن تضم الشبكة الجامعية واال

مدرسة وطنية 20مركزا جامعيا  13جامعة 50على مستوى التراب الوطني تضم 
ساتذة ملحقتين جامعيتين 11مدارس عليا 10عليا 

ٔ
  . 2مدارس عليا لال

وباعتبار المخابر إحدى الوسائل المستحدثة من اجل تطوير عملية  -
مخبرا بحثيا 1297حث العلمي في الجزائر فقد ارتفع عددها منالب

بما في ذلك مخابر البحث  2015مخبرا سنة 1324الى 2013سنة 
المشتركة ومخابر بحث مشاركة والتت جندت في مجموعها 

 .3استاذ باحث وطالب دكـتوراه 27584

  :الموارد البشرية العاملة في مجال المعرفة  -ب
هداف ا

ٔ
وصى المشرع الجزائري من اجل تحقيق ا

ٔ
لبحث العلمي في الجزائر ا

بضرورة رفع عدد العاملين في مجال البحث بما يتماشى ومتطلبات المرحلة 
والبرامج المسطرة سنويا والمصادق عليها ، وقد قدر عدد العاملين في هذا 

ي ما يعادل 3275ب 1998المجال سنة 
ٔ
باحث لكل مليون نسمة  116باحثا ا

                                                 
 .http//www.mesrs.dz:موقع وزارة التعليم العلي والبحث العلمي    1
  .المرجع السابق  2
طني التقرير التمهيدي عن مشروع القانون التوجيهي حول لبحث المجلس الشعبي الو 3

: على الموقع االلكـتروني .العلمي والتطوير التكنولوجي 
http//www.apn.dz/AR/textes-de la lois-ar   



  العالم العربي تقييم جودة اوعية النشر العلمي في :المؤتمر الدولي األول

293 
 

لتصل إلى ما يقارب 2000سنة  8000د الباحثين إلى في حين ارتفع عد
   1.باحث لكل مليون نسمة 170اي ما يقارب 2007باحث في نهاية  11319

ساتذة  29183الى حوالي 2014وصل عدد الباحثين في سنة  
ٔ
باحث بين ا

اساتذة يمارسون نشاط 26607باحثين وباحثين دائمين يتكون هذا العدد من 
ستاذ  1468باحثين دائمين منهم 2576استاذ و51229البحث من مجموع 

ٔ
ا

  . 2باحث خارج قطاع التعليم العلي  1108باحث تابع لوزارة التعليم العالي و
  : الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي  -ج
بحاث     

ٔ
يتطلب البحث العلمي تخصيص ميزانية من اجل القيام باال

جهزة والوسا
ٔ
ئل الالزمة ودفع مرتبات والدراسات المتخصصة واقتناء اال

ي دولة في العلم 
ٔ
الباحثين ، وبالتالي فان نجاح البحث العلمي وتطويره في ا

متوقف على حجم الموارد المالية التي تسخرها تلك الدولة لهذا القطاع 
  .الحساس والمهم وكيفية ترشيد تلك الموارد 

خذنا الجزائر فان مقدار ميزانية البحث العلمي إلى ا   
ٔ
لناتج الخام اإلجمالي إذا ا

دنى المستويات واستمر الحال إلى سنة 1998قبل سنة 
ٔ
حيث 1999سجلت ا

قرت المادة 
ٔ
من القانون التوجيهي رفع الميزانية المخصصة للبحث العلمي  21ا

وذلك .2000سنة %1إلى  1997سنة %0.2بالنسبة للناتج الداخلي الخام من 
لتكنولوجي ،كما اتخذت تدابير بعد إنشاء الصندوق الوطني لتطوير البحث ا

خرى كالحوافز الضريبية بالنسبة للشركات التي تمارس نشاطات بحثية ، 
ٔ
ا

جهزة العلمية 
ٔ
  . 3وإزالة الضريبة على القيمة المضافة لشراء المعدات و اال

كما استفاد هذا القطاع من تلك المخصصات المالية استفاد من برامج هامة     
والذي منح القسم المتعلق 2004-2001االقتصادي تابعة لبرنامج اإلنعاش 

همية قصوى حيث رصد له ما قيمته 
ٔ
ما 12.38بالبحث العلمي ا

ٔ
مليار دينار، وا

                                                 
  موقع وزارة التعليم العالي ،مرجع سبق ذكره 1
واقع ومستلزمات المية حروش دمحم طوالبية ، البحث العلمي والتطوير في الجزائر ال 2

كاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية العدد 
ٔ
جانفي  19التطوير ،مجلة اال

  . 39،ص.2018
  40المرجع السابق ،ص 3 
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مليار دينار 100خصص له ما قيمته 2014-2010في برنامج التنمية الخماسي 
  .  1جزائري 

في على الرغم من تلك المخصصات المالية العالية المرصودة للبحث العلمي    
نها تبقى قليلة وغير كافية ، فنسبة 

ٔ
ال تستجيب للمعايير %1الجزائر إال ا

ن المعدل العام الدولي بلغ 
ٔ
ما في بعض الدول مثل %3العالمية حيث ا

ٔ
، وا

ن الموارد المالية %4.3%4سنغافورا وكوريا الجنوبية فيتراوح ما بين 
ٔ
، كما ا

خذ المخصصة للبحث العلمي تعاني من التسيير البيروقراط
ٔ
ي لإلدارة التي تا

كـثر من 
ٔ
  . من الميزانية المخصصة للبحث العلمي % 60ا

 :مخرجات البحث العلمي على التنمية الوطنية  -2

بتضمن هذا العنصر من الدراسة النظر في النتائج المنتظرة من تلك     
ساسا 

ٔ
العملية التي رصدت لها الطاقات البشرية والموارد المالية والمتمثلة ا

منشورات العلمية والبحثية ومدى قدرتها على إعطاء اإلضافة في تلك ال
الحقيقة للتنمية الوطنية في شتى المجاالت خاصة االجتماعية واالقتصادية 

.  
 
ٔ
 :عملية النشر العلمي على المستوى الدولي    - ا

صبحت تحتل حيزا كبيرا من االهتمام الدولي    
ٔ
المنشورات العلمية الدولية ا

ساسيا في الت
ٔ
ن مسالة تمويل قطاع وعامال ا

ٔ
صنيف العالمي للجامعات ، كما ا

ولى على عدد 
ٔ
البحث العلمي على المستوى الدولي يعتمد بالدرجة اال

و المجموعات البحثية 
ٔ
، وهو ما 2المنشورات الدولية التي يقوم بها الباحثون ا

بحاثها العلمية 
ٔ
جعل الجامعات والمراكز البحثية الدولية تسارع إلى نشر نتائج ا

وعية النشر المحكمة والتي تلتزم بالمعايير العلمية الرصينة كالدوريات ع
ٔ
بر ا

عمال المؤتمرات الدولية من اجل التبادل 
ٔ
و كـتب ا

ٔ
العلمية المتخصصة ا

بحاث وتتكامل 
ٔ
المعرفي والعلمي بين مختلف الدوريات لتستمر بذلك تلك اال

                                                 
  40المرجع نفسه ص  1

إسماعيل دمحم صادق،البحث العلمي بين  المشرق العربي والعالم الغربي، كيف نهضوا  2 
  . 80،ص2014اهرة ،ولماذا تراجعنا ،دار الكـتب المصرية ،الق
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كاديمية للمعلومات التي تولي اهتمام
ٔ
ا خاصا للدوريات المكـتبات والمراكز اال

  .1العلمية في مختلف المجاالت
الجزائر في هذا المجال وعلى الرغم من وجود عدد كبير من الباحثين على *

داء هذا المؤشر يبقى ضعيفا وهو ما يفسر 
ٔ
ن ا

ٔ
خرى إال ا

ٔ
غرار الدول العربية اال

قلة اإلنتاج العلمي البحثي، فبالنسبة للجزائر من حيث النشر في المجالت 
ية تحتل المرتبة التاسعة عربيا في إنتاج المنشورات العلمية بعد مصر الدول

ردن 
ٔ
  .والسعودية وتونس المغرب واال

من 2578تم إحصاء  2012في ديسمبر 25000بلغ عدد المنشورات الدولية -
ول من 

ٔ
في فترة 10834و 2002-1998المنشورات في فترة البرنامج الخماسي اال

  . 2012-2008برنامج الخماسي الثاني من 
النسبة الكبيرة من تلك المنشورات العلمية الدولية  كانت في المجاالت *

ساس إلى لغة 
ٔ
العلمية مقارنة بالعلوم االجتماعية واإلنسانية ،وذلك راجع باال

تلك المنشورات الدولية التي تعتمد اللغتين االنجليزية والفرنسية في كـثير من 
له اللغة العربية بالنسبة للعلوم التخصصات العلمية والتكنولوجية يقاب

دبية
ٔ
  . االقتصادية واالجتماعية واال

هم * 
ٔ
يبقى عامل جودة البحث العلمي من الناحية العلمية واللغوية من ا

  .عوائق زيادة معدالت النشر في الدوريات العالمية المتخصصة 
في مجال التعاون الدولي في مجال البحث العلمي فقد طور باحثون *

وربية % 55دولة  140شركات علمية مع باحثين من  جزائريون
ٔ
من %10ا

مريكا الالتينية ، 
ٔ
تونس والمغرب، وقد بلغ حجم المنشورات العلمية %2.5ا

من إجمالي % 57.3منشور علمي دولي ما يمثل 10912لتلك الشركات 
ي بمعدل 7889المنشورات ، 

ٔ
من % 41.5عمل بحث كان بشراكة فرنسية ا

                                                 
دمحم رمضان حسنين ،النشر الدولي وعودة الثقة للبحث العلمي المصري، منظمة  1

طباء والمهندسون العرب ،
ٔ
-10- 12المجتمع العلمي العربي ، ملتقى العلماء واال

-http//www.arsco.org/detailed/e366a2f9: انظر على الموقع االلكـتروني .2015
aaca-28FOCC4275C1.   



  العالم العربي تقييم جودة اوعية النشر العلمي في :المؤتمر الدولي األول

296 
 

مريكيين إجمالي المنشورات ، 
ٔ
ي ما نسبته  553الباحثين اال

ٔ
من % 2.9ا

  1.إجمالي المنشورات العلمية 
ليات  الجامعي العلمي البحث معوقات :المحور الثالث

ٓ
في الجزائر وا

  .النهوض 
  معوقات البحث العلمي في الجزائر  -1

نه فيه الشك مما   
ٔ
 في الجامعي العلمي البحث لتنشيط حركة معوقات توجد ا

  :التالي النحو على تلخيصها يمكن عديدة بنواحي ترتبط ئراالجز 
 المعرفة إنتاج دون عموما واالقتصادية واالجتماعية الثقافية البنية حيلولة - 1

 بدور  الجزائرية الذهنية في) العلمية المعرفة( ما ارتبطت كـثيرا والتي العلمية،
جنبية واستصغار الكـفاءات العلمية الوطني القادرة ع للخبرة حاسم

ٔ
لى إنتاج اال

تيحت لها الفرصة وقدم لها الدعم الالزم مثلما 
ٔ
اإلضافة العلمية الالزمة إذا ما ا

ن في باقي الدول المتقدة في هذا المجال 
ٔ
  .هو عليه الشا

 التقيد ليتم العلمي البحث لمسيرة المعالم واضحة  إستراتيجية وجود عدم -  2
  .2وعلميا إداريا بها
 في يساهم ما وهو سابقا، بّينا كما علميال البحث على اإلنفاق ضعف -  3

 هجرة عن فضال التنمية، في إسهامه وعدم وقلته، ضعف مستواه، في تقديرنا
طلق وهذه المتقدمة، الدول إلى العلماء

ٔ
 المخ نزيف" الباحثين عليها مشكلة ا

و ،"البشري 
ٔ
  .. "الكـفاءات هجرة" ا

خرى  التنمية وقطاعات الجامعة بين العالقة ضعف-4
ٔ
 3الفالحة  الصناعة،" اال

ن الجامعة في الموجود االنطباع خالل من ويظهر ذلك،
ٔ
 المؤسسات با

                                                 
  42مية حروش مرجع سابق ،صال 1
 الفجوة ومحددات الجزائري  المجتمع في المعرفة إنتاج إشكالية:سموك، علي 2

جل -من  البشرية التنمية في اإلستراتيجية
ٔ
 في مقدمة مداخلة اقتصادية سوسيو مقارنة ا

 والكـفاءات اقتصاد المعرفة في االندماج وفرض البشرية التنمية حول الدولي الملتقى
 . ص ص.2004مارس -10-09االقتصادية، والعلوم الحقوق كلية ورقلة، جامعة ،البشرية

268-267  
 العلمي البحث التعليم، ديمقراطية(سياسات حول عامة مالحظة: فياللي صالح 3

رة
ٔ
  ص سابق، مرجع ،)والجزا
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بحاث كـثيرا تثق ال وغيرها الصناعية
ٔ
 مقتنعة وغير بل الجامعية، في اال

عمال في ورجال المسؤولون فيه يشعر الذي الوقت في بفائدتها،
ٔ
 القطاع اال

ن وغيره الصناعي
ٔ
و اإلنتاج تعالج تطبيقية ثبإجراء بحو تهتم ال الجامعات با

ٔ
 ا

  .عملية تحل مشكالت
 بالمقارنة والمختبرات العلمية المراكز البحثية في المعلومات قاعدة ضعف 5-
  .علميا تقدما تشهد التي الدول نظيراتها في إلى
جواء -  6

ٔ
 البحث يقتضيه ما لكل المقيدة للباحثين والخاصة العامة اال

كاديمية حرية نم في الحقيقة، والتفكير والمعرفة
ٔ
 ترتقب علمية ومسؤولية ا

  ..محيطها تجاه الجامعة من
بحاث) العملي( التكـفل عدم - 7

ٔ
 المجاالت، مختلف في المتميزة العلمية باال

وعية كامل في إطار وبشكل
ٔ
  .والطباعة المتخصصة النشر ا

القصور النوعي في مؤسسات التعلم العلي في الجزائر حيث الزالت  -8
خرون ، وهذا راجع مؤسسات استهالك

ٓ
ية للمعرفة فقط التي ينتجها اال

عضاء هيئة التدريس 
ٔ
النخفاض نسبة المشتغلين بميدان البحث العلمي إلى ا

حيث ترتكز غالبية البحوث العلمية لدى من يرغبون في الترقي إلى الدرجات 
عضاء لدى هيئة 

ٔ
العلى الستيفاء شرط الترقية ن ثم يتوقف لدى الكـثير من اال

ستاذية في الوقت التي تمثل فيه هذه التدري
ٔ
س بعد وصولهم إلى مرتبة اال

  . الرتبة قمة العطاء العلمي الجاد وليس التوقف 
على الرغم من ارتفاع معدالت استقطاب الجامعة الجزائرية للدكاترة  -9

ن ذلك لم ينعكس إيجابا على المجهودات الوطنية 
ٔ
ومستويات الماجستير إال ا

العلمي الوطني ومنه على المردود التنموي  الموجهة نحو البحث
ن تلك المشاريع البحثية لم تكن تطبيقية 

ٔ
ساس إلى ا

ٔ
الوطني،ويرجع ذلك باال

يضا 
ٔ
ي لم تراعي الواقع اإلنمائي االقتصادي واالجتماعي الجزائري ، وقد يرجع ا

ٔ
ا

ن الجهات البحثية لم تقم بالتخطيط المسبق لتلك البحوث التي يقوم بها 
ٔ
إلى ا

احثون االكادميون بما يلبي الحاجات التنموية االقتصادية ويطور النتاج الب
و يبحث عن حلول لمشاكل قائمة ، وبذلك فان البحوث العلمية 

ٔ
الوطني ا
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و يستحيل 
ٔ
المنتجة بعيدة عن تلبية حاجات الصناعة والزراعة مما يصعب ا

و االستفادة منها 
ٔ
  .1تطبيقها ا

العلمية خاصة المنجزة في إطار ثنائي  العدد القليل من نتائج البحوث -10
دراج لعدم متابعة وتثمين نتائج تلك البحوث 

ٔ
مشترك يبقى حبيس الرفوف واال

العلمية وضعف توظيفها في قطاعات التنمية بما يعود على الفائدة على 
المجتمع والدولة تحقيقا للتنمية المستدامة التي رفعت شعارها الدولة 

النمو االقتصادي الوطني والبحث عن االقتصاد الجزائرية من اجل تحقيق 
  .البديل خارج المحروقات  

ليات الجدية للنهوض بالبحث العلمي في الجزائر -2
ٓ
 :اال

جل النهوض بواقع البحث العلمي في الجزائر ومسايرته للتطور الهائل    
ٔ
ال

الذي شهدته الوحدات الدولية في هذا المجال البد على صناع القرار في 
لجزائرية القيام بمجموعة من اإلصالحات الفعلية والجذرية التي الدولة ا

  : كانت منتهجة والتي التي تحتاج إلى تعديالت ضرورية من خالل 
توفير البيئة التمكينية الالزمة للبحث العلمي وتطويره وخاصة إذا علمنا  -

ولويات التي تصارع عليها الدول المتقدمة ، 
ٔ
هم اال

ٔ
ن البحث العلمي هو ا

ٔ
ا

 
ٔ
صبحت تعتمد بشكل رئيسي على ال

ٔ
ن التقدم والتنافسية الدولية ا

مخرجات البحث العلمي المنتج  فكلما نجحت الدولة الجزائرية في توفير 
حسن ، ومن تلك اإلجراءات

ٔ
فضل وا

ٔ
  متطلباته كماما حصدت نتائج ا

  إطالق الحريات العامة في الجامعات ، وتوفير موارد مالية مستدامة*    
بعادها  القياس*    

ٔ
المتواصل لحاالت البيئة التمكينية ومعرفة مختلف ا

جل توفير بيئة تمكينية وإرفاقها بالحاجيات التي تضع 
ٔ
وعناصرها ال

  .    لبرنامجها إمكانية التحقيق واإلنجاز
بحاث العلمية بانشغاالت المجتمع ومتطلباته في شتى -   

ٔ
ضرورة ربط اال

  :والخدماتية والحكومية من خالل القطاعات الحيوية الصناعية والزراعية 

                                                 
نصيرة قريشي ،إشكالية البحث العلمي ومخرجات التعليم العالي في الجزائر ، مداخلة  1

لقيت ف
ٔ
ي ملتقى وطني حول دور التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق التمنية ا

  2013-04-16المستدامة في الجزائر ، الجزائر جامعة الشلف ،
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المسح الشامل للمشكالت المجتمعية وضرورة إيجاد الحلول المناسبة *        
  لها بما يخدم برامج   التطوير والتنمية الشاملة 

ضرورة وجود التنسيق بين الجامعة والمحيط الخارجي االقتصادي *        
ليات الشراكة المنا

ٓ
سبة بين اإلنتاج البحثي واالجتماعي خاصة مع وضع ا

كاديمي النوعي لحل الكـثير من المشكالت التي تواجه التنمية 
ٔ
العلمي اال

بعادها ومستوياتها 
ٔ
  .المستدامة بكل ا

همية البحث العلمي واالستفادة *        
ٔ
صحاب القطاع الخاص با

ٔ
ضرورة توعية ا

حسن استغالل تلك البحوث
ٔ
 من مخرجاته التي تعطي دفعا قويا إذا ما ا

العلمية المتخصصة في تطوير اإلنتاج ورفع الكـفاءة اإلنتاجية  وفي حل 
المشكالت المختلفة، بالمقابل سيسهم ذلك القطاع الخاص في تمويل 

  .البحث العلمي المنتج
توظيف المعرفة العلمية النوعية في قضايا التنمية، وذلك عن طريق *       

جل خدمة استغالل مخرجات البحوث العلمية المتخصصة و
ٔ
توظيفها ال

جل 
ٔ
مر تسعى إليه معظم الشراكات الكبرى في العالم من ا

ٔ
المواطن ، وها اال

 -في هذا السياق-تطوير قدراتها وطاقاتها اإلنتاجية والتنافسية ، هنا يفرض 
ن تسعى إلى تطوير نفسها وتحقيق التقدم والرقي العلمي 

ٔ
على الجامعة ا

نتاج الخدماتي والسلعي والمعرفي والمعرفي عن طريق ربط عالقاتها مع اإل
والخطط التنموية االقتصادية واالجتماعية والربط المستمر مع الحاجات 
بعادها والتطوير المستمر للتعليم 

ٔ
والتطبيقات العملية للتنمية بمختلف ا

هيل والتدريب
ٔ
  .والتا

دمغة المهاجرة إلى الخارج ومحاولة بناء الثقة بينهم وبين  -
ٔ
استقطاب اال

وطان
ٔ
جل إقامة استثمارات ا

ٔ
هم عن طريق توفير التسهيالت الضرورية من ا

ولئك الخبراء والباحثين المغتربين والمؤسسات الجامعية 
ٔ
علمية مشتركة بين ا

  وحتى القطاع العام والخاص الجزائري 
لة المرتبات التي يتقاضاها الباحث الجزائري  -

ٔ
كذلك البد من النظر إلى مسا

قل منا دخال،فنظام  خاصة إذا ما قورن ببقية
ٔ
قل في الدول ا

ٔ
الباحثين على اال

ساس قياس 
ٔ
جور ال يلقي باال لإلنتاج العلمي للباحث الجزائري والذي هو ا

ٔ
اال

ن يوضع 
ٔ
ن اإلنتاج العلمي البد ا

ٔ
داء المنظومة الجامعية ، مما يعني ا

ٔ
كـفاءة ا
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س قائمة تحديد حجم اإلعانات الحكومية المالية للمؤسسة الجامعية،
ٔ
 على را

ستاذ والباحث الجزائري 
ٔ
جر اال

ٔ
ساسي الحتساب ا

ٔ
  وان يعتمد كمعيار ا

ستاذ ومردوديته بمقدار االنجازات العلمية وليس بتدرجه *    
ٔ
جرة اال

ٔ
ربط ا

الوظيفي ، وهو ما ينعكس على الترقية النوعية والكمية للبحث العلمي المنتج 
  .في الجامعة الجزائرية

عضاء هيئة  ضرورة وضع إجراءات جديدة فيما*   
ٔ
لية توظيف ا

ٓ
يخص ال

التدريس في التعلم العالي والبحث العلمي من خالل اعتماد معايير تتعلق 
عطاء 

ٔ
بالحصاد المعرفي والبحثي والطاقات المتوفرة والمتجددة من اجل ا

اإلضافة الحقيقية والنوعية للبحث العلمي الجاد والمنتج خدمة للجامع 
  . وللمجتمع 

  : خاتمة 
همية الكبيرة التي توليها يبقى ال   

ٔ
بحث العلمي في الجزائر وعلى الرغم من اال

ي وقت 
ٔ
كـثر من ا

ٔ
ن وا

ٓ
صبح اال

ٔ
الحكومة الجزائرية لهذا المجال الحساس،الذي ا

مضى يشكل تحديا هاما وبارزا بالنسبة لها ،كيف ال وهو الذي يزودها بمختلف 
بحاث العلمية التطبيقية المتخصصة التي تساعد في قضايا

ٔ
التنمية  اال

ن يبن 
ٓ
ن الواقع اال

ٔ
بعادها ومستوياتها ، إال ا

ٔ
مما ال يدع -المستدامة بمختلف ا

ن الدولة الجزائرية وعلى الرغم من التحفيزات التي تقدمها من  -مجاال للشك
ٔ
ا

ن الميزانية المخصصة 
ٔ
جل تطوير البحث العامي في شتى التخصصات إال ا

ٔ
ا

خرى لهذا القطاع الحيوي تبقى متواضعة جدا خاص
ٔ
ة إذا ما قورنت بالدول اال

نها تدرك ما له من دور 
ٔ
التي تخصص نسبة كبيرة من ميزانيتها لذلك القطاع ال

في زيادة النمو اقتصادي والتماسك االجتماعي والرقي الحضاري لتلك 
لة البحث 

ٔ
المجتمعات،إذا ال بد من إعادة النظر في رؤية صناع القرار لمسا

تشريعات جديدة لقطاع البحث العلمي في العلمي المنتج ،من خالل وضع 
الجزائر تتواكب مع نظيراتها في الدول المتقدمة ،واستغالل تلك البحوث 
العلمية التطبيقية المهمة وزيادة ربط قطاع التعليم العالي بالسوق االقتصادية 
لة التمويل 

ٔ
على شكل شراكة حقيقية تتيح من جهة فرص للجامعة في مسا

بحاث التطبيقية المنتجة ،كما توفر بالموارد المالية ا
ٔ
لمهمة للباحث ولتلك اال

لقطاعات االقتصادية واالجتماعية مجموعة من الخطط واالستراتيجيات في 
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كـثر تنافسية 
ٔ
جل النهوض بتلك القطاعات لتصبح ا

ٔ
مختلف القطاعات ال

نه كلما اتسعت الفجوة بين الدولة 
ٔ
وإنتاجية في السوق الوطنية والدولية،ال

لة التنمية والبحث 
ٔ
رباب القطاعات االقتصادية واالجتماعية فان مسا

ٔ
العلمي وا

المستدامة والمراهنة عليها تبقى مجرد شعارات ال توفر تقدما وال ازدهارا وال 
تنمية للفرد وال للمجتمع وال للدولة الجزائرية الباحثة عن مجاالت جديدة 

سا..لالقتصاد البديل خارج قطاع المحروقات
ٔ
سية هي وضع قطاع فالفكرة اال

جل النهوض بقطاع 
ٔ
ولويات الوطنية من ا

ٔ
هم اال

ٔ
البحث العلمي في الجزائر من ا

 . . التعليم العالي ليصبح قطاعا منتجا ومساهما بفعالية في التنمية المستدامة
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النشر العلمي االلكـتروني للمجالت العلمية 
  والتقنيات المعاصرة

  احمد ريزان جالل. د.م
  ؛ العراقالكلية التربوية المفتوحة

  :مقدمة 
يعد النشر العلمي المحصلة النهائية للبحوث العلمية ، والباب الرقمي لنشر     

العلم والمعرفة ومصدرا اساسيا للحضارة االنسانية ، كما يعد البنية االساسية 
سيس وتطوير التعليم بجميع مراحله 

ٔ
  .لتا
ليه ، في مختلف دول العالم المتقدمة منها فقد اصبح من المتعارف ع   

و نشاط بحثي اليعتبر كامال مالم يتم نشره وايصاله 
ٔ
ي عمل ا

ٔ
والنامية ، ان ا

الى المستفيدين من ذلك البحث ونتائجه ، في الوقت المناسب والمكان 
ة . المناسب ، وعبر الوسيلة االتصاليةالمناسبة

ٓ
فاالهتمام بالبحث العلمي المرا

  .لمنطقية على الطلب المتزايد على النشر العلمي العاكسة وا
لذا لم يكن غريبا علينا ونحن في مجتمع المعلومات او المجتمع الرقمي ان     

نرى نتاجا جديدا يولد من رحم الثقافة االلكـترونية يطلق عليه النشر 
االلكـتروني ، ويشمل االنتاج الفكري والثقافي والعلملي ، وهو الذي يستند 

دوات هذا العصر من تكنولوجيا الحواسيب واالتصاالت والشبكات على ا
وخصوصا شبكة االنترنيت ذلك االختراع الذي غير مجرى الحياة من كافة 
سهم في تطور بيئة النشر 

ٔ
الجوانب والذي تطور بشكل كبير ومتسارع ، مما ا

ثيرعن طريق هذا البحث 
ٔ
  .االلكـتروني وبالتالي سيكون تركيزنا على ذلك التا

  
  -:مشكلة البحث 

في الوقت الذي دخلت فيه دور النشر العالمية منذ عشرون عاما العالم الرقمي 
، ومعها دخلت كل هذه الثقافات والحضارات عالم الحاسوب واالنترنيت في 
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صورة رقمية ، اال ان حجم التواجد الرقمي للثقافة العربية واالسالمية ما ازال 
من حجم المحتوى العالمي على االنترنيت  %1يشكل نسبة ضئيلة وال يتعدى 

وهذه نسبة ضئيلة مقارنة بنسبة تعداد سكان العالم ، واليخفى على احد 
حجم االستثمارات على مستوى العالم في مجال المحتوى االلكـتروني فعلى 
سبيل المثال تجارة التعليم االلكـتروني ، وها نحن هنا نسلط الضوء على 

معايير واسس سليمة ورصينة في ظل افتقار  اهمية النشر العلمي وفق
  .المحتوى العلمي العربي ، على شبكة انترنيت من مواضيع النشر العلمي

  
  -:اهمية البحث  

من المهم التركيز على صناعة النشر االلكـتروني في العالم العربي ودراسة 
واقعها وطموحاتها والعمل الجاد على سد هذه الفجوة الرقمية التي تهدد 

ضارة امتنا العربية باالندثار والذوبان في الحضارات االخرى وتهدد ح
  .اقتصاديات 

  - :هدف البحث 
يهدف البحث الحالي الى مجموعة من االهداف التي تسعى الباحثة الى    

  -:تحقيقها وعلى النحو االتي 

  بناء مجالت علميةنموذجية. 

 ي كافة اجزاء تفعيل الدعم المعنوي والمادي بصورته فاعلة وكاملة ف
 .مؤسسات النشر الجامعي

  
  :تحديد المصطلحات 

 : النشر االلكـتروني - 
ويقصد به انه مرحلة يستطيع فيها كاتب المقال ان يسجل           

مقالة على احدى وسائل تجهيز الكلمات ثم يقوم ببثه الى محرر 
المجلة االلكـترونية الذي يقوم بدوره بجعله متاحا في تلك 

كـترونية للمشتركين في مجلته كما ا النشر الصورة االل
االلكـتروني يعني نشر المعلومات التقليدية عبر تقنيات جديدة 
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تستخدم الحاسبات وبرامج النشر االلكـتروني في طباعة 
  )9.( المعلومات وتوزيعها ونشرها 

 :المجالت العلمية  - 
هو المطبوع الذي يصدر بشكل دوري عن جمعية او "     

ية ، ويحتوي على مقاالت علمية متخصصة مؤسسة اكاديم
تتضمن معلومات جديدة في مجال االهتمام وتستمر في الغالب 

 )26: 2000صادق ، (في الصدور 

 :التقنيات المعاصرة  - 
انها االشياء الموجودة بنوعيها المادي وال مادي ، التي تم تخيلها "         

قيمة ما ، وفي هذا السياق بتطبيق الجهود المادية والفيزيائية للحصول على 
تشير التقنية الى المعدات واالالت التي يمكن استعمالها لحل المشاكل 

  )2014مجلة مجمع اللغة العربية ، (الحقيقية في العالم 
ان المجلة االلكـترونية قد اسهمت في دعم االتصال العلمي في البيئة 

. بين المتخصصين  االكاديمية ،وساعدت على تعميم المعرفة ، واشاعة العلم
كـثر من 

ٔ
اذ يمكن من خالل النشر االلكـتروني تقديم خدمات المعلومات ال

باحث في الوقت ذاته ، وهي خدمة يصعب توفيرها في حالة المجلة 
  )5: 2000صادق، .(المطبوعة ، عالوة على سهولة االسترجاع والتصفح 

ة المعلومات ، كما يمكن القول ان النشر العلمي هو الصورة المعاصرة لتقني
والتي تتكون من ثالثة عاصر اساسية وهي الحاسبات اإللكـترونية ، بما تحتوي 

. من قدرات هائلة على الخزن والسرعة الفائـقة في التجهيز واالسترجاع 
كما ان لها القدرة .وتتخطى الحواجز الجغرافية      بكل انواعها واشكالها 

  )240: 2006الشرجبي، .( ق الوثائقالهائلة على توفير الحيز الالزم الخترا
فالنشر العلمي يعد احد اهم اليات إثراء المعرفة العلمية والتبادل المعرفي الى 
جانب دور النشر في تصنيف الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية عربيا 
وعالميا ، لذا فان اهتمام المراكز والمؤسسات العلمية تستند على القيمة 

  )78: 2000شريف، ( ت والبحوث واوعية النشر الصادر عنها العلمية للدراسا
كما يمكن القول  ان النشر االلكـتروني هو االختزال الرقمي للمعلومات مع  

تطويعها وبثها وتوصيلها وعرضها الكـترونيا او رقميا من خالل شبكات االتصال 



  العالم العربي تقييم جودة اوعية النشر العلمي في :المؤتمر الدولي األول

306 
 

 .(، وهذه المعلومات قد تكون نصوص، صور، رسومات يتم معالجتها اليا 
  )309: 1996بدر، 

وتتركز اهمية النشر العلمي للبحوث والتقارير والدراسات والكـتب العلمية       
من خالل ضرورة نشر المعرفة العلمية والمساهمة في تبلورها التراكمي لذلك 
تسعى الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث السيما الباحثين في نشر ابحاثهم 

كاديمي ، التي تعتمد على المعايير العلمية ، ضمن مجاالت النشر العلمي اال 
سواء كانت كـتب او دوريات علمية او مجالت ، لنشر العلم والمعرفة ، 

وبالرغم من كل ما يتم نشره من .ولضمان فعالية الدراسات واالبحاث العلمية 
بحوث ودراسات علمية اال ان المعول االساسي لتلك المنشورات هو القيمة 

  ) 2018المؤتمر الدولي االول .( بحوث والدراسات العلمية لتك ال
ان النشر العلمي يهدف الى اثراء المعرفة العلمية في جميع مجاالت العلم 
والمعرفة ، كما انها لها دور في تنمية مهارات البحث العلمي والترجمة 
ليف ، السيما في الجامعات ، اذانالدوائر العلمية  تعرف بإنجازات 

ٔ
والتا

العلمية والبحثية كما انها تنمي االتصاالت العلمية بين الجامعات ، الجامعة  
جامعة السلطان قابوس ، ( وبذلك يكون لها دور في النشر العلمي االلكـتروني 

  ) قسم النشر العلمي
  -:عالقة تكنولوجيا المعلومات بالبحث العلمي 

خدام تظهر عالقة تكنولوجيا المعلومات  بالبحث العلمي في دواعي است  
المعلومات االلكـترونية ، مما ترتب عليه اللجوء الى استعمال مصادر البحث 

االلكـتروني ، والتي التخلو من معوقات تفيد االستفادة المثلى منها عملية 
  :ويظهر ذلك في االتي . البحث 

من دواعي استخدام المعلومات االلكـترونية في العصر الحاضر  - 1
ور التكنولوجي السريع، والذي ضرورة ذات حيوية  لمواكبة التط

 .اصبح يعتمد عليه المجتمع بشكل كبير
مشاكل النشر التقليدي الورقي والمتمثلة في زيادة تكاليف انتاج  -2

 .وصناعة الورق وهذه االوراق قابلة للتلف
متطلبات الباحث المعاصر في سرعة الحصول على المعلومات  - 3

خيربغرض انجاز اعماله البحثية التي لم تعد تحتم
ٔ
 .ل التا
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تقلل مصادر المعلومات المحوسبة من الجهود المبذولة من قبل  -4
الباحثين بعكس المصادر التقليدية التي تحتاج الى الجهد من اجل 

 .الحصول عليها 
تساعد الحواسيب السيرة على الكم الهائل المتزايد من المعلومات  -5

  )16: 2000شريف، . ( وتخزينها ومعالجتها بشكل يسهل التخزين 

  :الغاية من النشر العلمي     
ان الغاية االساسية من النشر العلمي االلكـتروني تتمثل ، بالدرجة االولى       

السرعة في نشر المعلومات واختصار الوقت عبر شبكة االتصاالت ، وخلق 
نوع من التعاون بين المؤلفين والكـتاب ال نتاج مادة علمية الكـترونية ، 

ومات في المادة االلكـترونية الكبر عدد في العالم دون وكذلك اليصال المعل
ي كلفة كما ان النشر االلكـتروني له دور في مواكبة التطور التكنلوجي السريع 

ٔ
ا

  )40: 2002بدر ، . (، والذي اصبح يعتمد عليه المجتمع بشكل كبير 
ان انخفاض تكاليف النشر العلمي االلكـتروني يعني فسح المجاالت          

ت واسعة من المجتمع في نشر بحوثهم ودراساتهم ، السيما اولئك الذين لفائ
اليتسنى لهم طبعها في كـتب مجلدة الرتفاع تكاليفها ، ناهيك عن استغناء 

ماهر النشر / المرسال / المصدر .( الناشر للوسطاء في توزيع المادة 
  )االلكـتروني 

ي تعديل على البحث وبشكل    
ٔ
سريع ، يتمكن  كما انه يمكن اجراء ا

المستفيد من شراء المقالة او الدراسة الواحدة فقط ، بعكس الدوريات 
التقليدية التي يتم شراء الدورية كاملة ، وهذا بدوره يدعم الغاية االساسية من 
نشر البحوث العلمية االوهي ايصال منشورات البحث العلمي االلكـتروني الى 

  اكبر عدد ممكن من دول العالم 
 )https;//ar.m.wiki books.org(  

  -:انواع النشر العلمي االلكـتروني 
هناك عدة اشكال من النشر االلكـتروني ، مثل الصف االلكـتروني التقليدية 
وتشمل القرص المضغوط والكـتاب االلكـتروني ، والصحيفة االلكـترونية ، 

، والمجلة االلكـترونية ، فضال عن استخدام الملفات والبؤدكسات والمدونات 
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والبرمجيات التعاونية ، ونظام ادارة المحتوة والذي استخدم بكـثرة في المدة 
  .االخيرة 

  :ويمكن تقسيم النشر العلمي االلكـتروني الى نوعين رئيسيين    
وفيه يكون النشر االلكـتروني ما خوذ عن : النشر االلكـتروني الموازي  - 1

ي انه ينت
ٔ
ج نقال عنها او النصوص المطبوعة والمنشورة وموازيا لها ، ا

 .الى جانبها 
وفيه يكون النشر الكـترونيا صرفا ، : النشر االلكـتروني الخالص -2

ي ان النشر اليكون اال عن طريق 
ٔ
واليوجد اال بالشكل االلكـتروني ا

 .نصوص مطبوعة 
وهو نوع من مصادر المعلومات االولية على : نشر الكـتروني اولي  - 3

 .شكل معلومات الكـترونية على صفحات
وهنا نجد الكـتب االلكـترونية والكـتب على : دة نشر الكـترونياعا -4

مريكي وغيرها
ٔ
 .الخط منها الكـتب في االدب االنكليزي واال

ويسبق النشر العادي ويوجد بشكل خاص : نشر الكـتروني مسبق -5
  )19: 2016صوفي ، .( مثل علوم الكيماء ، والرياضيات ، والفيزياء

ومات ، وتعددت الوسائل والطرق توالت التطورات في مجال تقنية المعل
والوسائط المستخدمة في تخزين المعلومات ، واسترجاعها وتبادلها عبر 
شبكات الحاسبات المحلية ، واالقليمية والدولية ، ولذلك حدث نموا 
مضطردا في مجال النشر االلكـتروني ، فعلى سبيل المثال كشفت احدى 

، ان عدد قواعد المعلومات 1994 - 1985الدراسات التي اجريت بين عامين 
، وعدد قواعد المعلومات % 28المتاحة باالتصال المباشر يزداد بنسبة 

في السنة في حين ان % 100المخزونة على االقراص المدمجة نما بنسبة 
في السنة ، وهذا % 15 -12نسبة النمو المطبوعات التقليدية لم تشكل سوى 

اللكـتروني بما تحمله من مزايا ، طبعا بسبب انتشار ظاهرة النشر العلمي ا
سهلت االمر للباحثين في نشر بحوثهم في مدة وجيزة وعلى نطاق اوسع 

https;//ar.m.wiki books.org(  
    
  :تصنيف النشر االلكـتروني  
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  -:وينقسم التصنيف الى نوعين وهما     
البعض يعرفه على انه تجارة ، اذان الناشر يستثمر :  النشر التجاري  - 1

 بغرض الحصول على الربح  كمن يستثمر امواال في تجارة ما امواال
فيخضعها لقانون العرض والطلب ، وظيفته االساسية التي قام من 
اجلها هي النشر وتكسب عيشه وحياته المهنية مرتبطة به سواء كان 
ناشرا تقنيا او خلط النشر بتجارات اخرى وخسارتهالمتكررة في النشر 

 .تعني خروجه من السوق 
وهونوع تختص به الهيائت والمنظمات :  النشر غير التجاري  -2

والمؤسسات مثل الجمعيات الدولية او النوادي العلمية او 
الجامعات ومراكز البحوث او البنوك او المكـتبات الكبرى ، 
فالجامعات مثال وظيفتها االساسية التعليم والبحث العلمي ومن 

اعدة للتعليم والبحث ثمهيكون نشر الكـتب والدوريات وظيفة مس
العلمي ، وهناك جامعات لديها مطابع عظيمة وبرامج نشر قوية مثل 
جامعة اكسفورد ، وجامعة كمبرج وايضا المكـتبات الوطنية تقوم 

 ) 45: 2010مرزقالل، .( بنشر البيلوغرافيات والفهارس وغيرها 

  :اهمية النشر في ميدان البحوث العلمية  
وني في بدايته في قدرت الشبكات على نقل الملفات تحدد النشر االلكـتر     

النصية ،  لخدمة االغراض العسكرية ، وبعد تطور عمليات النشر االلكـتروني 
وانتشاره السريعة تعد اهدافه الى المؤسسات االكاديمية ، والجامعات 

  العلمية وغيرها 
   -:واصبحت اهدافه تتمثل في ما يلي). 50: 1999الصباغ،(  

يعد الحافز المادي دورا في تحريك وجدان العاملين  -: الهمية الماديةا -اوال
  .وتوجيه سلوكهم نحو االستخدام االمثل لقدراتهم وطاقتهم

المساهمة الفاعلة في تطوير طرق اساليب العمل لدى االفراد  -:ثانيا
  .والمؤسسات من خالل االطالع على كل ماهو جدبد

  . تنشيط حركة البحث العلمي -:ثالثا
  .معرفة رصانة البحث العلمي : رابعا
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خامسا معرفة عدد االشارات الى البحوث المنشورة في الدراسات االولى وتنمية 
  .الوعي العلمي بضرورة البحث العلمي بين افراد المجتمع على اوسع نطاق

ضمان حقوق المؤلفين في بحوثهم المنشورة ، الن ذلك توثيق ذلك : سادسا
  .لبحوث نفسها يعني تجنب تكرار ا

النشر العلمي االلكـتروني سهل البحث من خالل الزيادة الكبيرة في :  سابعا
 ) 2005التلهوني ، . ( كم ونوع ما ينشر من معلوما

وترى الباحثة اضافة لما تقدم اهمية البحث العلمي تكمن في ظهور علوم 
رفية جديدة لم تكن موجودة سابقا فضال عن ما يكـتسبه الباحث من خبرة وح

  في عالم الكـتابة تمكنه من السيطرة الكاملة على اختصاصه 
لذى يعد النشر العلمي واحد من النشاطات التي تقيم عليها الجامعة     

وبالتالي ، فالنشر العلمي يمكن ان يعرف الباحث الى العالم وبفضل 
  )2013فاروق ، (االنترنيت اصبح العالم قرية صغيرة 

  :تروني عوامل نمو النشر االلكـ
اسهمت عدة عوامل في اللجوء الى النشر االلكـتروني واالبتعاد عن    

  -:النشر التقليدي وهي 
 .ارتفاع تكاليف صناعة الورق وكذلك اليد العاملة - 1
 .مشكلة اماكن وتخزين الورق  -2
 .طبيعة الورق القابل للتلف - 3
 .مشكلة نقل وشحن وايصال المصادر الورقية -4
المعلومات وحاجته الى طبيعة القاري والمستفيد من  -5

 .المعلومات السريعة والدقيقة
 .المشكالت التوثيقية المتمثلة بالتصنيف والفهرسة  - 6
المشكالت التي يواجهها الباحثون والمستفيدون من  - 7

 .المعلومات في ظل الكم الهائل من المعلومات 
  )60: 1999الصباغ، (                          

  - :االستنتاجات
ثة الى اهمية تكنولوجيا المعلومات في البحث العلمي  توصلت الباح - 1

 .االلكـتروني للمجالت العلمية
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من دواعي استخدام النشر االلكـتروني انها توفر الوقت والجهد ودقة  -2
 .المعلومات 

توسع النشر االلكـتروني وتنوعت ما بين الدوريات والكـتب  - 3
 .والمجالت واالدلة والقواميس والمعاجم وغيرها 

  .لدراسة الى تفعيل الدعم المادي بصورة فاعلة توصلت ا -4

  :التوصيات 

  تحفيز اعضاء هيئة التدريس على استخدام النشر االلكـتروني وتطوير
قدرتهم على النشر عبر شبكة االنترنيت مما يسهم في تنمية ادائهم 

 .العلمي واالكاديمي 

  بناء مجالت علمية انموذجية من خالل تفعيل الدعم المادي
 .وي للجهات العلياوالمعن

  ضرورة توفير بيئة تقنية متطورة تسهم وبشكل فاعل في تحفيز
 .الكوادر العلمية على النشر االلكـتروني 

  نتيجة لكون تقنيات النشر االلكـتروني صعبة لدى الكـثيرين لذا
جراء دورات تعليمية وتثقيفية للنشر االلكـتروني من خالل 

ٔ
نوصي با

 .تذةالجامعات لالكاديميين واالسا

  طريقة النشر االلكـتروني واهميتها وكيفية االستفادة من خالل جعلها
 .مادة تدرس في الجامعات العربية في مختلف اختصاصاتها

  ، ضرورة اشراك المكـتبات الجامعية بقواعد بيانات محلية ، عربية
وعالمية وذلك للوقوف على ما وصل اليه العلم في المواضيع 

 .البحثية

 ن البيئة التكنلوجية والحد من مشكلة انقطاع العمل على تحسي
  .الكهرباء ، وضعف الشبكة ، وضعف وسائل االتصال 
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  :المصادر
شريف ، كامل شاهين ، مصادر المعلومات االلكـترونية في  .1

، مصر ، الدار المصرية 2000المكـتبات ومراكز المعلومات ، 
 .اللبنانية 

مات والمكـتبات ، بدر ، احمد ، التكامل المعرفي لعلم المعلو .2
 .، مصر ، دار غريب للطباعة والنشر2002

صادق ، امنه مصطفى ،الدوريات االلكـترونية واثرها على جهود  .3
، مجلة المكـتبات 2000خدمات المعلومات في المكـتبة ، 

 .والمعلومات العربية 
، بدمشق، على موقع واي باك 2014مجلة مجمع اللغة العربية ،  .4

 .فيش
م ، استراتيجية التسويق االلكـتروني للكـتاب ، مرزقالل ، ابراهي .5

، الجزائر ، رسالة 2010دراسة تقيمية للمواقع االلكـترونية ، 
 .ماجستير منشورة

التلهوني ، بسام ، االطار القانوني الدولي لحماية حق المؤلف  .6
، ورقة مقدمة لصالح ندوة الويبو الوطنية 1005والحقوق المجاورة ، 

 .حول الملكية الفكرية 
، مصر ، 2013فاروق ، علي منى ، تقرير حول النشر في العالم ،  .7

 .اتحاد الناشرين العرب 
الصباغ ، عماد عبد الوهاب ، االنترنيت وافاق النشر في العالم  .8

 .3، العدد 34، مجلة رسالة المكـتبة ، مجلد 1999العربي ، 
9. )https;//ar.m.wiki books.org*(  

ة االتصال والنشر العلمي ، الشرجبي، منصور ، البحوث واهمي .10
 .، مجلة االفاق الزراعية2، العدد2006
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المشكالت التي تواجه البحث العلمي في 
  الوطن العربي

  بيمان جالل احمد. د.م.ا
  جامعة بغداد

  -:مقدمة 
يعد البحث العلمي االجتماعي هو الطريقة العلمية المنظمة التي تستخدم 

  .لدراسة الواقع االجتماعي 
ذا يحتاج البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي الى استراتيجية ل    

وقابلة للتطبيق  فضال عن ادارة سياسية داعمة تؤمن . علمية واضحة المعالم 
باهمية البحث العلمي في تقدم وتطور الدول والمجتمعات كما يحتاج الى 

في ميادينهم ادارات جامعية مؤهلة اكاديميا وقياديا ويقوم بع علماء مبدعون 
  .مدركون اوضاع اوانهم وحاجاتها

والناضر الى وضع البحث العلمي في العالم العربي يالحظ ان هناك الكـثير    
من العقبات والصعوبات التي تعترض البحث العلمي وتحد من ادائه لدوره 

خير عملية التنمية والتور في هذا الحيز من العالم. المتوقع منه
ٔ
  .مما ادى الى تا

  -: لة البحثمشك
اليزال البحث العلمي في العالم العربي دون المستوى الذي تتمناه      

الشعوب العربية ، ان انخفاض مستوى البحث العلمي وانخفاض عدد 
الباحثين رغم ان الجامعات والمراكز والمؤسسات التي ترعي البحث العلمي في 

لمية واالكاديمية الدول العربية تزخر بالعديد من الكوادر والخبرات الع
المؤهلة علميا وفنيا ، اال انها تعاني من ضعف كبير في مستوى التمويل 
،فضال عن عدم توفر المراجع العلمية وعدم كـفاية المختبرات ، وعدم مالئمة 
المكـتبات  فضال عن ان الباحث ذا دخل محدود والنشر في المجالت 

عم للباحث من قبل العالمية باهظة الثمن ، ومن جه اخرى عدم وجود د



  العالم العربي تقييم جودة اوعية النشر العلمي في :المؤتمر الدولي األول

314 
 

الجامعات ، مما ادى الى عزوف االساتذة االكاديميين من النشر االلكـتروني 
كـثر ميال .خارج الدول العربية 

ٔ
فضال عن ان جامعات الدول االوربية هي ا

هدافها الجامعية الرئيسية هو اهتمامها بالحث العلمي ، واجراء 
ٔ
لتحقيق ا

  )553: 2008ن ، خرفا( البحوث العلمية ، وخدمة المجتمع 
  - :اهمية البحث 

ان كل امة من االمم تسعى الى مكانة مرموقة بين امم العالم وان هذه المكانة 
التصل اليها االمة اال من ريق اهمية البحث العلمي ودوره الفاعل في ايجاد 
الحلول والمقترحات لحل الكـثير من المشكالت التي تعاني منها هذه االمم 

النشر العلمي للمجالت العلمية مع التقنيات المعاصرة له والمجتمعات ، وان 
كاديميين من طريق اطالعهم على منهجيات الدول 

ٔ
هيالال

ٔ
دور كبير في تا

االخرى ، فضال عن دور البحث العلمي في تعجيل النمو والتنمية االقتصادية 
عداد 

ٔ
واالجتماعية للبلدان اذ ما توفرت المتطلبات االساسية الضرورية ال

  .يذ البحوث العلمية وتنف
  

تي اهمية البحث العلمي من خالل 
ٔ
   -:وتا

استقطاب النخبة من الباحثين من طريق السمعة العالمية للجامعة  - 1
. 

مد جسور التعاون مع المؤسسات والجامعات المحلية والعربية  -2
 .والعالمية على هيئة عقود واستشارات بحثية وخدمات فنية 

كاديميين المحلين كب - 3
ٔ
هيل اال

ٔ
 .احثين ومساعدين باحثين تا

ان تطور المستوى العلمي الئي مجتمع وتنوع اتجاهاته يعني تكوين  -4
قاعدة علمية رصينة قادرة على النهوض بالبحث العلمي بشقيه 

 .النظري والتطبيقي

  )76: ت.شيخة ، د(                                  
  -: مرمى البحث

المشكالت التي تواجه البحث العلمي في ( يرمي البحث الحالي الى معرفة     
  ).الون العربي المعاصر

  



  العالم العربي تقييم جودة اوعية النشر العلمي في :المؤتمر الدولي األول

315 
 

  -:فرضية البحث 
ان البحث العلمي في المؤسسات والجامعات المحلية والعربية يعاني من    

قصور واضح وكبير في توفر المتطلبات االساسية لالرتقاء بواقع النشر العالمي 
ربي وانخفاض اعداد مما ادى الى انخفاض مستوى انتاجية الباحث الع

  .الباحثين االكاديميين العرب بصورة عامة 
  :تحديد المصطالحات 

  :والبحث العلمي عرفه كل من 

 )   1986مسعود ( - 
اسلوب استقراء الحقائق العلمية لمعالجة مشكلة حتمية ، " انه 

ينطلق من فرضيات محدودة للخروج بنتائج تحقق االهداف 
  )23: 1986مسعود ، "  (الموضوعية 

  ) 1989هدى ( وعرفته  - 

اسلوب علمي موجه الستعراض حقائق معينة يستند الى " بانه                    
افتراضات منقية من اجل الخروج بمعالجات موضوعية لمشكلة محددة بغية 

  ) 16: 1989هدى ، "      ( تحقيق غايات علمية مطلوبة  

مشكلة تنطلق من  ويعرف اجرائيا من قبل الباحثة بانه  هو تحديد - 
طريقها االفكار العلمية للبحث اذ يجب ان تحدد مشكلة تحديدا 

 .دقيقا 

لقد اعتمدت االقطار العربية سياسة السهولة ، فعمدت الى نقل التقنيات      
لتعفي . والمعارف العلمية الجاهزة بعيدا عن منظومة العلم والتقنيات العربية 

قلم والتكيف و
ٔ
التوطين بحجة انها تسعى للحفاظ على نفسها من مشقة التا

القيم التقليدية ، وهذا يــــــــــــدل على انها غير قادرة على التغير بشكل ابداعي ، 
خذ بنظر االعتبار حقــــــيقة ان العلم واتقانه اليمكن شراؤها ويـــــــــمكن 

ٔ
وانها لم تا

  )90: 1989خضر ، .( فقط انتاجها 
نى الثقافية واالعالمية المرتبطة بالثورة العلمية فضال عن ذلك ضعف الب   

والتقنية االمر الذي يجعل الثقافة لدى الدول العربية تكون غير قادرة على 
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ايضاح ثمارها وال تستطيع دفع المجتمع العربي الى مرحلة التطور العالمي 
  .المعاصر الى ثورة المعلوماتية واالعالم 

قع البحث العلمي ، ، فان نقص وهذا ما ينعكس بشكل سلبي على وا
االمكانات المالية يؤدي الى نقص المواد واالجهزة واالدوات والمصادر العلمية 
التي بتطلبها البحث العلمي لذلك نجد ان دور الجامعات في العــــــــالم العربي 
في مجال البحث العلــــــمي بات ضعيــــــفا بسبب قلة انتاجية اعضاء هيئة 

بحاث العلمية التدريس 
ٔ
  )69: 2000دمحم ، ( لال

الى ان عدم كـفاية الموارد المالية ) كمال واحمد( كما اشار كل من         
المخصصة للبحث التربوي تعد من المشكالت التي تواجه البحث التربوي 

  )166: 1995كمال ،و علي ، ( والنفسي في وطننا العربي 
ؤسساتنا التعليمية هو نظام قائم على اما ما يتعلق بالجانب التربوي في م    

الحفظ والتلقين وهو فهم التعليم السائد وان طرائق التدريس السائدة في 
الوطن العربي هي الريقة التقليدية الحفظ والتلقين دون استخدام الطرائق 
الحديثة مقارنة مع الدول المتقدمة مثل اليابان والسويد وسنغافورة بحيث 

النجار ، ( سيما في توفير الحاسوب وبرامجه المتنوعة  توفر افضل تجهيز وال
2001 :98(  

لذى ترى اعتماد المجتمع العربي على مجرد النقل والمحاكاة والتقليد ومن    
هنا تبرز الحاجة الى العلم الذي يطرح تحديات كبيرة امام الثقافة العربية على 

يات العصر المتطورة الرغم من امتالك الدول العربية لوسائل االتصال وتقن
في هذا المجال ، لكن التحدي الكبير هو عــــــــدم قدرة الباحث العربي نت 

  )198: 1989خضر ، ( االستفادة من هذه الوسائل 
ترى الباحثة البحث العلمي يعاني في الدول العربية ويواجه عدة صعوبات 

ررة من ومعوقات ومشاكل اثرت سلبا على مردوده ورغم المحاوالت المتك
  .تطويره 

فالبحث العلمي الوظيفة الثانية من وظائـف التعليم العالي ففي كـثير من    
الدول الراقية والنامية اعطيت لها اهمية باعتبارها المحرك الحقيقي للتنمية 

  ،االجتماعية واالقتصادية
   -:ومن ابرز المشاكل التي تواجه اعداد البحث العلمي هو      



عدم وجود استراتيجيات محددة وواضحة في مجال البحث العلمي 
بحيث تكون اهداف ووسائل واضحة ، فان البحث العلمي يخضع 
الى خطط علمية سنوية وهذه الخطط قد التلبي او تعالج بشكل 

  العالم العربي

البحث عنه ووجود حالة من االنغالق الفكري لدى كل من االستاذ 

ستاذ من 
ٔ
هنالك العديد من الدول تقوم بدورات على مدار السنة لال

 

العربي عدم وجود دعم 

  

فضال عن المشاكل التي ذكرتها الباحثة سابقا هنالك محددات للبحث العلمي 

عدم وجود استراتيجيات محددة وواضحة في مجال البحث العلمي 
بحيث تكون اهداف ووسائل واضحة ، فان البحث العلمي يخضع 
الى خطط علمية سنوية وهذه الخطط قد التلبي او تعالج بشكل 

العالم العربي

افية او نقص هائل عن موضوع الذي يريد 
البحث عنه ووجود حالة من االنغالق الفكري لدى كل من االستاذ 

ستاذ من 
ٔ
هنالك العديد من الدول تقوم بدورات على مدار السنة لال

 .اجل تدريبهم لتعليم خطوات النشر العالي مثل دولة اليابان 

العربي عدم وجود دعم 

  

فضال عن المشاكل التي ذكرتها الباحثة سابقا هنالك محددات للبحث العلمي 

عدم وجود استراتيجيات محددة وواضحة في مجال البحث العلمي 
بحيث تكون اهداف ووسائل واضحة ، فان البحث العلمي يخضع 
الى خطط علمية سنوية وهذه الخطط قد التلبي او تعالج بشكل 

العالم العربي

افية او نقص هائل عن موضوع الذي يريد 
البحث عنه ووجود حالة من االنغالق الفكري لدى كل من االستاذ 

ستاذ من 
ٔ
هنالك العديد من الدول تقوم بدورات على مدار السنة لال

اجل تدريبهم لتعليم خطوات النشر العالي مثل دولة اليابان 

العربي عدم وجود دعم 

  

فضال عن المشاكل التي ذكرتها الباحثة سابقا هنالك محددات للبحث العلمي 

عدم وجود استراتيجيات محددة وواضحة في مجال البحث العلمي 
بحيث تكون اهداف ووسائل واضحة ، فان البحث العلمي يخضع 
الى خطط علمية سنوية وهذه الخطط قد التلبي او تعالج بشكل 

العالم العربي 

افية او نقص هائل عن موضوع الذي يريد 
البحث عنه ووجود حالة من االنغالق الفكري لدى كل من االستاذ 

ستاذ من 
ٔ
هنالك العديد من الدول تقوم بدورات على مدار السنة لال

اجل تدريبهم لتعليم خطوات النشر العالي مثل دولة اليابان 

العربي عدم وجود دعم 

  شكل يوضح العالقة بين تمويل التعليم والناتج القومي االجمالي

فضال عن المشاكل التي ذكرتها الباحثة سابقا هنالك محددات للبحث العلمي 

عدم وجود استراتيجيات محددة وواضحة في مجال البحث العلمي 
بحيث تكون اهداف ووسائل واضحة ، فان البحث العلمي يخضع 
الى خطط علمية سنوية وهذه الخطط قد التلبي او تعالج بشكل 

 تقييم جودة اوعية النشر العلمي في
افية او نقص هائل عن موضوع الذي يريد 

البحث عنه ووجود حالة من االنغالق الفكري لدى كل من االستاذ 

ستاذ من 
ٔ
هنالك العديد من الدول تقوم بدورات على مدار السنة لال

اجل تدريبهم لتعليم خطوات النشر العالي مثل دولة اليابان 

العربي عدم وجود دعم 
 

شكل يوضح العالقة بين تمويل التعليم والناتج القومي االجمالي

  

فضال عن المشاكل التي ذكرتها الباحثة سابقا هنالك محددات للبحث العلمي 

عدم وجود استراتيجيات محددة وواضحة في مجال البحث العلمي 
بحيث تكون اهداف ووسائل واضحة ، فان البحث العلمي يخضع 
الى خطط علمية سنوية وهذه الخطط قد التلبي او تعالج بشكل 

تقييم جودة اوعية النشر العلمي في

افية او نقص هائل عن موضوع الذي يريد 
البحث عنه ووجود حالة من االنغالق الفكري لدى كل من االستاذ 

ستاذ من 
ٔ
هنالك العديد من الدول تقوم بدورات على مدار السنة لال

اجل تدريبهم لتعليم خطوات النشر العالي مثل دولة اليابان 

العربي عدم وجود دعم من اهم الصعوبات التي يواجهها الباحث 
76( 

شكل يوضح العالقة بين تمويل التعليم والناتج القومي االجمالي

  :من عمل الباحثة باالعتماد على
2001  

فضال عن المشاكل التي ذكرتها الباحثة سابقا هنالك محددات للبحث العلمي 

عدم وجود استراتيجيات محددة وواضحة في مجال البحث العلمي 
بحيث تكون اهداف ووسائل واضحة ، فان البحث العلمي يخضع 
الى خطط علمية سنوية وهذه الخطط قد التلبي او تعالج بشكل 

تقييم جودة اوعية النشر العلمي في

افية او نقص هائل عن موضوع الذي يريد 
البحث عنه ووجود حالة من االنغالق الفكري لدى كل من االستاذ 

ستاذ من 
ٔ
هنالك العديد من الدول تقوم بدورات على مدار السنة لال

اجل تدريبهم لتعليم خطوات النشر العالي مثل دولة اليابان 

من اهم الصعوبات التي يواجهها الباحث 
2013  :76

شكل يوضح العالقة بين تمويل التعليم والناتج القومي االجمالي

من عمل الباحثة باالعتماد على
2001دمحم متولي ، 

فضال عن المشاكل التي ذكرتها الباحثة سابقا هنالك محددات للبحث العلمي 

عدم وجود استراتيجيات محددة وواضحة في مجال البحث العلمي 
بحيث تكون اهداف ووسائل واضحة ، فان البحث العلمي يخضع 
الى خطط علمية سنوية وهذه الخطط قد التلبي او تعالج بشكل 

 .واف للتحديات والمشكالت المحلية 

تقييم جودة اوعية النشر العلمي في

 

افية او نقص هائل عن موضوع الذي يريد 
البحث عنه ووجود حالة من االنغالق الفكري لدى كل من االستاذ 

ستاذ من 
ٔ
هنالك العديد من الدول تقوم بدورات على مدار السنة لال

اجل تدريبهم لتعليم خطوات النشر العالي مثل دولة اليابان 

من اهم الصعوبات التي يواجهها الباحث 
2013ظاهر ، 

شكل يوضح العالقة بين تمويل التعليم والناتج القومي االجمالي

من عمل الباحثة باالعتماد على
دمحم متولي ، 

فضال عن المشاكل التي ذكرتها الباحثة سابقا هنالك محددات للبحث العلمي 

عدم وجود استراتيجيات محددة وواضحة في مجال البحث العلمي 
بحيث تكون اهداف ووسائل واضحة ، فان البحث العلمي يخضع 
الى خطط علمية سنوية وهذه الخطط قد التلبي او تعالج بشكل 

واف للتحديات والمشكالت المحلية 

تقييم جودة اوعية النشر العلمي في

317 

افية او نقص هائل عن موضوع الذي يريد 
البحث عنه ووجود حالة من االنغالق الفكري لدى كل من االستاذ 

ستاذ من 
ٔ
هنالك العديد من الدول تقوم بدورات على مدار السنة لال

اجل تدريبهم لتعليم خطوات النشر العالي مثل دولة اليابان 

من اهم الصعوبات التي يواجهها الباحث 
ظاهر ، 

شكل يوضح العالقة بين تمويل التعليم والناتج القومي االجمالي

من عمل الباحثة باالعتماد على
دمحم متولي ، 

فضال عن المشاكل التي ذكرتها الباحثة سابقا هنالك محددات للبحث العلمي 
  

عدم وجود استراتيجيات محددة وواضحة في مجال البحث العلمي 
بحيث تكون اهداف ووسائل واضحة ، فان البحث العلمي يخضع 
الى خطط علمية سنوية وهذه الخطط قد التلبي او تعالج بشكل 

واف للتحديات والمشكالت المحلية 
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افية او نقص هائل عن موضوع الذي يريد 
البحث عنه ووجود حالة من االنغالق الفكري لدى كل من االستاذ 

ستاذ من 
ٔ
هنالك العديد من الدول تقوم بدورات على مدار السنة لال

اجل تدريبهم لتعليم خطوات النشر العالي مثل دولة اليابان 

من اهم الصعوبات التي يواجهها الباحث 
ظاهر ، .( 

شكل يوضح العالقة بين تمويل التعليم والناتج القومي االجمالي

من عمل الباحثة باالعتماد على
دمحم متولي ، : المصدر

فضال عن المشاكل التي ذكرتها الباحثة سابقا هنالك محددات للبحث العلمي 
  -:عربية التي تعيق النشر

عدم وجود استراتيجيات محددة وواضحة في مجال البحث العلمي 
بحيث تكون اهداف ووسائل واضحة ، فان البحث العلمي يخضع 
الى خطط علمية سنوية وهذه الخطط قد التلبي او تعالج بشكل 

واف للتحديات والمشكالت المحلية 

تقييم جودة اوعية النشر العلمي في

افية او نقص هائل عن موضوع الذي يريد عدم وجود خلفية ك
البحث عنه ووجود حالة من االنغالق الفكري لدى كل من االستاذ 

ستاذ من 
ٔ
هنالك العديد من الدول تقوم بدورات على مدار السنة لال

اجل تدريبهم لتعليم خطوات النشر العالي مثل دولة اليابان 

من اهم الصعوبات التي يواجهها الباحث 
.( مادي من قبل الدولة 

شكل يوضح العالقة بين تمويل التعليم والناتج القومي االجمالي

من عمل الباحثة باالعتماد على
المصدر

فضال عن المشاكل التي ذكرتها الباحثة سابقا هنالك محددات للبحث العلمي 
عربية التي تعيق النشر

عدم وجود استراتيجيات محددة وواضحة في مجال البحث العلمي 
بحيث تكون اهداف ووسائل واضحة ، فان البحث العلمي يخضع 
الى خطط علمية سنوية وهذه الخطط قد التلبي او تعالج بشكل 

واف للتحديات والمشكالت المحلية 

تقييم جودة اوعية النشر العلمي في

عدم وجود خلفية ك
البحث عنه ووجود حالة من االنغالق الفكري لدى كل من االستاذ 

ستاذ من 
ٔ
هنالك العديد من الدول تقوم بدورات على مدار السنة لال

اجل تدريبهم لتعليم خطوات النشر العالي مثل دولة اليابان 

من اهم الصعوبات التي يواجهها الباحث 
مادي من قبل الدولة 

شكل يوضح العالقة بين تمويل التعليم والناتج القومي االجمالي

من عمل الباحثة باالعتماد على
المصدر

فضال عن المشاكل التي ذكرتها الباحثة سابقا هنالك محددات للبحث العلمي 
عربية التي تعيق النشر

عدم وجود استراتيجيات محددة وواضحة في مجال البحث العلمي 
بحيث تكون اهداف ووسائل واضحة ، فان البحث العلمي يخضع 
الى خطط علمية سنوية وهذه الخطط قد التلبي او تعالج بشكل 

واف للتحديات والمشكالت المحلية 
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عدم وجود خلفية ك
البحث عنه ووجود حالة من االنغالق الفكري لدى كل من االستاذ 

. 

ستاذ من 
ٔ
هنالك العديد من الدول تقوم بدورات على مدار السنة لال

اجل تدريبهم لتعليم خطوات النشر العالي مثل دولة اليابان 

من اهم الصعوبات التي يواجهها الباحث 
مادي من قبل الدولة 

شكل يوضح العالقة بين تمويل التعليم والناتج القومي االجمالي

من عمل الباحثة باالعتماد على

فضال عن المشاكل التي ذكرتها الباحثة سابقا هنالك محددات للبحث العلمي 
عربية التي تعيق النشر

عدم وجود استراتيجيات محددة وواضحة في مجال البحث العلمي 
بحيث تكون اهداف ووسائل واضحة ، فان البحث العلمي يخضع 
الى خطط علمية سنوية وهذه الخطط قد التلبي او تعالج بشكل 

واف للتحديات والمشكالت المحلية 

المؤتمر الدولي األول

عدم وجود خلفية ك
البحث عنه ووجود حالة من االنغالق الفكري لدى كل من االستاذ 

.والطالب

ستاذ من 
ٔ
هنالك العديد من الدول تقوم بدورات على مدار السنة لال

اجل تدريبهم لتعليم خطوات النشر العالي مثل دولة اليابان 

من اهم الصعوبات التي يواجهها الباحث 
مادي من قبل الدولة 

شكل يوضح العالقة بين تمويل التعليم والناتج القومي االجمالي

فضال عن المشاكل التي ذكرتها الباحثة سابقا هنالك محددات للبحث العلمي 
عربية التي تعيق النشر

عدم وجود استراتيجيات محددة وواضحة في مجال البحث العلمي 
بحيث تكون اهداف ووسائل واضحة ، فان البحث العلمي يخضع 
الى خطط علمية سنوية وهذه الخطط قد التلبي او تعالج بشكل 

واف للتحديات والمشكالت المحلية 

المؤتمر الدولي األول

عدم وجود خلفية ك
البحث عنه ووجود حالة من االنغالق الفكري لدى كل من االستاذ 

والطالب

ستاذ من 
ٔ
هنالك العديد من الدول تقوم بدورات على مدار السنة لال

اجل تدريبهم لتعليم خطوات النشر العالي مثل دولة اليابان 

من اهم الصعوبات التي يواجهها الباحث 
مادي من قبل الدولة 

شكل يوضح العالقة بين تمويل التعليم والناتج القومي االجمالي

فضال عن المشاكل التي ذكرتها الباحثة سابقا هنالك محددات للبحث العلمي 
عربية التي تعيق النشرفي الدول ال

عدم وجود استراتيجيات محددة وواضحة في مجال البحث العلمي 
بحيث تكون اهداف ووسائل واضحة ، فان البحث العلمي يخضع 
الى خطط علمية سنوية وهذه الخطط قد التلبي او تعالج بشكل 

واف للتحديات والمشكالت المحلية 

المؤتمر الدولي األول

 عدم وجود خلفية ك
البحث عنه ووجود حالة من االنغالق الفكري لدى كل من االستاذ 

والطالب

  ستاذ من
ٔ
هنالك العديد من الدول تقوم بدورات على مدار السنة لال

اجل تدريبهم لتعليم خطوات النشر العالي مثل دولة اليابان 

  من اهم الصعوبات التي يواجهها الباحث
مادي من قبل الدولة 

شكل يوضح العالقة بين تمويل التعليم والناتج القومي االجمالي

فضال عن المشاكل التي ذكرتها الباحثة سابقا هنالك محددات للبحث العلمي 
في الدول ال

عدم وجود استراتيجيات محددة وواضحة في مجال البحث العلمي  - 
بحيث تكون اهداف ووسائل واضحة ، فان البحث العلمي يخضع 
الى خطط علمية سنوية وهذه الخطط قد التلبي او تعالج بشكل 

واف للتحديات والمشكالت المحلية 

المؤتمر الدولي األول

 







شكل يوضح العالقة بين تمويل التعليم والناتج القومي االجمالي

فضال عن المشاكل التي ذكرتها الباحثة سابقا هنالك محددات للبحث العلمي 
في الدول ال

 -

 

شكل يوضح العالقة بين تمويل التعليم والناتج القومي االجمالي

فضال عن المشاكل التي ذكرتها الباحثة سابقا هنالك محددات للبحث العلمي 
في الدول ال
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، الن اعباء الحياة لها  ضعف مهارات البحث العلمي لدى الباحثين - 
دور كبير ،ة وانشغال الباحثين بمسؤوليات كـثيرة مثل التدريس 
والمهام االدارية والشؤون المعاشية لالسرة وعدم وجود تمويل 
يعطي حافز للباحث االكاديمي من ان يبدع في بحوثه حتى يستطيع 

 .ان ينشرها في المجالت العالمية 

ب الباحثين العرب وهي ضعف هنالك عقبة كبيرة يواجهها اغل - 
مستوى اللغة االنكليزية التي تعد االوسع واالكـثر انتشارا على 

 .المستوى العالي 

اعتماد مراكز البحوث والدراسات على التمويل الحكومي بشكل كبير  - 
هذا ما يخص الدول العربية اما بالنسبة لنا فيقع التمويل على 

ي دعم من
ٔ
الجامعة او الحكومة  الباحث نفسه بصورة كاملة دون ا

في الواليات %) 30(بينما نجد الدول االوربية ترصد الحكومات 
برنامج االمم ( في اليابان للبحوث العلمية %) 20(المتحدة و 

  .174: 2009المتحدة ، 

وهناك اسباب ادت الى انخفاض حجم االنفاق المالي على البحث العلمي في 
لمخصصات المادية التي ترصد من الدول العربية ، وهو ضعف او انعدام ا

خالل الموازنات الى البحوث العلمية اسوة بالدول االوربية ، فضال عن ان 
الدول العربية تركز على جانب التدريس فقط دون تركيزها على البحوث ، 
وعدم وجود رغبة حقيقية مقترنة بالعمل الفعلي لدى الجهات السياسية العليا 

عوض .( ره عدم االنفاق على البحث والتطوير في تلك الدول وهذا ما يفس
  )42: 1998،وعوض، 

ولقد اعتمدت الباحثة على عدد من الدراسات السابقة لبحثها ومن اهم هذه 
  :الدراسات هي 

  ) 1989سمك والنعيمي ( دراسة 
التي اجريت غي العراق حول االتجاهات المستقبلية لتخطيط البحث     

ة ، وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج اهمها العلمي في الجامعات العراقي
:-  
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غياب التنسيق بين هيائت التخطيط والتنفيذ المعنية بالبحوث  - 
 .العالمية 

من %) 0,3(ضعف االنفاق على البحث العلمي الذي اليتجاوز  - 
 ) 48: 1989سمك ،والنعيمي ،.       (  الدخل القومي 

  ) 1995كمال واحمد ( اما دراسة كل من 
التي اجريت في دولة قطر عن  مشكالت البحث العلمي التربوي والنفسي       

في الوطن العربي حيث توصلت الدراسة الى ان مشكالت البحث التربوي 
  :والنفسي في الوطن العربي يمكن اجمالها باالتي 

 .عدم وجود سياسة واضحة للبحث التربوي  - 

 .عدم توفر قاعدة بيانات - 

 .قلة الكوادر البحثية - 

 .عف التفاعل بين البحث التربوي والنظام التعليمي ض - 

 .عدم كـفاية التفاعل بين البحث التربوي والنظام التعليمي  - 

كمل ،واحمد ، . ( عدم كـفاية الموارد المالية المخصصة للبحث  - 
1995 :149( 

 
  ) 2001النجار ( اما دراسة  

ي لدى اعضاء فهدفت الى تعرف واقع استخدام االنترنيت في البحث العلم     
والتي اجريت في المملكة العربية ) هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل 

  .السعودية 
ومن خالل المسح الذي اجراه الباحث على عينة من اعضاء الهيئة التدريسية 

( والمحاضرين والمعيدين من الجنسين الربع كليات بالجامعة بلغ عددهم 
  -:لنتائج منها فردا وتوصل الباحث الى جملة من ا) 200

ان معظم افراد العينة يستخدمون االنترنيت اسبوعيا في البحث  - 
 .العلمي
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 .اهم استخدامات االنترنيت كانت في البحث عن مصادر بحثية  - 

  )160: 2001النجار ، (                                    
لي وبعد استعراض الباحثة للدراسات ذات الصلة بموضوع البحث الحا       

توصلت الباحثة عن طريق تحليل هذه الدراسات الى ان واقع البحث العلمي 
في العالم العربي اليزال واقعا ضعيفا بسبب عدم توفر البيانات وغياب 

  .المصادر العلمية الحديثة 
لذا نجد ان ضعف المستوى العلمي وتدني مستوى االبتكار في الدول العربية 

لعربية والدول المتقدمة في هذا المجال وهو ووجود فجوة كبيرة بين الدول ا
ما يوضحه مؤشر المعرفة الذي يتكون من ثالثة اعمدة رئيسية هي التعليم 
واالبتكار وتقنيات المعلومات واالتصاالت تشكل في مجموعها مؤشر المعرفة 

  :الذي يتكون من عشر نقاط وكما في الجدول التالي 
  2012المعرفة لعام جدول  ترتيب الدول العربية في مؤشر 

قيمة   الدولة
  المؤشر

الترتيب 
  عالميا

  الترتيب عربيا

  1  41  7.09  االمارات
  2  42  6.98  البحرين

  3  54  6.05  السعودية
  4  57  5.84  عمان
  5  61  5.15  قطر

  6  68  4.80  الكويت
  7  80  4.71  تونس
  8  81  4.65  االردن
  9  82  4.28  لبنان

  10  91  3.54  الجزائر
  11  101  3.25  مصر

  12  105  3.01  المغرب
  13  106  3.01  سوريا
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  14  122  1.82  السودان
    126  1.66  اليمن

    129  1.52  موريتانيا
      1.17  جيبوتي

متوسط الدول 
  العربية

4.19      

متوسط دول 
  العالم

5.01      

  .من اعداد الباحثة 
  ي منهجية تقييم المعرفة من الموقع االلكـترون: البنك الدولي : المصدر 

ومن خالل الجدول يمكننا مالحة الفارق الكبير بين متوسط الدول العربية    
كما يتضح ان دول مجلس التعاون هي فقط التي تجاوزت . ومتوسط العالم 

نقطة فيما كانت احدى عشرة دولة عربية اخرى قيمة المؤشر ) 50(حاجز 
عرفة في لديها اقل من النصف في داللة واضحة على انخفاض مستويات الم

هذه الدول واحتلت دولة االمارات العربية المركز االول تلتها البحرين ثم 
السعودية فيما احتلت تونس المرتبة االولى على الدول العربية خارج اطار 

  . دول مجلس التعاون تلتها االردن ثم لبنان
حث وكذلك تفتقد الدول العربية الى االكاديميات العلمية المتخصصة بالب       

دولة عربية تتوافر فيها االكاديميات ) 22(العلمي ما عدا سبع دول من اصل 
مصر ، والعراق ، واالردن ، ولبنان ، والمغرب ، وفلسطين ، ( العلمية هي 

  ) .والسودان 
وغياب قواعد البيانات الخاصة بالبحث والتطوير وهذا ما الحظته الباحثة        

جدت ان العديد من الدول العربية ليس لديها اثناء بحثها عن البيانات فقد و
  10-9: 2012الجوارين ،و قاسم ، .(قواعد بيانات حول البحث العلمي 

  
  -:الفشل في ابداع نموذج تنمية ثقافية 

حيث يعتمد المجتمع العربي على مجرد النقل والمحاكاة والتقليد ، من هنا     
ة امام الثقافة العربية على تبرز الحاجة الى العلم الذي يطرح تحديات كبير 
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الرغم من امتالك الوطن العربي وسائل االتصال العصرية وتقنياته المتطورة 
لكن التحدي الكبير يكم في عدم القدرة على االستفادة من ، في هذا المجال 

الذي يتجاوز . هذه الوسائل بسبب غياب المشروع الثقافي العربي الواضح 
  .عطي البعد الثقافي ما يستحقهواقع االقليمية الضيقة  وي

  
  :االستنتاجات 

يتبين من العرض الذي تناولته محاور البحث بان الفرضية التي قامت عليها     
قد تحققت اذ يعاني البحث العلمي في المراكز والمؤسسات العلمية العربية 
من قصور كبير في متطلباته االساسية االمر الذي انعكس في انخفاض مستوى 

ية الباحث العربي وانخفاض اعداد الباحثين العرب مقارنة بدول العالم انتاج
المتقدم ، فضال عن انخفاض اعداد براءات االختراع في العالم العربي ، 

   -:ويمكن اجمال اهم االستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة بما يلي 

  تعاني مراكز البحوث من واقع متردي يتضح من خالل ضعف
 .بتكار واالبداع لديها مسارات اال

  ة العربية في البحوث العلمية فضال عن
ٔ
تدني مستوى مساهمة المرا

ضعف التعاون والتنسيق المتبادل بين المراكز البحثية في الدول 
 .العربية وانعدام تبادل الخبرات واالفكار العلمية والتقنية فيما بينها

 العربية  االنخفاض الكبير في عدد براءات االختراع في الدول
والمحلية نتيجة حتمية النخفاض المستوى العلمي للجامعات 

 .العربية وغياب الحوافز واكاديميات البحث العلمي المتخصصة

  انخفاض نسبة االتفاق على البحث العلمي في الدول العربية مقارنة
 .مع دول العالم 

  يفتقر البحث العلمي في البلدان العربية الى الوسائل العلمية
 .تكنولوجيات المتقدمة وال

  عدم وجود روح عمل الفريق للنهوض بالبحث العلمي ، على اعتبار
ان البحث العلمي يتطلب مشاركة اراف عديدة منها الباحثين في حد 

 .ذاتهم ومنظمات االعمال والهيائت العمومية
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  عدم توفر المناخ المناسب ، على الرغم من وجود كـفاءات علمية في
 .البلدان العربية

ومــــن خــــالل مــــا استعرضــــته الباحثــــة فقــــد توصــــلت الــــى عــــدد مــــن التوصــــيات 
  والمقترحات 

  
  :المقترحات 

  انشــاء مؤسســـات خاصـــة للبحـــث العلمــي تتمتـــع باالســـتقاللية وتـــوفير
ميزانية خاصة لها لتقليل الوتين االداري الذي يواجه الباحث العربـي 

 .عند مشاركة في المؤتمرات الدولية

  
ٔ
ي القطــاع الخــاص اســوة بالــدول االوربيــة لتطــوير اشـراك المؤسســات ا

 .ودعم البحث العلمي

  العمــــل علــــى تطــــوير اســــاليب التعلــــيم لكــــي تكــــون مشــــجعة للبحــــث
العلمــــي واالبتكــــار بــــدال مــــن اســــلوب التلقــــين التقليــــدي الــــذي تتبعــــه 

 .معظم الجامعات العربية

  فضــــــال عــــــن اجــــــراء المســــــابقات الســــــنوية بــــــين البــــــاحثين وتكــــــريم
  ..ن منهم من اجل تحفيزهم على االبداع واالبتكارالمتفوقي

  
  :التوصيات 

  اقامة دورات تدعم جوانب الضعف  من اجل اعداد الباحث
 .بالشكل االمثل

  رسم السياسات ووضع الخطط عبر جلسات استشارية علمية
تخصصية ، يمكن ان تهتم في حل الكـثير من المشكالت التربوية 

 .او التنموية
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 ت التربوية ان تمارس دورا فاعال في اعداد االساتذة البد من المؤسسا
بشكل يؤهلهم لإلفادة من الثورة المعلوماتية عبر تدريبهم على 

  استخدام التقنيات والبرامج الحديثة

  :قائمة المصادر
االخزومية ، شيفة ، دور البحث العلمي بجامعة السلطان قابوس  .1

 .في التنمية المستدامة ، بدون تاريخ
 . 2009المم المتحد االلماني ، تقرير المعرفة للعام برنامج ا .2
جامعة الملك عبد العزيز ، ندوة بعنوان معوقات البحث العلمي ،  .3

 .، كلية التربية ، المملكة العربية السعودية1463
الجوارين ، عدنان ، قاسم، ربيع، معوقات البحث العلمي في  .4

مجلة الغزي  ،2012مراكز الدراسات والبحوث في جامعة البصرة ، 
 .24للعلوم االقتصادية ، المجلد الخامس ، العدد 

خضر ، بشارة ، دور العلم والتكنولوجيا في نهضة المجتمع ،  .5
 50، العدد  5، مجلة الوحدة ، الربا المجلد 1988

سمك، دمحم ، النعيمي ، جالل ، االتجاهات المستقبلية لتخيطط  .6
، مجلة اتحاد 1989البحث العلمي في الجامعات العراقية ، 

 .الجامعات العربية العدد الرابع والعشرون
عبد الستار ، دمحم صالح، نحو بحث علمي لعصر العلم والتكنولوجيا  .7

، المؤتمر الثاني للتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي 2008، 
 .في الدول العربية ، المجلد الثاني 

ديات عوض، عادل ، عوض ، سامي، البحث العلمي العربي وتح .8
القرن القادم برنامج مقترح لالتصال والربط بين الجامعات العربية 

، مركز االمارات للدراسات والبحوث 1989ومؤسسات التنمية، 
 .االستراتيجية ، ابو ظبي ، االمارات العربية

غنيمة ، دمحم متولي ، تمويل التعليم والبحث العلمي العربي  .9
  .نية ، القاهرة، الدار المصرية اللبنا2001المعاصر ، 
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كمال ، عبد العزيز، سيد احمد ، شكري ، مشكالت البحث  .10
، حوليات كلية التربية ، 1995التربوي والنفسي في الون العربي ، 

 .جامعة قطر
مسعود ، عبد الحليم احمد ، اسلوب البحث العلمي في المناهج  .11

 .، دار الحرية للباعة والنشر ، بغداد ، العراق1986التعليمية ، 
نجار ، عبد هللا بن عمر ، واقع استخدام االنترنيت في البحث ال .12

، 2001العلمي لدى اعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل ، 
 . 19مجلة مركز البحوث التربوية ، جامعة قر ، العدد 

، دار المعارف 1989هدى ، دمحم سليمان ، مناهج البحث العلمي ،  .13
 .الجامعية ، االسكندرية 
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المفاهيم النظرية لجودة النشر العلمي في 
  الدول العربية

 
ٔ
  جمال حامد رشيد. د.م.ا

  جامعة بغداد
  :الملخص

 الوصول الحر للنشر العلمي كحركة ثورية علمية ظهرت في المجتمعات      
ٔ
بدا

الغربية في بداية االلفية الثالثة في سبيل حل مشكلة نظام االتصال العلمي 
 
ٔ
  .خذ في االنتشار عربياالقائم وا

ويعد البحث العلمي في هذا العصر الذي يوصف بانه عصر المعلومات    
االساس الرئيس الذي يعضد قدرات االدارة بشتى انواعها ومستوياتها ، 
والمفاهيم تعني التعميم العقلي والذهني لالفكار المستنتجة من الفروض وهي 

  .جراءات تمثل بدورها االساس لتحديد المبادئ واال
Theoretical concepts of quality of scientific publishing in 

the Arab countries 
Dr. Jamal Hamed Rachid 

University of Baghdad 
Abstract: 
 Free access to scientific dissemination began as a 
scientific revolutionary movement that emerged in Western 
societies at the beginning of the third millennium in order to 
solve the problem of the existing scientific communication 
system and spread in the Arab world. 
 Scientific research in this age, which is described as the 
information age, is the main foundation that strengthens the 
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management capabilities of all types and levels,Concepts mean 
the mental and mental generalization of ideas derived from 
hypotheses, which in turn represent the basis for determining 
principles and procedures. 
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بين المحفزات والجودة في  النشر العلمي
 الوطن العربي

 
ٔ
 دمحم سحنوني .ا

 03 الجزائر جامعة
 :الملخص
يعتبـــر النشـــر العلمـــي مؤشـــر مـــن مؤشـــرات التنميـــة والتطـــوير بالنســـبة                

للـــدول والجامعـــات، الســـيما فـــي ظـــل التســـارع العلمـــي والتكنولـــوجي ، حيـــث 
صـبحت مراكـز البحـث والتطـوير والجامعـات تصـنف

ٔ
سـاس مـا ا

ٔ
تنتجـه مـن  علـى ا

بحــاث علميــة وتكنولوجيــة وبــراءات إختــراع، وكــذا مــدى إعتمــاد البــاحثين علــى 
ٔ
ا

 إليهــا المهتمــين، 
ٔ
نهــا تتحــول إلــى مرجــع يلجــا

ٔ
ي ا

ٔ
النتــائج المحققــة فــي البحــوث ا

صبح هدف للباحثين وكـذا  فالجودة في البحث العلمي و
ٔ
خاصة النشر كمنتوج ا

خــــذت هــــذه المؤسســــات تضــــع محفــــزات المؤسســــات التــــي تحتــــويهم ، لــــذلك 
ٔ
ا

لإلنتــــاج العلمــــي مــــع حرصــــها علــــى الجــــودة حتــــى تتماشــــى ومتطلبــــات العصــــر 
والمنافسة، ومؤسسات الـوطن العربـي كغيرهـا مـن المؤسسـات تسـعى وتحـاول 
ن تضع محفزات للباحثين ومنتجي المعرفة بالجامعـات وفقـا لمعـايير الجـودة، 

ٔ
ا

يرقــى إلــى غيــره  فــي المؤسســات  مــي اللكــن وبــالرغم مــن ذلــك يبقــى النشــر العل
خر مـــن حيـــث النشـــر 

ٔ
ـــزال متـــا ـــدول العربيـــة ال ي البحثيـــة العالميـــة، و ترتيـــب ال

  .واإلنتاج العلمي والمعرفي وكذا براءات اإلختراع
جــــل           

ٔ
تقــــوم دول الــــوطن العربــــي بجهــــود علــــى مســــتوى مؤسســــاتها مــــن ا

ن جامعاتهـــــا ومرا
ٔ
كـــــز بحثهـــــا الزالـــــت متذيلـــــة الوصـــــول للجـــــودة والعالميـــــة  إال ا

ن المحفزات غير كافية و ال ترقى 
ٔ
مام مفارقة مضمونها إما ا

ٔ
الترتيب وهذا يضعنا ا

و المحفــــزات المقدمــــة ال تتماشــــى ومتطلبــــات الجــــودة 
ٔ
إلــــى تطلعــــات البــــاحثين ا

  .العالمية
  :سنحاول في هذه الورقة معالجة اإلشكالية التالية    
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بالمؤسســـات البحثيـــة والجامعيـــة فـــي مـــا هـــو واقـــع محفـــزات النشـــر العلمـــي 
ـــق الجـــودة فـــي النشـــر  ـــوطن العربـــي؟ وهـــل ترقـــى هـــذه المحفـــزات لتحقي ال

 العلمي؟
همية البحث

ٔ
  :ا

ـــوطن          هميـــة البحـــث فـــي الوقـــوف علـــى واقـــع النشـــر العلمـــي فـــي ال
ٔ
تكمـــن ا

العربـــي مـــن حيــــث المحفـــزات والجــــودة ، وكـــذا متطلبـــات اإلرتقــــاء بالنشـــر فــــي 
ولفت اإلنتباه لمؤشر مهم يعبر عن مدى تطور الدول وإرتقائها  الوطن العربي ،

  .في مؤشرات التنمية البشرية خاصة في قضايا التعليم وتكوين الباحثين
  :الهدف من البحث

  الماليــــــــة والماديــــــــة (تحديــــــــد  المفــــــــاهيم  كــــــــالمحفزات علــــــــى النشــــــــر
  بمفهومها الواسع والجودة في النشر )والمعنوية

  المحفزات والجودةتحديد العالقة بين 
مــا الدراســة المنهجيــة ســتكون عبــارة عــن مســح لواقــع النشــر فــي الــوطن العربــي 

ٔ
ا

مــــن حيــــث المحفــــزات والجــــودة باإلعتمــــاد علــــى المــــنهج الوصــــفي وكــــذا تحليــــل 
رقـــــام المتعلقـــــة باإلنتـــــاج العلمـــــي وذلـــــك باإلســـــتناد علـــــى المـــــنهج 

ٔ
النتـــــائج واال

 . التحليلي
  

لمي،النشـر العلمي،محفـزات النشـر العلمـي، البحـث الع: الكلمات المفتاحيـة
 .جودة النشر العلمي
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  :مقدمة
  

يعتبـــر النشـــر العلمـــي مؤشـــر مـــن مؤشـــرات التنميـــة والتطـــوير بالنســـبة                
ـــوجي، حيـــث  للـــدول والجامعـــات، الســـيما فـــي ظـــل التســـارع العلمـــي والتكنول

سـاس 
ٔ
صـبحت مراكـز البحـث والتطـوير والجامعـات تصـنف علـى ا

ٔ
تنتجـه مـن  مـاا

بحــاث علميــة وتكنولوجيــة وبــراءات إختــراع، وكــذا مــدى إعتمــاد البــاحثين علــى 
ٔ
ا

 إليهــا المهتمــين، 
ٔ
نهــا تتحــول إلــى مرجــع يلجــا

ٔ
ي ا

ٔ
النتــائج المحققــة فــي البحــوث ا
صــبح هــدف للبــاحثين  فــالجودة فــي البحــث العلمــي و

ٔ
خاصــة النشــر  كمنتــوج ا

خــذت هــذه ا
ٔ
لمؤسســات تضــع محفــزات وكــذا المؤسســات التــي تحتــويهم، لــذلك ا

لإلنتــــاج العلمــــي مــــع حرصــــها علــــى الجــــودة حتــــى تتماشــــى ومتطلبــــات العصــــر 
والمنافسة، ومؤسسات الـوطن العربـي كغيرهـا مـن المؤسسـات تسـعى وتحـاول 
ن تضع محفزات للباحثين ومنتجي المعرفة بالجامعـات وفقـا لمعـايير الجـودة، 

ٔ
ا

إلــى غيــره  فــي المؤسســات  يرقــى لكــن وبــالرغم مــن ذلــك يبقــى النشــر العلمــي ال
خر مـــن حيـــث النشـــر 

ٔ
ـــزال متـــا ـــدول العربيـــة ال ي البحثيـــة العالميـــة، و ترتيـــب ال

  .واإلنتاج العلمي والمعرفي وكذا براءات اإلختراع
جــــل           

ٔ
تقــــوم دول الــــوطن العربــــي بجهــــود علــــى مســــتوى مؤسســــاتها مــــن ا

ن جامعاتهـــــا ومراكـــــز بحثهـــــا ال
ٔ
زالـــــت متذيلـــــة الوصـــــول للجـــــودة والعالميـــــة  إال ا

ن المحفزات غير كافية و ال ترقى 
ٔ
مام مفارقة مضمونها إما ا

ٔ
الترتيب وهذا يضعنا ا

و المحفــــزات المقدمــــة ال تتماشــــى ومتطلبــــات الجــــودة 
ٔ
إلــــى تطلعــــات البــــاحثين ا

  .العالمية
  :سنحاول في هذه الورقة معالجة اإلشكالية التالية    

البحثيـــة والجامعيـــة فـــي مـــا هـــو واقـــع محفـــزات النشـــر العلمـــي بالمؤسســـات 
ـــق الجـــودة فـــي النشـــر  ـــوطن العربـــي؟ وهـــل ترقـــى هـــذه المحفـــزات لتحقي ال

 العلمي؟
همية البحث

ٔ
  :ا

ـــوطن          هميـــة البحـــث فـــي الوقـــوف علـــى واقـــع النشـــر العلمـــي فـــي ال
ٔ
تكمـــن ا

العربـــي مـــن حيــــث المحفـــزات والجــــودة ، وكـــذا متطلبـــات اإلرتقــــاء بالنشـــر فــــي 
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تباه لمؤشر مهم يعبر عن مدى تطور الدول وإرتقائها الوطن العربي ، ولفت اإلن
  .في مؤشرات التنمية البشرية خاصة في قضايا التعليم وتكوين الباحثين

  :الهدف من البحث

  الماليــــــــة والماديــــــــة (تحديــــــــد  المفــــــــاهيم  كــــــــالمحفزات علــــــــى النشــــــــر
  .بمفهومها الواسع والجودة في النشر )والمعنوية

  والجودةتحديد العالقة بين المحفزات 
ما الدراسة المنهجية ستكون عبارة عن مسح لواقع النشر فـي الـوطن 

ٔ
ا

العربي من حيـث المحفـزات والجـودة باإلعتمـاد علـى المـنهج الوصـفي وكـذا 
رقـــام المتعلقـــة باإلنتـــاج العلمـــي وذلـــك باإلســـتناد علـــى 

ٔ
تحليـــل النتـــائج واال

 . المنهج التحليلي
  

ول المحور 
ٔ
  :ةللدراس المفاهيمي إالطار :اال

نجـــد العديـــد مـــن التعـــاريف فـــي مجـــال  :مفهـــوم النشـــر العلمـــي .1
 :البحث العلمي فيما يتعلق بالنشر العلمي من بينها

كمصــــطلح لغــــوي يعنــــي إذاعــــة و إشــــاعة الشــــيء حيــــث يصــــبح         
مـــــا 

ٔ
متـــــداول ومعـــــروف ومتـــــاح للجميـــــع وتوصـــــيل الرســـــالة للمســـــتقبل، ا

منتوج الباحث من كمصطلح متداول في البحث العلمي يقصد به توصيل 
ي منتــوج فكــري للمســتهلكين والمهتمــين 

ٔ
شــعبان عبــد (مقــال او كـتــاب او ا

  .)11-10،  1998 العزيز خليفة، 
و المطبـوع 

ٔ
نـه كـل المراحـل التـي يمـر بهـا المنشـور ا

ٔ
يعرف كذلك على ا

ليصل ليد القارئ، كما انه هو جميـع االعمـال الوسـيطية بـين كـتابـة الـنص 
 رتحي(قبل عن طريق المسوقين والموزعين و  وضعه تحت تصرف المست

  .)13، 2010، إيمان ، و
نه كل النشر يعرف Publishing النشر 

ٔ
 والفنية الفكرية اإلجراءات با

 حيـث و توزيعـه؛ إصـداره وترتيـب الكـتـاب   موضـوع الختيـار والعمليـة؛
متقنــا، إمــا فــي  يكــون وإخــراج النشــر  ســليمة، يعــد الناشــر بحثــه بطريقــة

و فـي شـكل كـتـاب للجهـات المختصـة للتوزيـع للمسـتهلكين  مجلة محكمة
ٔ
ا

  .) 22، 2007 فاروق دمحم، (المباشرين
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نـــــه تقـــــديم اإلنتـــــاج الفكـــــري للباحـــــث  مـــــن المرســـــل 
ٔ
ويعـــــرف علـــــى ا

للمستقبل وفقا  لنظرية  االتصال، فالنشر هـو محصـلة النهائيـة للباحـث و 
و هــو وســيلة  إليصــال نتــائج البحــث العلمــ

ٔ
ي عــن طريــق تقــديم المعرفــة، ا

فـــاروق  (الـــدوريات العلميـــة المحكمـــة التـــي تضـــمن حمايـــة فكريـــة للباحـــث
  . )2013،3 دمحم،

إذن النشــر العلمــي هــو محصــلة مخرجــات الباحــث مــن نتــائج البحــث  
العلمي عبر وسائط كالمجالت المحكمة و كذا الوسـائط اإللكـترونيـة حيـث 

  .ع مادية  ومعنويةتعتبر كإسهامات في تطوير الحياة العامة وتحقيق مناف
 :البحث العلمي .2

ليــات عــن مجموعــة عبــارة هــو
ٓ
عمــال اعتمادهــا يــتم التــي اال

ٔ
 واال

منظمــة  تنفيــذها بطريقــة يجــرى  التــي واإلبداعيــة، والمشــاريع االبتكاريــة
 معرفـة بمـا فيهـا للبشـر والثقـافي المعرفي المخزون زيادة بهدف وتكاملية،

 جديـدة بنـاءة تطبيقـاتل المعـارف هـذه واسـتخدام والمجتمـع اإلنسـان
 (اإلنتاجيـة  الكـفـاءة االقتصـادي ورفـع النمـو وزيـادة البشـر حيـاة وتحسـين

  .)2004،163 ، قويدري 
راء حـول معظـم تـذهب

ٓ
سـلوب انـه علـى العلمـي البحـث تعریـف اال

ٔ
 ا

 مـن منطقیـة إلـى افتراضـات معینـة یسـتند حقـائق إلسـتعراض موجـه علمـي
جـل

ٔ
غایـات  تحقیـق بغیـة حـددةم لمشـكلة موضـوعیة بمعالجـات الخـروج ا

 فـي العلمـي للبحـث ینظـر ، كمـا)1989،6 ،سـلیمان دمحم (مطلوبـة علمیـة
خـر تعریـف

ٓ
سـلوب انـه علـى ا

ٔ
 مشـكلة العلمیـة المعالجـة الحقـائق اسـتقراء ا

هـداف تحقـق بنتـائج للخـروج محـددة فرضـیات مـن ینطلـق حتمیـة،
ٔ
 اال

  .الموضوع
 التـي مشـكالتلل حلـول إل للتوصـل الناقـدة الدقيقـة المحاولـة هـو

 و إجـراءات اسـتعمال هـو العلمـي تحيرها،وكذلك البحث و البشرية تواجه
 وهـو استقصـاء المعرفـة، علـى الحصـول وراء سـعيا متقنـة منظمـة طـرق 

 العلمـي االختبـار بعـد موثقـة و جديـدة معـارف اكـتسـاب إلـى يهـدف مـنظم
 عـن للكشـف الهـادف الـدقيق المـنظم و االستقصـاء التحـري  هـو و لهـا،
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شياء ئقحقا
ٔ
جل تطوير من ذلك و ببعض بعضها عالقاتها و اال

ٔ
 لها الواقع ا

و فعال
ٔ
  .)26_2008،25 ، محمود و دالل، (تعديله  ا

 قصـد المعطيـات تحليـل و جمـع يتضـمن هـادف علمـي وهـو نشـاط
 .,P36  ) (Mourice Angers,1997معينة بحث لمشكلة حل إيجاد

هــــم ركــــائز المعرفــــة فــــ
ٔ
حــــد ا

ٔ
ي البيئــــة الكليــــة يعتبــــر البحــــث العلمــــي ا

صــبح مــن متطلبــات عصــر المعرفــة اإلهتمــام بالبحــث العلمــي و 
ٔ
للمجتمع،ا

ن الرقي واإلزهار والتطور مرهون بكـفاءة و مهارة موردها 
ٔ
مم ا

ٔ
تزايد إدراك اال

فالبحـــث العلمـــي بحاجـــة لمجموعـــة مـــن  البشـــري مـــن الناحيـــة العلميـــة،
ت حيــث تفاعلهــا الوســائل الماديــة والماليــة والبشــرية وهــي  تمثــل مــدخال

ثـــر علـــى الحيـــاة 
ٔ
يعطينـــا مخرجـــات مختلفـــة مـــن حيـــث الجـــودة ويكـــون لهـــا ا

مــوال 
ٔ
العامــة وهــذا مــا جعــل الــدول المتقدمــة تخصــص وســائل و ظــروف و ا

ضـــخمة لجـــودة البحـــث العلمـــي، والـــوطن العربـــي كجـــزء مـــن هـــذا العـــالم 
العلمي والتكنولـوجي  المتسـارع يسـعى لتحقيـق الجـودة بوضـع  المحفـزات 

لماديـــة والماليـــة، لكـــن يبقـــى واقـــع  البحـــث العلمـــي ومخرجاتـــه التتماشـــى ا
  .ومتطلبات الجودة العالمية

تركــــز الدراســــات علــــى  نمــــوذج  :مــــدخالت البحــــث العلمــــي 1.2
المــــدخالت والمخرجــــات للبحــــث العلمــــي حيــــث تركــــز عنــــد 
تناولهــــــا للمــــــدخالت علــــــى المــــــورد البشــــــري و كــــــذا المــــــالي 

ق الجودة والفعالية وتتمثل باعتبارها مؤشران مهمان لتحقي
 :في

 حيـث يعتبـر : ٕاعداد المـورد البشـري الفاعـل فـي انتـاج المعرفـة
محـــور هـــذه العمليـــة فـــي خلـــق ونقـــل المعرفـــة وتطويرهـــا، وكـــذا 
تنميــــة العنصــــر البشــــري وتطــــويره مــــن خــــالل عمليــــات التعلــــيم 
وتكـــوين بـــاحثين المســـتقبل هـــي جـــزء مـــن هـــذه العمليـــة، كمـــا 

لكــــل مليــــون مــــن الســــكان  مؤشــــر مــــن  يعتبــــر عــــدد البــــاحثين
مؤشرات التي تقاس بها جودة البحـث العلمـي ومـدى التنميـة فـي 

 . هذا البلد
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 تخصص الـدول : الميزانية المخصصة للبحث العلمي والتطوير
نــه محفــز 

ٔ
المتقدمــة ميزانيــات ضــخمة للبحــث والتطــوير إلدراكهــا  ا

ذا مهــم لخلــق الثــروة إنطالقــا مــن مؤسســات البحــث العلمــي و هــ
مــن  %0.2عكــس دول الــوطن العربــي فمــثال فــي بلــدنا ال تتجــاوز 

النــاتج الخــام وهــذا اإلنفــاق فــي الغالــب حكــومي حيــث يقــدر فــي 
وتبقـــى إســـهامات القطـــاع اإلقتصـــادي و   %89الـــوطن العربـــي بــــ

، فـــــي حـــــين دول العـــــالم المتطـــــورة %3الخـــــدماتي فـــــي حـــــدود 
 ثللبحـ الخـام الـداخلي ناتجهـا مـن % 5 و 2.5%تخصـص 

العلمـي مـع إسـهام المؤسسـات اإلقتصـادية اإلنتاجيـة والخدماتيــة 
حمد و ، حمداوي ( %50تفوق   

ٔ
  . ) 148، 2012 ،ا

 هـــــــم المـــــــدخالت  :مؤسســـــــات البحـــــــث العلمـــــــي
ٔ
تعتبـــــــر مـــــــن ا

كالجامعـــات ومراكـــز التعلـــيم العـــالي و  مراكـــز البحـــث والتطـــوير 
والمخــــــابر ، حيــــــث تســــــعى هــــــذه المؤسســــــات لخلــــــق المعرفــــــة 

ثـر فـي الواقـع اإلقتصـادي  واإلبداع
ٔ
وتحقيق الجودة وكذا تحقيـق ا

واإلنســــاني مــــن خــــالل الدراســــات التــــي تجيــــب علــــى إحتياجــــات 
 .المجتمع  

 :العلمي البحث مخرجات 2.2
تتمثــــل مخرجــــات البحــــث العلمــــي فــــي المنشــــورات العلميــــة وبــــراءات 
هـــم المخرجـــات 

ٔ
ن المنشـــورات العلميـــة تمثـــل ا

ٔ
اإلبتكـــار و اإلبـــداع، حيـــث ا

لــك التــي تنشــر فــي كبــرى المجــالت العلميــة العالميــة ذات معامــل خاصــة ت
ثير كبيــر فهــي تعبــر عــن جــودة ورصــانة فــي المنتــوج العلمــي وتعطــي صــفة 

ٔ
تــا

ن زيــادة 
ٔ
الجــودة  لمخرجــات المؤسســة وتحســن مــن ترتيبهــا العــالمي كمــا ا

  . عددها مقانة مع عدد السكان لكل مليون يعبر عن تطور البلد
 :مفهوم الجودة  .1

نهـايعطـ
ٔ
سـاس ا

ٔ
مريكـي للجـودة تعريفـا علـى ا

ٔ
ديـة هـي " :ي المعهـد اال

ٔ
 تا

ول مـن بشـكل صـحيح الصـحيح العمـل
ٔ
 تقيـيم علـى االعتمـاد مـع مـرة ا

داء في التحسن مدى في العميل
ٔ
  ." ) 2009،30الترتوري، عوض(اال
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إن مفهــوم الجــودة حســب مــؤتمر  اليونســكو الــذي عقــد ببــاريس ســنة 
ن مفهــــــوم الجــــــودة  1998

ٔ
نشــــــطة و  يــــــنص علــــــى ا

ٔ
يشــــــمل العديــــــد مــــــن اال

المرافــق كالبنايــات المخصصــة : المتطلبــات المتعلقــة بالبحــث العلمــي منهــا
للبحـــــث العلمـــــي والوســـــائل المســـــتخدمة والتقنيـــــات، البـــــرامج والمنـــــاهج 
الدراســــــية، الطــــــالب والبــــــاحثين، مــــــا تقدمــــــه مــــــن إســــــهامات للمجتمــــــع 

علمـــــي ومـــــدى المتواجـــــدة فيـــــه، البيئـــــة الداخليـــــة والمحيطـــــة بالبحـــــث ال
إســهاماتها فــي تطــوير كـفــاءة ومهــارة الباحــث وتعليمــه، وهــل هــذه المراكــز  
عمالهــا وكــذا المنتوجــات العلميــة 

ٔ
تعتمــد علــى معــايير الجــودة العالميــة فــي ا

  .من بحوث منشورة وبراءات إختراع
في العصر الحديث تحولت الجودة في النشر العلمي إلى ثقافة سائدة 

ير و الجامعات للدول المتقدمة  و وضعت لذلك لدى مراكز البحث والتطو
ليات مشتركة لخلق التوليفة المناسبة بين منظومة إدارية تعمـل 

ٓ
هيائت وا

على توفير المحفزات الالزمة لتحقيق الجودة المسـاهمة فـي التنميـة وخلـق 
القيمــــة، و دول الــــوطن العربــــي فــــي هــــذا التســــارع  العلمــــي والتكنولــــوجي 

دة و كـذا تحسـين ترتيبهـا علـى المسـتوى العـالمي تعمل على الوصـول للجـو
  .بالرغم من العوائق و الظروف التي تعيق هذه العملية

 البحث العلمي و النشر في الوطن العربي: المحور الثاني
 واقع البحث العلمي و النشر في الوطن العربي 1.1
 مليون لكل والتطوير البحث في الفاعلين  الباحثين عدد معيار يعد 

المعـايير المهمـة التـي لهـا داللـة علـى اإلهتمـام بالبحـث العلمـي،  مـن نسـمة
باحـث لكـل مليـون نسـمة  318حيث يقـدر هـذا المؤشـر فـي الـوطن العربـي 

ما في الدول المتقدمة نجد 
ٔ
باحث لكل مليون نسـمة،  3600من السكان ا

ما تقرير التنمية البشـرية لسـنة 
ٔ
ن لكـل مليـون نسـمة فـي  1994ا

ٔ
يشـير إلـى ا

مــــــا بريطانيــــــا  5100ال  فرنســــــا مــــــث
ٔ
 6000، وفــــــي اليابــــــان 4400باحــــــث، ا

مــا فــي بعــض الــدول العربيــة نجــد  مثــل  5900باحــث، إســرائيل 
ٔ
باحــث، ا

ردن 
ٔ
خوشـــي عثمـــان عبـــد ( 600مصـــر  باحـــث،  200و العـــراق  ،310اال

نـه هنـاك ضـعف كبيـر فـي )207، 2016اللطيف،
ٔ
، إن هـذه النسـب تبـين ا

رنـــة مـــع غيرهـــا مـــن الـــدول المتطـــورة هـــذا المؤشـــر لـــدى الـــدول العربيـــة مقا
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ن يـــؤثر علـــى المخرجـــات المتمثلـــة فـــي النشـــر والعلمـــي و 
ٔ
نه ا

ٔ
وهـــذا مـــن شـــا

بــــراءات االختــــراع و علــــى نمــــو وتطــــور الــــوطن العربــــي الــــذي يمتلــــك رقعــــة 
فضــل، 

ٔ
ن تكــون ا

ٔ
جغرافيــة كبيــرة ونمــو ســكاني معتبــر ومقومــات بإمكانهــا ا

ن خـــــــالل المرحلـــــــة والجـــــــدول التـــــــالي يـــــــبن عـــــــدد البـــــــاحثين المشـــــــتغلي
)2005_2012: (  

عــــدد البــــاحثين فــــي البحــــث والتطــــوير  فــــي الــــدول ): 1(الجــــدول
  )2012_2005(العربية خالل 

  
عدد البـاحثين المشـتغلين فـي البحـث  الــــــــدولـــــــــــــــــــــة

 والتطوير لكل مليون نسمة
  426  العراق
  165  الجزائر

  132  الكويت
  864  المغرب

  1837  تونس
  524  مصر

  160  سلطنة عمان
  327  فلسطين

  
Source: World Bank, World Development 

Indicators 2015, Washington, 2015, Table5.13  
 

نجد مثال في دولة مثـل كوريـا عـدد البـاحثين الممثلـين لمليـون نسـمة 
باحــث لدولــة مثــل ســنغافورة، وهــذا  6464باحــث و  25593مــن الســكان  

ن نسب
ٔ
ة منخفضة جدا  للباحثين المتفـرغين فـي الـوطن العربـي دون يدل ا

نسيان النقص الفادح للتقنيين الداعمين فنيا للباحثين  وبالتـالي ال نتوقـع 
إنتــاج علمــي متنــوع وال منشــورات بجــودة عالميــة تنــافس منشــورات العــالم 

  .المتطور 
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 : المحفزات والنشر العلمي 1.1
 المحفزات المالية: 

زات التي تتعلق بالنشر العلمي تجعلنـا نتحـدث إن الحديث عن المحف
هـــم المحـــددات المهمـــة التـــي لهـــا عالقـــة مهمـــة و وطيـــدة بجـــودة 

ٔ
حـــد ا

ٔ
عـــن ا

ال وهـــي اإلنفـــاق الـــذي تخصصـــه الدولـــة للبحـــث 
ٔ
النشـــر و كـــذا المحفـــزات، ا

العلمـــي مـــن النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي ومخرجاتـــه المتمثلـــة فـــي المقـــاالت و 
و الجــــــدول التــــــالي يوضــــــح نســــــبة اإلنفــــــاق المنشــــــورة وبــــــراءات االختــــــراع 

المخصــــص للبحــــث والتطــــوير فــــي بعــــض الــــدول العربيــــة خــــالل المرحلــــة 
)2005_2012:(  

  
إالجمـالي  نسبة إالنفـاق المخصـص للبحـث والتطـوير ): 2(الجدول

  )2012_2005(المحلي في بعض الدول العربية 
  

 النسبة الــــــــدولــــة
  0.49  اإلمارات

  0.03  العراق
  0.07  الجزائر
ردن 

ٔ
  0.43  اال

  0.09  الكويت
  0.73  المغرب

  1.16  تونس
  0.43  مصر

  0.13  سلطنة عمان
  

Source: World Bank, World Development Indicators2015, 
Washington, 2015, Table5.13.  
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وهـي تمثـل  % 30 نجـد فـي جامعاتنـا العربيـة ال تتجـاوز نسـبة اإلنفـاق
ما هو في الجامعات العالمية فنجد بعض الجامعات نسبة جد ضعيفة على 

ضـعاف مـا ينفقـه العـرب مثـل جامعـة
ٔ
كاليفورنيـا  بيركلـي   مـثال تنفـق سـتة ا

موال ضخمة 
ٔ
  . البحثية خدماتها مقابل تخصص ا

ن االهتمــام 
ٔ
إن انخفـاض اإلنفــاق علــى البحــث والتطـوير لــه داللــة علــى ا

تــه مــن حيــث الكميــة بهــذا المجــال الزال مــنخفض ممــا إنعكــس علــى مخرجا
و مطبوعـــات 

ٔ
و كـتـــب ا

ٔ
والجـــودة خاصـــة المنشـــورات العلميـــة مـــن مقـــاالت ا

  .ومجالت علمية وكذا براءات االختراع
إن تدني اإلنفاق إنعكس علـى دخـل الفـرد مـن ميزانيـة البحـث العلمـي 

 ،  الـيمن دوالر فـي 39.5 تقـدر  حيـث نجـد فـي بعـض الـدول العربيـة مـثال 
دوالر،  601 نحـو اليابـان و فـي دوالر 385 ه مقـدرا بــنجـد في إسـرائيل  بينما

وهذا له داللـة سـلبية تعكـس التخلـف العلمـي والتكنولـوجي والتبعيـة التـي 
الزال الوطن العربي لم يتخلص من شـراكها، وكيـف نصـل للجـودة ومؤشـر 
اإلنفــاق المـــالي مـــنخفض جـــدا ال يلبـــي حتـــى اإلكـتفـــاء الـــذاتي للباحـــث دون 

ة والتجهيـــز والتـــدريب وغيرهـــا مـــن متطلبـــات جـــودة الحـــديث علـــى التقنيـــ
  .النشر العلمي ومشتقاته

فـإن   2008 العـام فـي والثقافـة للعلوم اليونسكو منظمة حسب تقارير
دوالر،  14.7 إنفـاق الـدول العربيـة للفـرد فـي مجـال البحـث العلمـي يقـدر بــ

وروبيــة ماقيمتــه 
ٔ
يــات دوالر، بينمــا تنفــق الوال 531فــي حــين نجــد الــدول اال

مريكيـــــــة 
ٔ
دوالر لكــــــــل مـــــــواطن، إن تقريـــــــر منظمــــــــة  1205.9المتحـــــــدة اال

ن اإلنفـــاق فـــي العـــالم العربـــي علـــى البحـــث العلمـــي 
ٔ
يونيســـكو  يشـــير إلـــى ا

مـن الميزانيـــة العامـــة،  % 0.23ضعيف جدا فدولـــة كمصر إنفاقهـــا يقـدر بــ 
ردن 

ٔ
 ولبنـان ،% 0.12 ســوريـــا و فـي % 0.64 المغـــرب وفي ،% 0.34واال

 ،% 0.6 رت ا واإلمـا ،% 0.05 والسـعودية % 1.02وتـونس % 0.3
 ).2016،205خوشي، (القومي الناتج إجمالي من ،% 0.09 والكويت

ثـــر كبيـــر علـــى مخرجاتـــه 
ٔ
إن المخصصـــات الماليـــة للبحـــث العلمـــي لهـــا ا

خاصة المتعلقة بالنشر العلمي من حيث الجودة والكمية وكـذا التحفيـزات 
يــة التــي تــدفع الباحــث للوصــول إلنتــاج علمــي متميــز منشــور الماليــة والماد
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ثير عـــالمي 
ٔ
فـــي كبـــرى المجـــالت العلميـــة العالميـــة المحكمـــة ذات مؤشـــر تـــا

بحاث الخالقة للمعرفة واإلبداع
ٔ
  .يعتد به في بيئة العلم والتكنولوجيا و اال

 ــــة الكليــــة ــــزات البيئ ــــالرغم مــــن الجهــــود لتطــــوير البيئــــة : محف ب
والتجارية والتشريعية  لتعزيز ودعم النشـر  اإلجتماعية والعلمية

نها تبقـى 
ٔ
العلمي وخلق ديناميكية في مراكز البحث والتطوير إال ا

غيــــــر كافيــــــة للنهــــــوض  باالنتــــــاج العلمــــــي ، فمــــــثال فــــــي الجزائــــــر 
إســـتحدثت وزارة التعلـــيم العـــالي منصـــة للمجـــالت العلميـــة عبـــر 

وليــة لكــن هنــاك صــ
ٔ
عوبات بوابــة إلكـترونيــة وهــذا يــثمن كخطــوة ا

فـــــي خـــــدماتها و صـــــياناتها وحتـــــى محـــــدوديتها مـــــن حيـــــث عـــــدد 
 .المجالت المصنفة

 ن البحـوث التـي ينشـرها :  محفزات سياسية
ٔ
يمكن تلخيصها في ا

الباحــــث والتــــي تتعلــــق بحلــــول لبيئتــــه اإلجتماعيــــة والسياســــية 
واإلقتصــــــــادية و الثقافيــــــــة والتكنولوجيــــــــة والعلميــــــــة يجــــــــب ان 

شــــعره بمســــاهمته الفعالــــة فــــي تســــتخدم فــــي الواقــــع المعــــاش لت
مــن الغــذائي ونــدرة 

ٔ
خدمــة مجتمعــه وتنميتــه وتطــويره كـقضــايا اال

الموارد المائية والبحوث المتعلقة بالصـناعات الكميائيـة وقضـايا 
 .البيئة وكل ماله عالقة بالتنمية المستدامة 

  حيــث تــوفير الجــو الــداخلي لتفعيــل دور : محفــزات فــرق العمــل
فراد في فرق عمل  

ٔ
وسد الفجـوات المعرفيـة مـن خـالل تكامـل اال

البـــاحثين فيمـــا بيـــنهم  وتفعيـــل قواعـــد البيانـــات باالعتمـــاد علـــى 
تكنولوجيــــــــا اإلعــــــــالم واالتصــــــــال لإلســــــــتفادة مــــــــن الكـفــــــــاءات 
والبــاحثين العــرب بالخــارج خاصــة المتواجــدة بالــدول المتطــورة 
للمساهمة في تنمية كـفـاءة ومهـارة الباحـث العربـي بالـداخل مـن 

نقل المعرفة و التكنولوجيا وتحويل بيئة البحث إلـى بيئـة حيث 
لحيازة وإعـداد المعـارف وبيئـة تعلـم تـنعكس منطقيـا علـى جـودة 

 .المخرجات العلمية
 تشــييد مراكــز للبحــث ومخــابر تتــوفر بهــا جميــع : محفــزات ماديــة

متطلبــات االنتــاج العلمــي مــن حيــث التقنيــة والمجــالت و قواعــد 
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ليــــــة عبــــــر شــــــبكات خاصــــــة لالتصــــــال و البيانــــــات العلميــــــة الدو
ليــات للتعاقــد والتبــادل بــين مراكــز البحــث 

ٓ
التكنولوجيــا وتــوفير ا

العربيــــة والدوليــــة وتفعيــــل دورهــــا فــــي القطــــاع العــــام والخــــاص 
للمســـاهمة فـــي التنميـــة المســـتدامة، باإلضـــافة لهـــذا دعـــم وخلـــق 
بيئــــــة لإلبــــــداع واإلبتكــــــار مــــــن خــــــالل احتضــــــان االســــــتثمارات 

ــــين البحــــث العلمــــي و الجامعــــات وســــوق والمشــــاريع وا ــــربط ب ل
العمل مما يحفـز الباحـث علـى توجيـه طاقتـه ومجهـوده للوصـول 

 .لإلنتاج الفكري الخالق للثروة
 

 :واقع جودة النشر العلمي بالوطن العربي 2.1
 البحوث المنشورة: 

نــه عــرف تطــورا كبيــرا  
ٔ
تشــير الدراســات المهتمــة بمجــال النشــر العلمــي ا

لفيــة الجديــدة بدايــة مــن ســنوات ال
ٔ
تســعينات وازداد حجمــه خــالل بدايــة اال

للعديـــد مـــن المعطيـــات منهـــا تكنولوجيـــا اإلعـــالم واالتصـــال وكـــذا التســـارع 
ســــاس لإلقتصــــاديات 

ٔ
العلمــــي والتكنولــــوجي وظهــــور اإلقتصــــاد المعرفــــي كا

  .العالم المتطور 
ـــى ســـجالت منشـــورات البحـــوث العلميـــة التـــي جمعـــت  فـــي  إســـتادا إل

خـــالل الفتـــرة الزمنيـــة الممتـــدة مـــن   ) (Elsevierخصصـــة قاعـــدة بيانـــات م
حيـث حسـب إحصـائيات قاعـدة البيانـات نشـر البـاحثون   2015إلى  1996

لف ورقة بحث خالل هذه الفتـرة حيـث يمثـل نسـبة  560العرب ما يقارب 
ٔ
ا

من إجمالي عدد البحوث المنشـورة ، والشـكل  التـالي يبـين تطـور % 1,37
الفتـــرة الزمنيـــة المـــذكورة  التـــي ســـجلتها قاعـــدة  المنشـــورات العلميـــة خـــالل

  : البيانات 
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_  1996( تطور المنشـورات العلميـة للـدول العربـي خـالل الفتـرة: 1الشكل 

2015  (  
 

  
  

التقريـر العربـي العاشـر للتنميـة الثقافيـة،االبتكار واالنـدثار :المصدر
فاقــه

ٓ
الطبعــة   2018_2017البحــث العلمــي العربــي واقعــه وتحدياتــه وا

ولى مؤسسة الفكر العربي ص  
ٔ
  .104اال

  
ن تطــور المنشــورات فــي 

ٔ
مــن خــالل الشــكل المحصــل عليــه نالحــظ ا

  :الوطن العربي مر بثالث مراحل
وراق بنســـبة صـــغيرة حيـــث بلـــغ ) 2000_1996(مرحلـــة

ٔ
إزداد عـــدد اال

لــــف ورقــــة بحثيــــة ســــنويا، امــــا الفتــــرة الثانيــــة  33
ٔ
وصــــل ) 2010_2001(ا

 
ٔ
لـف ورقـة حيـث إسـتقر علـى  170وراق المنشـورة إلـى المتوسط السنوي لال

ٔ
ا

لــف ورقــة بحثيــة خــالل الفتــرة  130
ٔ
، ثــم تراجــع بــين الفتــرة  2014_2011ا

، إن اإلنخفــاض قــد يعــود إلــى طريقــة جمــع البيانــات  2015و 2014الزمنيــة 
و إختيـار الناشـرين لوسـائط 

ٔ
وتبويبها بدال من اإلنخفـاض فـي المنشـورات، ا
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غطات من طرف قاعدة البيانات كالمدونات وغيرها عبـر نشر تقليدية غير م
نترنيت

ٔ
  .شبكة اال

  
 ثر لمنشورات الوطن العربي

ٔ
 :مؤشر إالستشهاد واال

إن االستدالل و اإلستشهاد  بالمنشورات في مجاالت العلوم المختلفـة  
هميـــة البحـــث ورصـــانته مـــن حيـــث المحتـــوى وجودتـــه 

ٔ
لـــه عالقـــة وطيـــدة با

هاد مرتفــــــــــع، فحســــــــــب الدراســــــــــات  خاصــــــــــة إذا كــــــــــان معــــــــــدل اإلستشــــــــــ
واإلحصــائيات هنــاك إرتفــاع فــي معــدل االستشــهاد بالمنشــورات فــي الــوطن 

يــن عرفــت  2011_2010العربــي عبــر العــالم الســيما خــالل الفتــرة الزمنيــة 
ٔ
ا

  2015_2012ذروتهــــا، ثــــم بعــــدها شــــهدت إنخفاضــــا كبيــــرا خــــالل الفتــــرة 
كل المنشور وكـثرة اإلستدال 

ٓ
هميته تفقد ويرجع ذلك إلى سرعة تا

ٔ
ن ا

ٔ
ل كما ا

ــــدة تعطــــي قــــوة  خــــالل مــــرور الوقــــت ويبقــــى البحــــث عــــن منشــــورات جدي
  .للبحوث العلمية الحالية

للوقــوف علــى جــودة البحــوث العربيــة يمكــن النظــر لإلستشــهاد بهــذه 
البحــوث مقارنــة بغيرهــا مــن دول العــالم والشــكل التــالي يبــين الفــرق بــين  

  :من حيث نسبة  المنشورات العربية وغيرها في العالم
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( نســبة حــاالت إالستشــهاد بالمنشــورات العربيــة و بلــدان العــالم: 2الشــكل 
1996  _2015  (  

  

  
التقريــر العربــي العاشــر للتنميــة الثقافيــة،االبتكار واالنــدثار البحــث :المصــدر

فاقــــه
ٓ
ولــــى   2018_2017العلمــــي العربــــي واقعــــه وتحدياتــــه وا

ٔ
الطبعــــة اال

  .111بي ص  مؤسسة الفكر العر 
  

ــــذاتي بالمنشــــورات العالميــــة نســــبة   0,31عرفــــت نســــبة اإلستشــــهاد ال
، 2015فيــــــى ســــنة   0.41ثــــم إرتفعــــت إلــــى   2008_1996خـــالل ســــنوات 

حيــث اإلستشــهاد الــذاتي بالمنشــورات العربيــة مــنخفض جــدا بالمقارنــة مــع 
ننـــا نالحـــظ إرتفـــاع فـــي نســـبة اإلستشـــهاد 

ٔ
غيـــره فـــي بلـــدان العـــالم، بـــالرغم ا

نـــه يبقـــى مـــنخفض مقانـــة  2015إلـــى  2009دول العربيـــة بدايـــة مـــن بالـــ
ٔ
إال ا

بغيـــــره مـــــن دول العـــــالم لتغيـــــر جـــــودة المنشـــــور و رصـــــانته وتماشـــــيه مـــــع 
  .تطورات البيئة الكلية المحيطة

  قــيم مؤشــر هيــرش  للبحــوث المنشــورة مــن قبــل دول الــوطن
 :العربي
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ثـره 
ٔ
فـي توليـد نجد من الصعوبة التعرف على نوعية البحث وجودتـه وا

دوات تسـتعمل 
ٔ
المعارف وخلق اإلبداع فلهذه الغاية هناك مجموعة مـن اال

الــذي يهــدف )  Hirsch(لتحديــد نوعيــة البحــث مــن جملتهــا مؤشــر هــرش 
المؤّشــر  هــذا إلــى قيــاس عــدد اإلستشــهادات والجــدول التــالي  يبــين قــَيم

ن
ٔ
 في لها ُمجاورة دول وخمس الصومال، عدا ما في العربّية، البلدان بشا

وسط الشرق 
ٔ
  :2015 و1996 العامين  بين الممتدة  للفترة اال

  )2015_1996(مؤشر هرتش وترتيب الدول العربية ): 3(الجدول
  

  

 
التقريـر العربـي العاشـر للتنميـة الثقافيـة،االبتكار واالنـدثار :المصدر

فاقــه
ٓ
الطبعــة   2018_2017البحــث العلمــي العربــي واقعــه وتحدياتــه وا

ولى مؤسسة ال
ٔ
  .112فكر العربي ص  اال
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خـذ  العربّيـة للبلـدان ِهرش مؤّشر قيمة

ٔ
 كـقيمـة دنيـا و الـيمن فـي 50 تا

قصـى قيمـة ثـم تليهـا بالنسـبة 195
ٔ
 فـي المرتبـة الثانيـة  مصـر للسـعودية كا

ثير حيـث مـن العربّيـة البلـدان بـين
ٔ
كـقيمـة  184البحثّيـة بــ  منشـوراتها تـا

ت للبلــدان المجــاورة لكــن بــالرغم مــن ذلــك فــإن المنشــورا لمؤشــر هــرش،
ثير كبيـرة مقارنـة مـع دول 

ٔ
خـذت عوامـل تـا

ٔ
والمذكورة في الجـدول للمقارنـة ا

 536الـــوطن العربـــي فإســـرائيل المحتلـــة لوطننـــا وصـــل مؤشـــرها إلـــى قيمـــة 
وهي نسبة بعيدة على الدولة المتصدرة في الوطن العربي، ثـم تركيـا بقيمـة 

حـوال ،199، و إيـران بقيمـة 296
ٔ
  فـي كـل اال

ٔ
 البحثّيـة المنشـورات ننجـد ا

 هـذا فـي المدرجـة المجـاورة البلـدان فـي قبـل البـاحثين مـن ُوضـعت التـي
ثير عوامـل تمتلـك الجـدول

ٔ
 البلـدان يمتلكهـا معظـم التـي تلـك تتجـاوز  تـا

  .العربّية
وتونس وهـي سـتة  والمغرب واإلمارات ولبنان ومصر السعودية ماعدا 

خــرى تقــع مــع دول ا
ٔ
دنــى مــن حيــث دول نجــد الــدول العربيــة اال

ٔ
لعــالم اال

قيمة مؤشر هرش، بينما نجد الدول المجـاورة لهـا كالكيـان المحتـل بمرتبـة 
 37و تركيـــا فـــي المرتبـــة  42مـــن بـــين بلـــدان العـــالم وإيـــران فـــي المرتبـــة  16

مـــن مجموعـــة الـــدول % 20حيـــث نجـــد هـــذه البلـــدان الثالثـــة مـــن جملـــة 
 يــــة الثقافيــــةالتقريــــر العربــــي العاشــــر للتنم(المــــؤثرة حســــب مؤشــــر هــــرش

،2018 ،112.(  
ن هنــاك تحســن 

ٔ
خر الــذي تشــهده الــدول العربيــة إال ا

ٔ
بــالرغم مــن التــا

ردن من حيث ارتفاع مؤشر هرتش ونجد خاصة مصر
ٔ
 والمغرب ولبنان واال

قـت بينمـا العربّيـة، والَمملكـة وقطـر  ومصـر، والمغـرب، السـعودية، حق�
التـوالي  علـى مرتبـة 36 و 37 و 51 بمقـدار مـن االرتقـاء تمّكنـت إذ مكاسـب

  Thomson Reutersوهذا يتماشى مع تقرير  رويترز لمؤسسة طومسـون 
ثـر اإلستشـهاد لـثالث ) J. Adams et al ،2011، 27(للعلوم

ٔ
حيث تناول ا
ردن خـــالل فتـــرات 

ٔ
حيـــث   2009و 1990دول وهـــي الســـعودية ومصـــر واال

  . 1.00متوسط اإلستشهاد ظل دون المتوسط الذي حدد عند 
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نـاليتكس   مؤّسسـة يم حسـب تقيـ
ٔ
  Clarivate Analyticsكالريفـت ا

 Thomson رويتــرز  طومســون وكالــة الصــادرة عــن  عــن 2017 لســنة
Reuters  كـثر الباحثين المهتمة بتحديد

ٔ
بحـاثهم، استشهاداً  اال

ٔ
فالقائمـة  با

صـل مـن عـرب بـاحثين ثمانيـة تتضـمن
ٔ
م دول باحثـًا مـن 3538 ا

َ
 العـال

ردن مـن ثالثـة نجـد  الُمختلفـة،
ٔ
 مـن واثنـان الرياضـّيات، مجـال فـي اال

 تـونس، مـن و واحـد المغـرب، مـن و واحـد مصـر، و واحـد مـن الجزائـر،
ميركيـة هـارفرد تتصـدر جامعـة

ٔ
ّول فـي المركـز اال

ٔ
 159 ب القائمـة هـذه اال

بزيـادة  القائمـة حظيـت كمـا عاِلمـًا، 64 بــ سـتانفورد جامعـة تليهـا عاِلمـًا،
 فـي الثالـث المركـز واحتّلـت الصـين ينالصـينيّ  الُعلمـاء لعـدد ملموسـة
التقريـر العربـي العاشـر للتنميـة (بريطانيـا  و المّتحـدة الواليـات بعـد القائمـة
  .)14، 2018، الثقافية
 ٕاندكس نيتشر البيانات قاعدة معطيات Nature Index: 
وراٍق  مـن ُينشـر مـا تتضـمن المعلومـات حـول كـل بيانـات  قاعـدة هـي

ٔ
ا

هــم فــي بحثيــة علميــة 
ٔ
ــ ا والمحّكمــة ذات الجــودة  المرموقــة دورّياتال

 68 ضـمن مـن ُينشـر والصمعة العالمية، كما تشير قاعدة البيانات إلـى  مـا
 الوطنيــة متميــزة فــي تخصصــها حيــث تشــمل هــذه االنتمــاءات دوريــة 

فين، والمؤّسسـية
ّ
ر للمـؤل ربعـة ضـمن البحـوث لرصـد نـواتج وسـائل وتـوّفِ

ٔ
 ا

رض وعلـوم الكيميـاء، :الِعلمّيـة البحـوث مـن عريضـة مجـاالت
ٔ
والبيئـة،  اال

ويمكــن التعــرف علــى جــودة البحــث وتميــزه مــن خــالل النتــائج المتوصــل 
إليهــا والجــدول التــالي يبــين  عــدد المنشــورات البحثيــة لعشــر بلــدان عربيــة 

دوريــــة عالميــــة مرموقــــة التــــي تغطيهــــا قاعــــدة البيانــــات نيتشــــر  68ضــــمن 
  :إندكش

ة اعشـر بلـدان عربيـة صـمن دوريـات عدد المنشورات البحثيـ:  4الجدول 
  عالمية مرموقة التي تغطيها قاعدة البيانات نيتشر ٕاندكش
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التقريـر العربـي العاشـر للتنميـة الثقافيـة،االبتكار واالنـدثار :المصدر

فاقــه
ٓ
الطبعــة   2018_2017البحــث العلمــي العربــي واقعــه وتحدياتــه وا

ولى مؤسسة الفكر العربي ص  
ٔ
  .119اال

عــــاله الســــعودية  حســــب المعطيــــات
ٔ
لقاعــــدة البيانــــات فــــي الجــــدول ا

ولى ثم تليها كل من مصر و المغرب  ثـم قطـر واإلمـارات و 
ٔ
تحتل المرتبة اال

ردن  والعراق، لكـن هـذا اإلنتـاج فـي المجـالت المرموقـة 
ٔ
لبنان وتونس و اال

والمتميــزة يبقــى مــنخفض جــدا إذا ماقارنــاه مــع تركيــا و إيــران لوحــدهما مــع 
مريكيـة  الدول العربية

ٔ
وروبيـة و جامعاتهـا واال

ٔ
و  ما تنتجه مراكز البحـث اال

ٔ
ا

ســــيا، إذن اإلنتــــاج العلمــــي ذو عالمــــة الجــــودة يبقــــى 
ٓ
ودول جنــــوب شــــرق ا

  . متدني ومنخفض في الوطن العربي بالرغم من الجهود
 :متطلبات جودة  النشر العلمي  في الوطن العربي 3.1

جــل النهــوض بالنشــر العلمــي مــن حيــث الجــودة وال
ٔ
نوعيــة والكــم مــن ا

يجـــب القيـــام بمجموعـــة مـــن اإلجـــراءات علـــى كـــل المســـتويات التـــي تتعلـــق 
بالنشــر العلمــي ســواء مــن حيــث الجانــب المــادي والمــالي والبشــري والتــي 

همها مايلي 
ٔ
 ) :34، 2018حروش،(من ا

   نشــــطة البحــــث
ٔ
وجــــود سياســــة إقتصــــادية تعمــــل علــــى تطــــوير ا

 المختبـــرات العلمـــي والتـــي مـــن ضـــمنها النشـــر العلمـــي،و بنـــاء
جهـزة و  إنشــاء مراكـز   و دور النشــر و معاهــد 

ٔ
وتطويرهـا وتــوفير اال
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متخصصة مكونة للباحثين المتميزين فـي مجـال النشـر  العلمـي 
 .و يحققون الميزة التنافسية للبلد

  ن تكــون
ٔ
اإلهتمـام السياســي حيـث يجــب علـى النخبــة السياسـية ا

نــــه جــــزء
ٔ
مهــــم مــــن  لــــه نظــــرة تقــــدير وإ حتــــرام للبحــــث العلمــــي وا

ن البحــــــث العلمــــــي هــــــو مــــــن 
ٔ
سياســــــة الدولــــــة حيــــــث يفتــــــرض ا

من 
ٔ
مخططاتهـــا لترشـــيد و دراســـة المـــوارد تلـــك التـــي تتعلـــق بـــاال

 .القومي كالطاقة والمياه والبيئة والصحة
  البيئة الثقافية واالجتماعية تعتبر مـن المحفـزات المهمـة لإلبـداع

ن إ
ٔ
سـهاماته و اإلبتكار في مجال النشر خاصة إذا شـعر الباحـث ا

ن الثقافـــة الســـائدة فـــي 
ٔ
تجيـــب علـــى إشـــكاليات مجتمعـــه، كمـــا ا

هميـــة 
ٔ
المجتمـــع ســـيكون لهـــا دور فـــي إفـــرازات الباحـــث خاصـــة اال

التــي يوليهــا المجتمــع للعــالم كمــورد بشــري خــالق للقيمــة وصــانع 
للحضــارة،كما يجــب تــوفير بيئــة ديمقراطيــة مجــال الحريــة فيهــا 

 .ولوجي والعلميواسع لتحقيق اإلبداع الفكري والتكن
  الجانــــب التشــــريعي الــــذي يضــــمن للباحــــث حقوقــــه مــــن حيــــث

الملكيــــــة الفكريــــــة وبــــــراءات اإلختــــــراع ، باإلضــــــافة إلــــــى تنظــــــيم 
ـــين الناشـــرين و مؤسســـات النشـــر وكـــذا المؤسســـات  العالقـــات ب

 .اإلقتصادية
   تفعيــــل دور مؤسســــات البحــــث العلمــــي  مــــن جامعــــات ومراكــــز

ا خاصــة مــايتعلق بالتنميــة بحــث و مخــابر  مــن حيــث إهتماماتهــ
المســــــتدامة و دفعهــــــا لالنتــــــاج العلمــــــي والنشــــــر  وفقــــــا لحاجــــــة 
ــــــوجي  المجتمــــــع السياســــــي واالقتصــــــادي واالجتمــــــاعي والتكنول

 .وخلق جو المنافسة بين هذه المؤسسات
  اإلهتمـــام بـــالمورد البشـــري المنـــتج للبحـــث العلمـــي حيـــث النشـــر

البـــــاحثين  العلمـــــي لـــــه عالقـــــة  بكـفـــــاءة وخبـــــرة وجـــــودة تكـــــوين
المنتجـــين للمعرفـــة حيـــث عـــددهم فـــي كـــل مليـــون نســـمة يعتبـــر 

 .مؤشر مهم من مؤشرات التنمية البشرية
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  اإلنفاق على البحث العلمـي حيـث كلمـا خصصـت الـدول  غـالف
مالي معتبر كلما كان اإلنتاج العلمي متميـز كمـا ونوعـا حيـث مـن 

جمـالي المؤشرات المعتمدة هو مدى إنفاق البلدان مـن النـاتج اإل
قـــل مـــن 

ٔ
فـــإن دور % 1المحلـــي حيـــث تقـــول الدراســـات إذا كـــان ا

مــا  إذا كــان بــين 
ٔ
 1.5و  1البحــث العلمــي جــد محــدود وضــعيف ا

مـا إذا كـان بـين 
ٔ
دنـى ا

ٔ
فإنـه فـي المسـتوى  2و  1,5فهو فـي الحـد اال

مـــــا إذا زاد عـــــن 
ٔ
فإنـــــه يكـــــون فـــــي مســـــتوى التطـــــوير   2المقبـــــول ا

 . ةللقطاعات  اإلنتاجية وبتقنيات حديث
  نظمــــة بيداغوجيــــة فعالــــة لتعلــــيم لغــــة

ٔ
تــــوفير تقنيــــات حديثــــة و ا

مـــن منتجـــات % 80العلـــم خاصـــة اللغـــة اإلنجبيزيـــة التـــي تحـــوز 
دات 

ٓ
البحـــــث العلمـــــي و المنشـــــورات، حيـــــث إمـــــتالك اللغـــــة كـــــا

بحاثـه فـي المجـالت 
ٔ
للباحث في الوطن العربـي تمكنـة مـن نشـر ا

ثير عــالمي عــالي وتمكنــ
ٔ
ه مــن اإلســتفادة العلميــة المرموقــة ذات تــا

بحــاث جديــدة إنطالقــا ممــا 
ٔ
مــن البحــوث المنشــورة حــديثا لبنــاء ا

خرون
ٓ
 .توصل له اال

 
إن جــودة النشــر العلمــي بــالوطن العربــي  هــو رهــين مشــاريع متكاملــة 
تجمــع بــين كــل المتغيــرات التــي لهــا عالقــة بــه ال ســيما المحفــزات بــإختالف 

شــــكالها، الماديــــة والماليــــة والبشــــرية
ٔ
نواعهــــا و ا

ٔ
، و كــــذا البيئــــة الداخليــــة ا

لمؤسسات البحث العلمي والخارجية التي تتعلـق بالسياسـة العامـة للدولـة 
مــن اقتصــاد وسياســة وثقافــة واجتمــاع، فانتقــال بلــدان العــالم العربــي  إلــى 
صـــبح ضـــروريا لتحقيـــق التنميـــة اإلقتصـــادية المســـتدامة 

ٔ
إقتصـــاد المعرفـــة ا

التـي حققـت النمـو و اإلسـتقرار  والرفاه  لمواطنيها، حيـث جـل دول العـالم 
و الرفــاه لبلــدانها إرتكــزت نهضــتها علــى نوعيــة تعلــيم متميــزة و كــذا اإلهتمــام 
بالبحــث والتطــوير واإلبــداع فــي ظــل ثــورة تكنولوجيــا اإلعــالم واالتصــال مــع 
مــا يتماشــى ومتطلبــات عصــر المعرفــة، فجــودة النشــر  العلمــي فــي الــوطن 

ـــة  و عـــن  الفجـــوة العربـــي  يمكـــن إعتبارهـــا كمؤشـــر يع بـــر عـــن  تطـــور الدول
  .المعرفية بينها وبين العالم المتطور 
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 : خـــــــاتمـــــــة
نــه بــالرغم مــن 

ٔ
يتبــين لنــا مــن العــرض  الــذي تناولتــه محــاور الدراســة  ا

ننـا نجـدها 
ٔ
التطور الذي عرفته المنشـورات العلميـة فـي الـوطن العربـي غيـر ا

مـا ال تزال محدودة مقارنة بـدول الجـوار كـت
ٔ
ركيـا و إيـران والكيـان المحتـل، ا

بالمقارنــة مــع دول العــالم المتطــور فهنــاك فجــوة معرفيــة كبيــرة مــن حيــث 
ن منظومـــة 

ٔ
جــودة المنشـــورات والمحفـــزات المخصصـــة لـــذلك،حيث نجـــد ا

البحـــــث العلمـــــي الت زال ضـــــعيفة  ســـــواء مـــــن جهـــــة البـــــاحثين و العلمـــــاء 
و مـن جهـة المـوارد ال

ٔ
ماليـة المخصصـة لـذلك العاملين في البحـث العلمـي ا

حيــث تعتبــر ميزانيــات  بلــدان الــوطن العربــي مــن الميزانيــات المتدنيــة فــي 
ما النشر العلمي فيعرف ضعفا كبيرا سواء ما يتعلـق ببـراءات 

ٔ
هذا الجانب،ا

ثير كبير ومتميز
ٔ
و النشر في مجالت عالمية ذات معامل تا

ٔ
  .  اإلختراع ا

مــام مجموعــة مــن إن تحليلنــا لواقــع النشــر فــي الــوطن العربــي ي
ٔ
ضــعنا ا

اإلشكاليات خاصة تلك التي تتعلق بالتحفيز  كضعف اإلنفاق على البحـث 
العلمـــي و تخصـــيص جـــزء منهـــا للنشـــر ،و تهيئـــة البيئـــة المناســـبة للعمـــل 
والبحــث والتطــوير  واإلبــداع مــع قلــة دور النشــر و  المجــالت ذات معامــل 

ثير العـــالي بـــالوطن العربـــي، وضـــعف التكـــوين والم
ٔ
يزانيـــة المخصصـــة التـــا

لـــه، وضـــعف البنيـــة  المؤسســـاتية العلميـــة المخصصـــة ، باإلضـــافة لهجـــرة 
الكـفـــاءات المتميـــزة مـــن الـــوطن العربـــي لعـــدم تـــوفر عوامـــل الجـــذب مـــن 
محفزات مادية ومالية و محفـزات تتعلـق ببيئـة العمـل الداخليـة والخارجيـة 

باحـث، وغياب فـرص لتنميـة كـفـاءات ومهـارات البحـث العلمـي الخاصـة بال
كــــل هــــذه المعطيــــات حالــــت دون الوصــــول لتحقيــــق الجــــودة فــــي النشــــر 
وصعوبة سد الفجـوة المعرفيـة العلميـة بـين دول العـالم المتطـور و الـوطن 

  .العربي
إن تحقيق الجودة في النشر العلمي للوطن العربـي  رهـين لبنـاء  بيئـة 
ـــد و اإلبتكـــار  فـــي مجـــال البحـــث العلمـــي مـــن خـــالل وضـــع  داعمـــة للتجدي
محفزات تتماشى ومتطلبات العصـر  المعرفـي المتسـارع، و كـذا تـوفر  رغبـة 
سياســية جــادة للــدول العربيــة للرفــع مــن مســتوى البحــث العلمــي و وضــع 
إســـتراتيجية شـــاملة لكـــل دولـــة و العمـــل علـــى خلـــق هيـــائت عربيـــة علميـــة 
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جـــل 
ٔ
وتعزيـــز العمـــل فـــي إطـــار مشـــاريع مشـــتركة مـــع العـــالم المتطـــور مـــن ا

  .ية المستدامة و  اإلستقرار والرفاهيةتحقيق التنم
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ٔ
واليابـــــان نموذجا،مجلـــــة كليـــــة التربيـــــة اال

  205، ص 2016، 30انية، العدد واإلنس
سـاليب و منهجيــة  .)0082. (البيـاتي محمــود و ،القاضـي دالل .9

ٔ
 ا

   .عمان .التوزيع و لنشر حامد دار.   1ط.العلمي البحث
ساسيات في الفذلكات).  1998. (شعبان، عبد العزيز خليفة .10

ٔ
 النشـر ا

   القاهرة. العلمية الثقافة  دار .الحديث
 مؤسسـات فـي الشـاملة الجـودة إدارة ).  0920.(الترتوري، دمحم عوض .11

.  المسـيرة دار. 2ط. المعلومـات كـز ومـرا المكـتبـات و العـالي التعلـيم
  .االردن .عمان

فـاق واقـع.  )0042( .دمحم، قويـدري  .12
ٓ
نشـطة وا

ٔ
 فـي والتطـوير البحـث ا

  09– الـدولي الملتقـى إلـى قـدمت مداخلـة، المغاربيـة البلـدان بعـض
 فـي اقتصـاد اإلنـدماج وفـرص البشـرية التنميـة لحـو  2004مـارس 10

غواط، جامعة :الجزائر البشرية، والكـفاءات المعرفة
ٔ
  .اال

شـرف  البلقينـي .13
ٔ
 فـي النشـر حـول تقريـر).  2013. (منى فاروق، وعلى ا

  .، مصر 1ط . مصر اتحاد الناشرين العرب 2011 لعام العربي العالم
بيـة فـي دعـم دور اتحـادات الناشـرين العر).  2007. (منى، فاروق دمحم .14

و تطــــــــــوير حركــــــــــة النشــــــــــر فــــــــــي الــــــــــوطن العربي،دراســــــــــة ميدانيــــــــــة 
  . مصر. حلوان.مسحية
 جنبية

ٔ
  :المراجع اال

1. Adams et al. (2011).  Global Research Report, Exploring 
the Changing Landscape of Arabian, Persian and  
Turkish Research. J..; February. Thomson Reuters 
Science. ISBN: 1–904431–27–5.  

  
2. Mourice،Angers (1997  ) .  Initiation pratique a la 

méthodologie des sciences humaines.  ED Casbah 
,Alger. 
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 -اشكالية البحث والنشر في العلوم العصبية
  - الجزائر نموذجا

  بزيح هناء. د
  2مين دباغين سطيف استاذمحاضر في جامعة دمحم ل

       
إن البحث العلمي من محددات الحكم على تصنيف وتقويم وريادة  :  ملخص

هم 
ٔ
الجامعة عالميا ، ويعتبر النشر العلمي القناة الرئيسة لنشر المعرفة ، ومن ا

المؤشرات الدالة على ثراء الجامعة العلمي وتبوؤها مكانة لها في التصنيف 
م بمعايير البحث العلمي بما يضمن إثراء المعرفة العالمي، لذا وجب االهتما

ويدعم مكانة الجامعة وسمعتها على المستوى العربي والعالمي، ولعل 
التجارب المحلية  بالجزائر في مجال البحث و النشر العلمي المتميز مازالت 
متواضعة  خاصة في مجال العلوم العصبية التي تستلزم امكانيات ضخمة 

هزة ، وبالنظر الى معايير ومواصفات النشر في المجالت ومراكز بحثية مج
العلمية العالمية المصنفة ، يعد الباحث الجزائري في مجال العلوم العصبية 

  . بعيدا عن الخوض في التجارب والنتائج العلمية الدقيقة  التي يستطيع نشرها
جود في تهدف الباحثة  من خالل عرض المقال الى طرح اشكالية الفراغ المو   

البحث والنشر العلمي في مجال العلوم العصبية  عن طريق دراسة حالة 
لجامعة جزائرية ، استطلعت الباحثةعن سبب النقص النوعي في البحوث 
المميزة في مجال العلوم النفسية العصبية، فاجرت دراسة وصفية لعدد مراكز 

في الجامعة بحثية موجودة في الجزائر خاصة بالعلوم العصبية  الموجودة 
  .لرصد امكانية البحث المميز في هذه المراكز 

  النشر العلمي، البحث العلمي، السياسة البحثية: الكلمات المفتاحية



  العالم العربي تقييم جودة اوعية النشر العلمي في :المؤتمر الدولي األول

356 
 

هداف ووظائـف الجامعة ومن محددات : مقدمة
ٔ
هم ا

ٔ
حد ا

ٔ
إن البحث العلمي ا

مكانة البحث العلمي في تقدم العلم الحكم على تصنيفها،وال تنحصر 
كاديمية هي ، ).F.Bacon, 1960 :22-25(والمعرفة

ٔ
وتعتبر المؤسسات اال

، كما ) 53: صالح الدين شاروخ(المراكز الرئيسية لهذا النشاط العلمي الحيوي 
ن 

ٔ
هم المؤشرات الدالة على ثراء الجامعة العلمي ا

ٔ
النشر العلمي المتميز ا

وتبوؤها مكانة لها في التصنيف العالمي،ومن خالله يتم التمكين لمجتمع 
ولويات كل دولة إمكانية تطوير البحث رفي منتجمع

ٔ
تي ذلك في مقدمة ا

ٔ
، إذ يا

عمار  ( العلمي وجعله يواكب تطلعات واهتمامات الدولة
الجامعات الغربية حققت شهرتها وسمعتها العالمية من خالل ف.)43:عوابدي

إنجازاتها واكـتشافاتها العلمية المتميزة التي ساهمت في معالجة المشاكل 
كـثر منمثال نجد ف  لفة،المخت

ٔ
من بحوث الماجستير في اليابان   % 90ان ا

تتجه نحو إيجاد حلول للمشاكل الصناعية التي تواجهها الشركات في 
حمد البستان،  (اليابان

ٔ
فالجامعة لها دور مهم في تنمية المعرفة .)2000:45ا

ركنا  وانمائها وتطويرها من خالل ما تقوم به من نشاطات بحثية تمثل بدورها
حد متطلبات  

ٔ
ساسيا في مضمار التطوير والتحسين المستمر الذي يشكل ا

ٔ
ا

ساتذتها وطالبها اتجاهات قوية 
ٔ
ن تكون لدى ا

ٔ
الجودة، إذ يجب على الجامعة ا

حمد الخطيب، (نحو االهتمام بالبحوث 
ٔ
، إن من الثغرات البارزة ) 20: 2008ا

قصيره في ميادين البحث التي يشكو منها التعليم العالي في الدول العربية ت
ن معجم 

ٔ
بوجه عام وفي ميدان  البحث الموجه نحو التنمية بوجه خاص، وا

جل الترقية العلميةالترقى 
ٔ
كاديمية بحثه من ا

ٔ
بحاث في الدول العربية هي ا

ٔ
اال

حمد الخطيب،(للنشر العالمي،
ٔ
  ) 28:2008ا

عربية، هذا اما في الجزائر يعاني البحث والنشر العلمي ما يعانيه في الدول ال
 2006مطانيوس،) ( 2000:بوعشة(ما اثبتته العديد من الدراسات لكل من 

حول معوقات البحث والنشر ) : 9-69 2007معمرية، (، ففي دراسة ل)
ساتذة الجامعة ، حدد ها الباحث في

ٔ
نقص إمكانيات :  العلمي من وجهة نظر ا

لمادي على النشر، نقص الخبرة بمنهجية البحث العلمي، عدم التشجيع ا
البحث العلمي،الشعور بعد الجدارة النجاز البحث العلمي،الخوف من رفض 

 .البحث من جهة النشر،عدم الميل إلى ممارسة البحث العلمي



  العالم العربي تقييم جودة اوعية النشر العلمي في :المؤتمر الدولي األول

357 
 

اثبتت هذه الدراسات ان البحث العلمي في العالم العربييواجه عدة صعوبات 
ثرت سلبا على مردوده  وهو النشر العالمي،وال 

ٔ
وجود ومعوقات ومشاكل ا

ي
ٔ
تحقيق التراكم المعرفي في مختلف العلوم عن طريق االبحاث العلمي الذي ال

ولقد ابرز ،  ) 1996:12،بو بكر بوخريسة(يؤدي  إلى تطور العلوم و تقدمها
رقام المتعلقة بالبحث العلمي في الوطن ) 2000( غانم

ٔ
بعض الحقائق واال

برز ما عرضه ال
ٔ
ن معدل اإلنفاق العربي مقارنة مع دول متقدمة ، ومن ا

ٔ
باحث ا

على البحوث والتطوير في الدول العربية في العالم لكل فرد من السكان يصل 
دوالر في  230دوالرا في اليابان، والى  190دوالرات، بينما يصل إلى  4إلى 

لمانيا
ٔ
 %5م من 1986و كان نصيب فرنسا من البحث العلمي العالمي سنة  .ا

لمانيا ، و تحتل فرنسا المرتبة % 7إلى 
ٔ
وروبا بعد ا

ٔ
 Françoise)(الثانية في ا

.m, f, 1992 :7 ، وضح الدكـتور عمار بوحوش
ٔ
في محاضرة ) 2010(لقد ا

لقاها
ٔ
بجمعية  2010ماي  1يوم   بعنوان إشكالية البحث العلمي في الجزائر ا

زمة البحث العلمي في ان مالقى المعرفة والبحث العلمي بالجلفة، 
ٔ
ا

مركزية هي التي تمول البحث وتفرض شروط الصرف الجزائرتنبع من الجهة ال
مع عدم وجود ميزانيات للنشر في المجالت العلمية، ناهيك عن سوء التنظيم 
هم الصعوبات التي تواجه 

ٔ
والتسيير  وقلة الوعي بالبحث العلمي، ولعل من ا

البحث العلمي في الدول العربية ضعف الدعم المخصص للبحث العلمي ، 
البرغوثي، .(عليا، عدم وجود سياسة علمية واضحة للنشرضعف الدراسات ال

بو سمرة
ٔ
 .فمعظم البحوث تتم بهدف الترقية العلمية ال اكـثر.)145: 2007.ا

ن اإلنتاجية العلمية للباحث العربي ضعيفة جدا فقد ورد في : االشكالية
ٔ
ا

 منشورات معهد 
ن إنتاجية الباحث العربي تعادل 

ٔ
من  %10اإلحصاء العلمي العالمي، ا

 المعدل العادي لغيره من العلماء 
ن إنتاج العلماء و المفكرين العرب مجتمعين يقل عن (1973)حتى عام

ٔ
كما ا
 إنتاج الفئة نفسها في 

وقدرت إنتاجية ، ) 2001:18دمحم متولي غنيمة، (إسرائيل قبل عشر سنوات
بحثا سنويا، في حين  2.5ب  1985الباحث الواحد في الدول المتقدمة عام 

بحثا للباحث  0.2انت إنتاجية الباحث العربي خالل نفس الفترة في حدود ك
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سنوياونسبة اإلنفاق على البحث العلمي والتطوير في الدول العربية 
في حين تصل هذه النسبة . 0.1، السعودية  0.45في مصر مثال  .0.21ضعيفة

بو سمرة(في الدول المتطورة  3.00إلى 
ٔ
ك)1145: 2007.البرغوثي، ا

ٔ
د و ا

بحاث وجوب إلى (Lundgren)البروفسور 
ٔ
عمال و اال

ٔ
نشر مختلف اال

"(128:1991 ,tarrou-Hostmark خالقيات البحث
ٔ
 عن االلتزام با

ً
فضال

ْين ثير العربي؛ ال ُيستخدم فقط للتقييم . والنشر العلِمي�
ٔ
ن� معامل التا

ٔ
كما ا

يضا لتقييم
ٔ
كاديمي للمجالت العلمية وتميِزها، وإنما ا

ٔ
داء  العلمي واال

ٔ
ا

الباحثين والجامعات والمؤسسات البحثية ونوعية التخصصات التي يتم 
ثار هذه 

ٓ
البحث فيها، ومدى مساهمة هذه البحوث في التطوير العلمي، وكذا ا

لذاتهتمالجامعات و مراكز البحوث على المجتمع والمؤسسات الوطنية، 
وعية النشر 

ٔ
بحاثهم العلمية في ا

ٔ
المحكمة و التي البحوث العالمية بنشر نتائج ا

عمال 
ٔ
و كـتب ا

ٔ
تتبنى المعايير العلمية الرصينة من دوريات علمية متخصصة ا

بحاث و تتكامل   المؤتمرات
ٔ
جل تبادل المعرفة و النتائج لكي تستمر اال

ٔ
من ا

هدافها
ٔ
شريانًا هامًا من شرايين   و تعتبر الدوريات العلمية. نتائجها و ا

كاديمية التي المعلومات في المكـتبات ومراكز المعلوم
ٔ
ات وخاصة المكـتبات اال
هناك . تولي اهتمامًا خاصًا للدوريات العلمية في مختلف مجاالت المعرفة

سباب من ضمنها
ٔ
  :اهتمام متزايد بالنشر العلمي لعدة ا

خبار  .1
ٔ
ليتعرف العلماء و الباحثين و الناس جميعًا على النتائج و اال

بحا
ٔ
و لقد حقق . ثالجديدة عن طريق قراءة ما ينشر من تلك اال

 .النشر العلمي إنجازات هامة و صائبة
كما ان تصنيف الجامعات اصبحت تعتمد في معظمها علي  .2

مساهمات اعضاء هيئة التدريس ونوعية وكمية المنشورات باسم 
ثر تلك المنشورات ومدي االستشهاد بها من قبل 

ٔ
الجامعة ومقدار ا

  الباحثين
ا  يعاني تحديات ترتبط بشكل لكن النشر العلمي في الوطن العربي عموم

وثيق بمشكالت البحث التي تعيق سيره وتعطل مسيرته وتضعف دوره، 
  :فجاءت إشكالية بحثنا كالتالي
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  ما هي اهم تحديات النشر في المجال النفسي العصبي للبحوث العربية؟
يتاثر النشر العربي كمنتوج للبحث العلميبمشكالت البحث :  الفرضية -

  .في الجامعة الجزائرية من وجهة عينة البحث العلمي التخصصي
هداف البحث

ٔ
 :ا

التعرف على مشكالت النشر المتعلقة بالبحث العلمي من وجهة نظر  .1
ساتذة بالجامعة الجزائرية

ٔ
 .عينة من ا

 .التعرف على تحديات ال .2

هناك عدة تعاريف تختلف باختالف الباحثين، حيث  :البحث العلمي مفهوم
حدهم

ٔ
ساليب واإلجراءات هو االس“ :يعرفه ا

ٔ
تخدام المنظم لعدد من اال

كـثر كـفاية لمشكلة ما، عما يمكننا الحصول عليه بطرق 
ٔ
للحصول على حل ا

و عالقات جديدة لزيادة 
ٔ
خرى، وهو يفترض الوصول إلى نتائج ومعلومات ا

ٔ
ا

و التحقق منها
ٔ
عملية منظمة هادفة  وهو).15ماثيو جيدير،ص (المعرفة للناس ا

دواته ومبادئه وخطواته من اجل تتبع المنهج العلم
ٔ
ي ووسائله وقواعده وا

و 
ٔ
و تنفيذ ا

ٔ
و حل مشكلة قائمة ا

ٔ
تقصي الحقائق والوصول إلى معرفة جديدة ا

مجموع الطرق الموصلة إلى معرفة الحقيقة،  ويعرف على فهو  .تطبيق نظرية
انهعملية الوصول إلى حل معتمد عليه للمشكالت التي تواجه الباحث وذلك 

“’ الجمع المنظم و المتناسق للمعلومات ثم تحليلها وتفسيرها من خالل
نه   John w .best(1983)وعرفه)15: 1984تركي، (

ٔ
محاولة دقيقة للتوصل “ با

“ و) .70: 2007معمرية،(إلى حلول للمشكالت التي تؤرق اإلنسان وتحيره 
البحث العلمي وسيلة موضوعية للكشف عن الحقيقة العلمية وهو دفع عجلة 

لتنمية داخل المجتمع، وضرورة لتطوير البيئة وحل مشكالتها، وتوفير ا
“ وذلك عن طريق ). 41: 2001شحاتة،(المعلومات الالزمة التخاذ القرار

ساليب المتخصصة واإلجراءات للحصول على 
ٔ
االستخدام المنتظم لعدد من اال

خرى اقل تميي
ٔ
كـثر كـفاية لمشكلة ما عما يمكن الحصول عليه بطرق ا

ٔ
 ”زاحل ا

و المشكلة التي  ،)15 -12: 1983عفيفي، (
ٔ
وهو يعتبر اإلجابة على السؤال ا

نه  .)26: 1986بدر ، .( تواجه الباحث
ٔ
كما عرف البعض البحث العلمي على ا

محاولة الكـتشاف المعرفة والتنقيب عنها وتطويرها وفحصها وتحقيقها بتقصي 
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ولذلك يعد البحث دقيق ، ومن ثمة عرضها عرضا متكامال بذكاء وإدراك ، 
و 

ٔ
ن الباحث يحاول بواسطته دراسة ظاهرة ا

ٔ
وسيلة وليس غاية بحد ذاته ، ال

دت إلى وقوعها ، ثم الخروج 
ٔ
مشكلة ما ، والتعرف عليها وعلى العوامل التي ا

و عالج المشكلة
ٔ
و الوصول إلى حل ، ا

ٔ
فوزي غرايبية، و نعيم ( بنتيجة ا

طريقة منظمة " عن  ان البحث العلمي يعبر ).102 :2002دهمش ، 
وموضوعية في جمع البيانات وتسجيلها وتحليلها الستخالص وتطوير 
صحاب القرار الستخدامها في عملية اتخاذ 

ٔ
المعلومات  لتزويدها للمؤسسة وا

خرون، ( القرار
ٓ
  )2002هاشم فوزي دباس العبادي وا

ق هو عملية إيصال النتاج الفكري من مرسل إلى مستقبل ووف: النشر العلمي 
يعد النشر العلمي و) 6: الخشاب ،عبد هللا يوسف(نظريات االتصال 

المحصلة النهائية للبحوث العلمية، والباب الرئيسي لنشر العلم والمعرفة، 
ساسيا للحضارة إالنسانية

ٔ
سيس . ومصدًرا ا

ٔ
ساسية لتا

ٔ
كما يعد البنية اال

لعوضي(وتطوير التعليم بجميع مراحله  فريدة 
ٔ
حمد ا

ٔ
 ).2010،دمحم ا

وبما ٕان البحث العلمي هو الطريق العلمي لحل المعضالت وٕانتاج . 
المعرفة لذا فانه البد لنتائجه من الوصول ٕالى من يحتاجها من مؤسسات 
فضل وسيلة لذلك هي عملية النشر الن درجة إالفادة من 

ٔ
وٕافراد لذا فان ا

و مؤسسات 
ٔ
الشئ تكمن في عملية نشره وٕايصاله ٕالى من يستفيد منه فردا ا

  )7:الخشاب ، عبد هللا يوسف (
: اهم اشكاليات البحث والنشر العلمي في العلوم العصبية في الجزائر

جرت الباحثة 
ٔ
) رئيسة منظمة المجتمع العلمي العربي(“ موزة بنت دمحم الربان”ا

دراسة حول البحث العلمي بالجزائر ومقارنته ببقية الدول العربية حيث جاء 
ورقة  51917ت دول مجلس التعاون الخليجي الست وللمقارنة فقد نشر “ :عنها

ي ما نسبته 
ٔ
٪ من اإلنتاج العربي لنفس الفترة؛ بينما نشرت  31,18بحثية، ا

٪، وباقي الدول العربية مثلت  28,85ورقة وبنسبة  48042مصر لوحدها 
من إنتاج  30,62النسبة الباقية، ان البحث العلمي في الجزائر والذي يمثل 

٪ من اإلنتاج العربي في هذه الفترة، شهد زيادة  9,33العربي و بالد المغرب 
خيرة

ٔ
و ). 2013موزة بنت دمحم الربان، (“ملحوظة في هذه السنوات العشر اال

ن البحث في مصر هو 
ٔ
يبدو من خالل اإلحصائيات التي قامت بها الباحثة ا



ي بها هو 
المتوسط مغاربيا، ولكن بنسبة ضعيفة إذا ما قورن بالدول العربية 
المشرقية، يعود إلى اجبارية  البحث باللغة اإلنجليزية عكس الفرنسية التي 

المنشورة في 

  

وراق المنشورة 
ٔ
ن الجزائر تفوق المغرب في اال

ٔ
فمن خالل المنحنى يظهر ا

ضعاف تونس مرات مساحة 
ٔ
ن الجزائر تساوي ا

ٔ
ولكنها تقل عن تونس، حيث ا

وشعبا، ولكن تونس فاقت الجزائر، ويرجع ذلك إلى جودة التعليم وتنظيمه 
يرجع تفوق تونس إلى االستقرار الذي عرفته 
فإذا ما قارنا عدد المجالت 
وربا مثال 

ٔ
وراق العلمية بما يجري عند دول ا

ٔ
الجزائرية وبراءات االختراع واال

ن البحث عندنا ال ينتج الكـثير 
ٔ
نالحظ فرق كبير وفجوة كبيرة وكذلك نالحظ با

إن اغلب المنشورات العالمية ذات تاثير قوي كانت تابعة للجامعة المنتجة 

  العالم العربي
ي بها هو 
المتوسط مغاربيا، ولكن بنسبة ضعيفة إذا ما قورن بالدول العربية 
المشرقية، يعود إلى اجبارية  البحث باللغة اإلنجليزية عكس الفرنسية التي 

المنشورة في 

  

وراق المنشورة 
ٔ
ن الجزائر تفوق المغرب في اال

ٔ
فمن خالل المنحنى يظهر ا

ضعاف تونس مرات مساحة 
ٔ
ن الجزائر تساوي ا

ٔ
ولكنها تقل عن تونس، حيث ا

وشعبا، ولكن تونس فاقت الجزائر، ويرجع ذلك إلى جودة التعليم وتنظيمه 
يرجع تفوق تونس إلى االستقرار الذي عرفته 
فإذا ما قارنا عدد المجالت 
وربا مثال 

ٔ
وراق العلمية بما يجري عند دول ا

ٔ
الجزائرية وبراءات االختراع واال

ن البحث عندنا ال ينتج الكـثير 
ٔ
نالحظ فرق كبير وفجوة كبيرة وكذلك نالحظ با

إن اغلب المنشورات العالمية ذات تاثير قوي كانت تابعة للجامعة المنتجة 
UBC 

العالم العربي

ي بها هو 
المتوسط مغاربيا، ولكن بنسبة ضعيفة إذا ما قورن بالدول العربية 
المشرقية، يعود إلى اجبارية  البحث باللغة اإلنجليزية عكس الفرنسية التي 

المنشورة في 

وراق المنشورة 
ٔ
ن الجزائر تفوق المغرب في اال

ٔ
فمن خالل المنحنى يظهر ا

ضعاف تونس مرات مساحة 
ٔ
ن الجزائر تساوي ا

ٔ
ولكنها تقل عن تونس، حيث ا

وشعبا، ولكن تونس فاقت الجزائر، ويرجع ذلك إلى جودة التعليم وتنظيمه 
يرجع تفوق تونس إلى االستقرار الذي عرفته 
فإذا ما قارنا عدد المجالت 
وربا مثال 

ٔ
وراق العلمية بما يجري عند دول ا

ٔ
الجزائرية وبراءات االختراع واال

ن البحث عندنا ال ينتج الكـثير 
ٔ
نالحظ فرق كبير وفجوة كبيرة وكذلك نالحظ با

إن اغلب المنشورات العالمية ذات تاثير قوي كانت تابعة للجامعة المنتجة 
عمال داخل الجامعة مثل حاضنة 

ٔ
 UBCالتي تحوي حاضنات اال

العالم العربي

ما في الجزائر فإن البحث العلم
ٔ
على عربيا، ثم تليه دول الخليج، ا

ٔ
ي بها هو اال

المتوسط مغاربيا، ولكن بنسبة ضعيفة إذا ما قورن بالدول العربية 
المشرقية، يعود إلى اجبارية  البحث باللغة اإلنجليزية عكس الفرنسية التي 

مام اإلنجليزية
ٔ
  .تتعامل بها دول المغرب التي تتسم بالضعف علميا ا

المنشورة في 

وراق المنشورة 
ٔ
ن الجزائر تفوق المغرب في اال

ٔ
فمن خالل المنحنى يظهر ا

ضعاف تونس مرات مساحة 
ٔ
ن الجزائر تساوي ا

ٔ
ولكنها تقل عن تونس، حيث ا

وشعبا، ولكن تونس فاقت الجزائر، ويرجع ذلك إلى جودة التعليم وتنظيمه 
يرجع تفوق تونس إلى االستقرار الذي عرفته 
فإذا ما قارنا عدد المجالت 
وربا مثال 

ٔ
وراق العلمية بما يجري عند دول ا

ٔ
الجزائرية وبراءات االختراع واال

ن البحث عندنا ال ينتج الكـثير 
ٔ
نالحظ فرق كبير وفجوة كبيرة وكذلك نالحظ با

إن اغلب المنشورات العالمية ذات تاثير قوي كانت تابعة للجامعة المنتجة 
عمال داخل الجامعة مثل حاضنة 

ٔ
التي تحوي حاضنات اال

العالم العربي 

ما في الجزائر فإن البحث العلم
ٔ
على عربيا، ثم تليه دول الخليج، ا

ٔ
اال

المتوسط مغاربيا، ولكن بنسبة ضعيفة إذا ما قورن بالدول العربية 
المشرقية، يعود إلى اجبارية  البحث باللغة اإلنجليزية عكس الفرنسية التي 

مام اإلنجليزية
ٔ
تتعامل بها دول المغرب التي تتسم بالضعف علميا ا

المنشورة في يبين ذلك النمو البحثي وعدد االوراق 

وراق المنشورة 
ٔ
ن الجزائر تفوق المغرب في اال

ٔ
فمن خالل المنحنى يظهر ا

ضعاف تونس مرات مساحة 
ٔ
ن الجزائر تساوي ا

ٔ
ولكنها تقل عن تونس، حيث ا

وشعبا، ولكن تونس فاقت الجزائر، ويرجع ذلك إلى جودة التعليم وتنظيمه 
يرجع تفوق تونس إلى االستقرار الذي عرفته 
فإذا ما قارنا عدد المجالت 
وربا مثال 

ٔ
وراق العلمية بما يجري عند دول ا

ٔ
الجزائرية وبراءات االختراع واال

ن البحث عندنا ال ينتج الكـثير 
ٔ
نالحظ فرق كبير وفجوة كبيرة وكذلك نالحظ با

إن اغلب المنشورات العالمية ذات تاثير قوي كانت تابعة للجامعة المنتجة 
عمال داخل الجامعة مثل حاضنة 

ٔ
التي تحوي حاضنات اال

 تقييم جودة اوعية النشر العلمي في
ما في الجزائر فإن البحث العلم

ٔ
على عربيا، ثم تليه دول الخليج، ا

ٔ
اال

المتوسط مغاربيا، ولكن بنسبة ضعيفة إذا ما قورن بالدول العربية 
المشرقية، يعود إلى اجبارية  البحث باللغة اإلنجليزية عكس الفرنسية التي 

مام اإلنجليزية
ٔ
تتعامل بها دول المغرب التي تتسم بالضعف علميا ا

يبين ذلك النمو البحثي وعدد االوراق 

وراق المنشورة 
ٔ
ن الجزائر تفوق المغرب في اال

ٔ
فمن خالل المنحنى يظهر ا

ضعاف تونس مرات مساحة 
ٔ
ن الجزائر تساوي ا

ٔ
ولكنها تقل عن تونس، حيث ا

وشعبا، ولكن تونس فاقت الجزائر، ويرجع ذلك إلى جودة التعليم وتنظيمه 
يرجع تفوق تونس إلى االستقرار الذي عرفته 
فإذا ما قارنا عدد المجالت 
وربا مثال 

ٔ
وراق العلمية بما يجري عند دول ا

ٔ
الجزائرية وبراءات االختراع واال

ن البحث عندنا ال ينتج الكـثير 
ٔ
نالحظ فرق كبير وفجوة كبيرة وكذلك نالحظ با

  و نظري ومحصور في حدود الكـتابة والتقنين، 
إن اغلب المنشورات العالمية ذات تاثير قوي كانت تابعة للجامعة المنتجة 

عمال داخل الجامعة مثل حاضنة 
ٔ
التي تحوي حاضنات اال

تقييم جودة اوعية النشر العلمي في

ما في الجزائر فإن البحث العلم
ٔ
على عربيا، ثم تليه دول الخليج، ا

ٔ
اال

المتوسط مغاربيا، ولكن بنسبة ضعيفة إذا ما قورن بالدول العربية 
المشرقية، يعود إلى اجبارية  البحث باللغة اإلنجليزية عكس الفرنسية التي 

مام اإلنجليزية
ٔ
تتعامل بها دول المغرب التي تتسم بالضعف علميا ا

يبين ذلك النمو البحثي وعدد االوراق 

وراق المنشورة 
ٔ
ن الجزائر تفوق المغرب في اال

ٔ
فمن خالل المنحنى يظهر ا

ضعاف تونس مرات مساحة 
ٔ
ن الجزائر تساوي ا

ٔ
ولكنها تقل عن تونس، حيث ا

وشعبا، ولكن تونس فاقت الجزائر، ويرجع ذلك إلى جودة التعليم وتنظيمه 
يرجع تفوق تونس إلى االستقرار الذي عرفته 
فإذا ما قارنا عدد المجالت 
وربا مثال 

ٔ
وراق العلمية بما يجري عند دول ا

ٔ
الجزائرية وبراءات االختراع واال

ن البحث عندنا ال ينتج الكـثير 
ٔ
نالحظ فرق كبير وفجوة كبيرة وكذلك نالحظ با

و نظري ومحصور في حدود الكـتابة والتقنين، 
إن اغلب المنشورات العالمية ذات تاثير قوي كانت تابعة للجامعة المنتجة 

عمال داخل الجامعة مثل حاضنة 
ٔ
التي تحوي حاضنات اال

تقييم جودة اوعية النشر العلمي في

ما في الجزائر فإن البحث العلم
ٔ
على عربيا، ثم تليه دول الخليج، ا

ٔ
اال

المتوسط مغاربيا، ولكن بنسبة ضعيفة إذا ما قورن بالدول العربية 
المشرقية، يعود إلى اجبارية  البحث باللغة اإلنجليزية عكس الفرنسية التي 

مام اإلنجليزية
ٔ
تتعامل بها دول المغرب التي تتسم بالضعف علميا ا

يبين ذلك النمو البحثي وعدد االوراق 

وراق المنشورة 
ٔ
ن الجزائر تفوق المغرب في اال

ٔ
فمن خالل المنحنى يظهر ا

ضعاف تونس مرات مساحة 
ٔ
ن الجزائر تساوي ا

ٔ
ولكنها تقل عن تونس، حيث ا

وشعبا، ولكن تونس فاقت الجزائر، ويرجع ذلك إلى جودة التعليم وتنظيمه 
يرجع تفوق تونس إلى االستقرار الذي عرفته 

فإذا ما قارنا عدد المجالت ، 
وربا مثال 

ٔ
وراق العلمية بما يجري عند دول ا

ٔ
الجزائرية وبراءات االختراع واال

ن البحث عندنا ال ينتج الكـثير 
ٔ
نالحظ فرق كبير وفجوة كبيرة وكذلك نالحظ با

و نظري ومحصور في حدود الكـتابة والتقنين، 
إن اغلب المنشورات العالمية ذات تاثير قوي كانت تابعة للجامعة المنتجة 

عمال داخل الجامعة مثل حاضنة 
ٔ
التي تحوي حاضنات اال

تقييم جودة اوعية النشر العلمي في

 

ما في الجزائر فإن البحث العلم
ٔ
على عربيا، ثم تليه دول الخليج، ا

ٔ
اال

المتوسط مغاربيا، ولكن بنسبة ضعيفة إذا ما قورن بالدول العربية 
المشرقية، يعود إلى اجبارية  البحث باللغة اإلنجليزية عكس الفرنسية التي 

مام اإلنجليزية
ٔ
تتعامل بها دول المغرب التي تتسم بالضعف علميا ا

يبين ذلك النمو البحثي وعدد االوراق 

وراق المنشورة 
ٔ
ن الجزائر تفوق المغرب في اال

ٔ
فمن خالل المنحنى يظهر ا

ضعاف تونس مرات مساحة 
ٔ
ن الجزائر تساوي ا

ٔ
ولكنها تقل عن تونس، حيث ا

وشعبا، ولكن تونس فاقت الجزائر، ويرجع ذلك إلى جودة التعليم وتنظيمه 
يرجع تفوق تونس إلى االستقرار الذي عرفته 

، المؤسسات، اما فيما يخص االنتاج العلمي
وربا مثال 

ٔ
وراق العلمية بما يجري عند دول ا

ٔ
الجزائرية وبراءات االختراع واال

ن البحث عندنا ال ينتج الكـثير 
ٔ
نالحظ فرق كبير وفجوة كبيرة وكذلك نالحظ با

و نظري ومحصور في حدود الكـتابة والتقنين، 
إن اغلب المنشورات العالمية ذات تاثير قوي كانت تابعة للجامعة المنتجة 

عمال داخل الجامعة مثل حاضنة 
ٔ
التي تحوي حاضنات اال

تقييم جودة اوعية النشر العلمي في

361 

ما في الجزائر فإن البحث العلم
ٔ
على عربيا، ثم تليه دول الخليج، ا

ٔ
اال

المتوسط مغاربيا، ولكن بنسبة ضعيفة إذا ما قورن بالدول العربية 
المشرقية، يعود إلى اجبارية  البحث باللغة اإلنجليزية عكس الفرنسية التي 

مام اإلنجليزية
ٔ
تتعامل بها دول المغرب التي تتسم بالضعف علميا ا

يبين ذلك النمو البحثي وعدد االوراق 

: 

وراق المنشورة 
ٔ
ن الجزائر تفوق المغرب في اال

ٔ
فمن خالل المنحنى يظهر ا

ضعاف تونس مرات مساحة 
ٔ
ن الجزائر تساوي ا

ٔ
ولكنها تقل عن تونس، حيث ا

وشعبا، ولكن تونس فاقت الجزائر، ويرجع ذلك إلى جودة التعليم وتنظيمه 
يرجع تفوق تونس إلى االستقرار الذي عرفته 

المؤسسات، اما فيما يخص االنتاج العلمي
وربا مثال 

ٔ
وراق العلمية بما يجري عند دول ا

ٔ
الجزائرية وبراءات االختراع واال

ن البحث عندنا ال ينتج الكـثير 
ٔ
نالحظ فرق كبير وفجوة كبيرة وكذلك نالحظ با

و نظري ومحصور في حدود الكـتابة والتقنين، 
إن اغلب المنشورات العالمية ذات تاثير قوي كانت تابعة للجامعة المنتجة 

عمال داخل الجامعة مثل حاضنة 
ٔ
التي تحوي حاضنات اال

تقييم جودة اوعية النشر العلمي في

361

ما في الجزائر فإن البحث العلم
ٔ
على عربيا، ثم تليه دول الخليج، ا

ٔ
اال

المتوسط مغاربيا، ولكن بنسبة ضعيفة إذا ما قورن بالدول العربية 
المشرقية، يعود إلى اجبارية  البحث باللغة اإلنجليزية عكس الفرنسية التي 

مام اإلنجليزية
ٔ
تتعامل بها دول المغرب التي تتسم بالضعف علميا ا

يبين ذلك النمو البحثي وعدد االوراق 

وراق المنشورة 
ٔ
ن الجزائر تفوق المغرب في اال

ٔ
فمن خالل المنحنى يظهر ا
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ResearchEnterprises   والتي تقع داخل جامعةColombiaUniversity 
of british  يضا جامعة

ٔ
التي تمتلك لوحدها ثالث Maryland universityوا

فكرة الحاضن حاضنات تكنولوجية توجد داخل الحرم الجامعي، و 
وستن(التكنولوجي 

ٔ
قامته جامعة تكساس كمشروع تعاوني بين ) ا

ٔ
و الذي ا

ن يكون عامال مساعدا 
ٔ
الجامعة و الحكومة المحلية للوالية و هو مصمم  ال

 البحث العلمي إلى ثروة  اقتصادية للتنمية االقتصادية ، و ذلك بتحويل نتائج
مريكي ذوالصيغة االستثمارية هو 

ٔ
و هي الجامعات التي " ما يميز النموذج اال

و معاهد التكنولوجيا المتعددة ، ومنها 
ٔ
ترتبط  بمراكز تنمية التكنولوجيا ا

ريزونا وتقوم الجامعة 
ٔ
جامعة ستانفورد ،جامعة نيويورك  ،جامعة ا

بحاث التي يكون  الدافع إليها وجود االستثمارية باستخدام ال
ٔ
تطبيقات و اال

و نقل نتائج البحوث العلمية من الجامعة إلى مؤسسات و  
ٔ
مشاكل معينة ا

لية للربط بين البحث .قطاعات اإلنتاج، 
ٓ
و يعتبر الحاضن التكنولوجي ا

العلمي الجامعي و التنمية االقتصادية و يحقق  مفهوم التزامن بين نتائج 
  )  ،20: 2003راشد القصبي ،  "(و تطبيقاتها التكنولوجية البحث العلمي

تعتبر البحوث التطبيقية الحلقة المفقودة في البحث العلمي في الجزائر،  كما 
ساليب احصائية غامضة ، 

ٔ
و البحوث ال تعدو ان تكون نتائج وهمية متخفية با

ية و ان البحث التطبيقي يعتمد على التجارب المخبر .وال يثق في نتائجها
و لتصميم 

ٔ
كد من إمكانية تطبيق النتائج في الواقع، ا

ٔ
الدراساتالميدانية للتا

ووضع المناهج والوسائل الجديدة التييمكن من خالها تحقيق غاية البحث 
 Madeleine) وتحديد قيمته العلميةمن خالل نشره في المجالت العالمية

البحث هي البحوث البحوث المنتشرة في جامعاتنا ومراكز بينما 345: 1999,
الوصفية المسحية التي تكـتفي بجمع المعطيات وتحليلها وتفسيرها ووضع 

والتي قد ال يكون لها عالقة بجودة النشر بعض االقتراحات والتوصيات، 
  .العلمي 

جمال . كما تشكل اللغة عائـقا كبيرا امام النشر العالمي ، وقدتناول د
برز التحديات التي

ٔ
تواجه النشر العلمي باللغة  الدهشان في مؤتمر ؛ ا

وعية النشر  2017العربية،
ٔ
بجامعة المنوفية والتي تتمثل في عدم التزام ا

العربية بالمعايير المتعارف عليها عالميا، وعدم وجود مجلة عربية في قائمة 
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ثير عال، إضافة إلى احتكار مؤسسة 
ٔ
التصنيفات العالمية التي لها معامل تا

المجالت والدوريات واقتصاِرها على المنشور لتصنيف " تومسون رويترز "
جنبية، باإلضافة إلى وضع مجموعة من الشروط المجحفة 

ٔ
باللغات اال

دى إلى حرمان المجالت العربية من 
ٔ
والتعجيزية للنشر باللغة العربية، مما ا

هذا الحق، وعدِم وجود قواعد بيانات شاملة لإلنتاج العلمي المنشور باللغة 
ن

ٔ
المحاوالت التي تمت في هذا المجال ما تزال غير ذي جدوى  العربية، كما ا

ثيراُتها محدودة جداً 
ٔ
  .وتا

وقامت جامعة شنغهاي بالصين خالل السنتين الماضيتين بنشر ابحاث 
اساتذة الجامعة على شبكة االنترنت وفي المجالت العلمية المرموقة مثل 

science , nature  اللغة االنجليزية، نظرا مع التركيز على البحوث  المكـتوبة ب
  الن البحوث المكـتوبة باللغة الصينية لم يتم احتسابها 

ان مخرجات البحث من المعايير :معايير جودة مخرجات البحث العلمي
المعتمدة لقياس جودة التعليم العالي للجامعات من حيث قياس ثالث 

  :وفق تصنيف جامعة شنغهاي بالصين  مؤشرات
٪ من المعدل المخصص للمؤشر 100وتعطى نسبة : ةمؤشر المقاالت المنشور 

٪للكاتب الثاني 50للمؤسسة التي تنتمي اليها الباحث المسؤول عن الدراسة و
  .٪للمؤسسات التي ينتمي اليها باقي الكـتاب10٪للكاتب الذي يليه و25و 

مؤشر المقاالت الواردة في دليل النشر العلمي الموسع ودليل النشر للعلوم 
يؤخذ هنا مؤشر صنف المقاالت بحساب العدد االجمالي من : االجتماعية

)  2معامل (ويتم اعطاء معدل خاص ) 1معامل(المقاالت لكل مؤسسة 
  )2016سعيد الصديقي،. (للمقاالت الواردة في دليل النشر للعلوم االجتماعية 

وضح وممؤشر الباحثون االكـثر استشهادا به
ٔ
ستاذ ا

ٔ
محمود عبد العاطي؛ ا

فريقية . الرياضيات بجامعة زويلورئيس قسم 
ٔ
كاديمية العلوم اال

ٔ
ونائب رئيس ا

ثير  للنشرورئيس العلوم الطبيعية 
ٔ
مريكا؛ ومدير مشروع ُمعاِمل التا

ٔ
الدولي با

ان التقييم ُيـجرى من خالل تحليل عوامل متعددة، مثل .AIF العربي
 استعراض عدد االستشهادات بالبحوث المنشورة في هذه المجالت من ِقبل

صالة والجودة 
ٔ
خرى، ويراعى في هذا االستشهاد اال

ٔ
المجالت والدوريات اال
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العلمية للبحوث المنشورة، والجودة التقنية لهيئة التحرير، ونوعية التحرير، 
  .وانتظام صدور المجالت، ونظام تحكيم البحوث فيها

التصنيف الذي وضعه المجلس التعليم العالي للتقويم  كما يوضح
حول اداء جامعات العالم من حيث جودة  2007عام  وانواالعتمادبتاي

قياس البحث العلمي، معايير االنتاج : معايير اساسية 3االبحاث العلمية وفق 
  :مؤشرات 8البحثي، اثر البحث والتميز البحثي، ويعتمد التصنيف على 

 عدد االبحاث العلمية المنشورة خالل االحد عشر عام الماضية -

 ة المنشورة حالياعدد االبحاث العلمي -

 متوسط عدد االبحاث العلمية خالل احد عشر عام الماضية -

 متوسط عدد االبحاث العلمية حاليا -

 النشر في افضل مجالت بالقوائم العالمية للنشر -

 اعلى االبحاث العلمية اثرا جودة -

بحاث العلمية المنشورة بالمجالت العلمية -
ٔ
 مدى االثر واالهمية لال

 1591عالميا، باجي مختار 1411مدين بوهران الرتية احتلت جامعة هواري بو
بعنابة، جامعة منتوري بقسنطينة المرتبة 

1597.)www.urapcent.org;2012(  
للبحث  webometricsاما تصنيف الجامعات حسب القياس االفتراضي

 Censejosuperiorي باسبانياالعلمي الذي وضعه المركز االعلى للبحث العلم
www.csic/index/do)de InvestigacionesCientificsCISC ( ويعتبر

هذا التصنيف تنمية النشر على الشبكة الدولية االنترنت الهدف االصلي له، 
 Webالصفحات االلكـترونيةvisibilityووضوح volume حيث يقيس حجم 

page  والقياس البيبليوغرافيbibliometrics للعلماء النخبة االكـثر استشهادا
واعتمادا على ابحاثهم ونتائجهم مع التركيز على مخرجات البحث العلمي  

Scientific Output التي تضم االوراق المحكمة والمساهمات في المؤتمرات
شرونه العلمية والمكـتبات الرقمية، ويهدف الى رفع حجم وجودة ما ين

 Globale الباحثون من مضمون علمي وبذلك يعكس افضل الجودة العامة 



  العالم العربي تقييم جودة اوعية النشر العلمي في :المؤتمر الدولي األول

365 
 

Quality للباحث ومؤسسات البحث، وهو متاح للعامة Open 
Access ، وذلك لتقليص الفجوة الرقمية االكاديمية بين مختلف الجامعات

وحاليا تم تجريب ونشر القواعد الحالية لمؤشرات التصنيف في مجال 
   )www.webmetrics.info/methodology (.علميةالمقاالت ال

اما تصنيف منظمة دول المؤتمر االسالم، فيشترط ان تكون جامعات الدول 
في  2006الى  2001االعضاء قد نشرت مقاالت خالل الفترة الممتدة من 

 Institue for    المعلومات العلمية  المجالت والدوريات التي حددها مركز
Scientific Information ISI ،بفالديلفيا والية بنسلفانيا بالواليات المتحدة

هذا المعهد يقوم باعداد كشوفات دورية لالستشهادات المرجعية في البحوث    
(http:/scientic.thomson.com)  

  :وهي على التوالي
 Scientific Citationسيةدليل التوثيق العلمي للبحوث االسا -

Index SCI 

 Scientific Citation Index دليل النشر العلمي الموسع -
Expanded SCIE 

 Social Scientific Citation Indexدليل النشر للعلوم االجتماعية -
SSCI 

  :ويقيس المؤئرات التالية
معايير حجم مخرجات البحث المنجزة من طرف اعضاء هيئة  -

 التدريس

 جودة البحث -

 كـفاءة البحث -

 نمو جودة البحث -

 معايير نمو جودة البحث -

 معايير الجودة في البحث المنجز -
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  حجم البحث -
  :معايير المجالت العلمية الرصينة

ثير
ٔ
ثير هو مؤشر مبني على تكرار  Factor Impactعامل التا

ٔ
عامل التا

 استخدام بحوث 
وقد . مجلة ما في منشورات علمية اخرى، وهو قد يعكس جودة هذه المجلة

جرى عدد الباحثين دراسة عن مدى كون هذا العامل مقياس صادق على 
ٔ
ا

هدفتهذه الدراسة إلى فحص االقتران بين  (al et Saha., 2003)جودة المجلة 
ثير

ٔ
. جودة المجلة كما تقدر من قبل باحثين وممارسين سريريين وعامل التا

ن هناك إرتباط دال و ايجابي بين تقدي
ٔ
ظهرت النتائجا

ٔ
رات الباحثين وقد ا

ثير
ٔ
همية هذا العامل في تقييم رصانة المجلة.وعامل التا

ٔ
ومع ذلك . وهذا يؤشر ا

خرى في تقييم رصانة المجالت العلمية
ٔ
هذا . ال ينبغي تجاهل العوامل اال

العامل ينبغي حسابه بنا ًء على المجالت المسجلةضمن قاعدة بيانات 
Reuters Thomson  وبناء على تقارير 

Reports Citation Journal ثير للمجلة  .لهذه القاعدة
ٔ
ويتم حساب عامل التا

تي
ٔ
ثير مجلة معينة لعام : كما يا

ٔ
على سبيل المثال يتم  2111فلتقدير عامل تا

بحساب عدد المرات التي استخدمت فيها البحوث المنشورة في المجلة 
والتي استخدمت في بحوث نشرت في مجالت مؤشرة  2111و 2119للعامين 

ثم يتم تقسيم هذا العدد . 2111قاعدة بيانات تومسون رويترز في العام ضمن 
هناك بعض  .2111و 2119على مجموع البحوث المنشورة في المجلة للعامين 

  :النقد يوجه لهذا العامل
  مجموعات محددة من المجالت مؤشرة في قاعة بيانات تومسون

 .رويترز، وبعض التخصصات تغطى بشكل ضعيف

 باللغة االنكليزية فقط، رغم إضافة بعض اللغات  تضم المجالت
خرى مؤخرا

ٔ
 اال

  خذ وقتًا
ٔ
ن بعض التخصصات تا

ٔ
فترة السنتين تعد قصيرة نسبيًا ال

 .طويًال النتاج البحوث
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  ن بعض البحوث قد ال تكون بالمستوى
ٔ
العامل هو معدل وبالتالي فا

 .المطلوب في المجالت ولكنهاستستفاد من البحوث االخرى 

 مجالت لقاعدة تومسون رويترز مكلف ماليا وقد يدفع اضافة ال
 .مجالت رصينة فع ًال لعدم االشتراك فيه

وهو . هو مؤشر على جودة النتاج العلمي لباحث معينIndex–h مؤشر
يتضمن تقييم للكم من حيث عدد البحوثوالجودة واستخدام هذه البحوث في 

وث المنشورة بحوث اخرى ،و يعتمد حساب هذا العامل على عدد البح
لهذا .للباحث وعدد المرات التي استخدم فيها كل بحث في بحوث اخرى 

إنه مقياس حقيقي لجودة النتاج البحثي للباحث : العامل عدد من الفوائد منها
وليس للمجلة، ويمكننا بهذا المؤشر معرفة الباحثين الجيدين في تخصص 

يضًا يّوجه لهذا العامل .معين
ٔ
ن االشارة إلى بحث  حيث:هناك بعض النقد ا

ٔ
ا

معين على سبيل المثال قد ال يكو ن بسبب جودة البحث بل على العكس 
 .لبيان سلبيات هذا البحث

ثير الخاص بها . 
ٔ
ن عامل التا

ٔ
عترفت شركة تو مسون ر ويترز في بيان لها با

ٔ
وقد ا

 ال يقيس نوعية 
نما يقيس إنجاز المجلة نفسها 

ٔ
كوحدة البحث المنشور في المجلة العلمية وا

ولزيادة رصانتها، تقوم شركة تومسون رويترز بمراجعة سنوية . متكاملة
 للمجالت العلمية التي تصنفها وتخرج من قائمة 

و تالعبها بحيث تزيد 
ٔ
ثير المجالت التي يثبت تالعبها بهذا العامل ا

ٔ
عامل التا

و صحيح من خالل اإلشادة لبحوثها بشكل 
ٔ
ثيرها بشكل غير واقعي ا

ٔ
عامل تا
ثير شركة . مقصود

ٔ
وقفت من تصنيف عامل تا

ٔ
عداد المجالت التيا

ٔ
وقد بلغت ا
 51مجلة من مختلف بلدان العالم في العام السابق 2012تومسون رويترز لعام 

ثير في العام 34مجلة علمية والعام الذي قبله 
ٔ
، وقد زادت قيمة عامل التا

اجعة من المجالت من خالل المر % 45من المجالت ونقصت لـ % 55لـ  2112
ن Ming-Kuanويستنتج المؤلفون كوان منك . السنوية المستمرة

ٔ
وجماعته با

و بعيد
ٔ
الن اهمية ونوعية البحوثهذا العامل ، هذا العامل ال يشير من قريب ا

يعتمد على عدد البحوث المنشورة في المجلة،وكذلك على عدد المجالت في 
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ثير قاعدة البيانات، وهما عامالن متغيران،ولهذا ال يوصى ب
ٔ
إعتماد عامل التا

و حتى البحوث
ٔ
من هذا المنطلق نؤكد مرة  .للمقارنة والمفاضلة بين المجالت ا

خر مثل 
ٓ
ي عامل ا

ٔ
و ا

ٔ
ثير ا

ٔ
ن عامل التا

ٔ
خرى با

ٔ
ن يستعمل في تقييم  SJRا

ٔ
يجب ا

ولتقييمالبحث العلمي يجب االعتماد على الناتج . المجلة العلميةنفسها فقط
ته للمعرفة العلمية موضوع البحث، مع العلمي ومحتوى البحث ومدى إضاف

مراجعة لغة البحث من قبل مراجعين ومقيمين لغويينمختصين في لغة كـتابة 
البحث حيث تقوم مؤسسات ومصالح لتحرير وتصليح القواعد اللغوية وغيرها 

همية المزاوجة بين المحتوى . من مواصفات البحث الجيدوالرصين
ٔ
وهنا تبرز ا

همية ودقة ا
ٔ
صالة البحث من جهة و استخدام برامجيات العلمي و ا

ٔ
لنتائج و ا

خر ى قبل ارسال البحث فهي تعطي مؤشرا على 
ٔ
االستالاللرصينة من جهة ا

  )2015واخرون ،  فؤاد قاسـم دمحم( .علمية ورصانة الناشر
 ٕاجراءات الدراسة

  .اعتمد المنهج الوصفي الميداني:منهج الدراسة 
ساتذة :مجتمع الدراسة

ٔ
تصين في علم النفس العصبي ، العلوم مخيتكون من ا

 3العصبية والمعرفية في الجزائر العاصمة  جامعو يوسف بن خدة الجزائر 
 . 13وعددهم 

داة الدراسة
ٔ
داة المستخدمة في قياس موضوع البحث المتعلق بمشكالت :ا

ٔ
اال

البحث والنشر العلمي هي عبارة عن استبيان من إعداد الباحث اعتمادا على 
دب البحث 

ٔ
داة متكونة من . والدراسات السابقة في الموضوعا

ٔ
فقرة  30واال

بدرجة كبيرة : واإلجابة على فقرات المقياس تكون وفق سلم رباعي اإلجابة.
جريت ) 1(بدرجة منعدمة–)2(بدرجة قليلة–) 3(بدرجة متوسطة  -)4(

ٔ
، وا

داة على عينة متكونة من 
ٔ
كد من صالحية اال

ٔ
ستاذا  10دراسة استطالعية للتا

ٔ
ا

ستاذة وتم حساب صدق االرتباط الداخلي بين درجات الفقرات والدرجة 
ٔ
وا

تم حساب الثبات بطريقة و الكلية للمقياس، وكانت درجات االرتباط مقبولة، 
لفا كرونباخ وكانت الدرجة 

ٔ
و بطريقة التجزئة .0.90االتساق الداخلي بمعادلة ا

عادلة بعد التصحيح بم0.90النصفية حيث حصلنا على معامل ثبات 
ونتائج حساب الثبات المتحصل باستخدام طريقتين من . براون-سبيرمان

كد 
ٔ
داة للتطبيقوبعد التا

ٔ
طرق حساب الثبات تؤشر على موثوقية و صالحية اال
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داة على عينة البحث من طرف الباحثة ثم
ٔ
داة تم توزيع اال

ٔ
   من صدق وثبات اال

الحكم والمقارنة المتوسط كمعيار   جمعها و تفريغها وتحليلها واعتمدنا
المتوسط النظري لمقياس .2.50:المتوسط النظري للفقرة :والتفسير حيث 

كـثر من ( المستوى المرتفع  :مستويات القياس.درجة 50:التقدير
ٔ
 2.85ا

  )2.15اقل من ( ،المستوى غير مقبول )2.85-2.15( ،مستوى المتوسط )
  :نتائج الدراسة

جة مرتفعة في مجااللنشر العالمي وجود مشكالت بدر إالجابة على الفرضية  
ساتذة  مختصين في علم 

ٔ
المتعلق بالبحث العلمي المتخصص من وجهةا

لإلجابة على هذا الفرضية عمدنا إلى وضع جدولين .النفس العصبي والمعرفي 
 :الذي يوضح النتائج كالتالي)3(ورقم  )2(رقم 

فراد عينة البحث على مفرداتمقي): 2(الجدول رقم 
ٔ
اس تحديات استجابات ا

 النشر العالمي 

بدرجة  بدرجة متوسطة منعدمة+قليلة بدرجة
 كبيرة

 الرقم العبارة

عدم معرفة الباحث الجزائري  60.00 10 33.33 2 6.60
  h index)   (و(IF)ب

1 

عدم معرفة الباحث  40.00 10 33.33 8 26.70
بالمجالت المصنفة حسب  

ISI)( 
Thomson   وكالة ورويتر 

2 

عدم تمكن الباحث الجزائري  60.00 8 26.70 4 13.30
 من اللغة االنجليزية

3 

عدم وجود التراكم المعرفي  53.30 13 43.30 1 3.30
المناسب لإلبداع واالبتكار 

والتطوير في المجال العلوم 
 العصبية 

4 

عدم اعتماد المجالت  56.70 10 33.30 3 10.00
المحكمة على مؤشرات 

5 
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الجودة المعتمدة في 
 اسات العالمية القي

مجالت نقص جودة ال 70.00 7 23.30 2 6.60
بسبب بيروقراطية المحكمة

النشر داخل الجزائر وغياب 
اسس التحكيم النزيه في 

 المجالت الوطنية

6 

غياب لتبادل العلمي بين  63.30 9 30.00 2 6.60
خرى 

ٔ
مجالت الجامعات اال

مما يساهم في حركة البحث 
 العلمي 

7 

عدم توافر معايير واليات و  46.70 13 43.30 3 10.00
مؤشرات موضوعية للنشر في 

 .الجزائر

8 

عدم ارتقاء االبحاث في  46.70 12 40.00 4 13.40
المجال العلوم العصبية الى 

 المستوى العالمي للنشر

9 

بعد المجالت الوطنية عن  63.30 10 33.30 1 3.30
المواصفات 

 العالميةوالتصنيفات العالمية

10 

عدم  دراية الباحث بكيفية  50.00 12 40.00 3 10.00
النشر في المجالت العلمية 

 المحكمة الرصينة

11 

عدم وجوداتفاقيات للعمل  60.00 10 33.30 2 6.6
البحثي بين المخابر بين 

  .الدول

12 

عدم استجابة المجالت  56.70 6 20.00 7 23.30
الوطنية التخصصات الفرعية 

لعلوم مثل مجلة خاصة با
 العصبية

13 

ندرة الملتقيات التكوينية  40.00 7 23.30 11 36.70
للتعريف باوعية النشر 

14 
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  العالمي 
عدم القدرة و االمكانية على  33.30 13 43.30 7 23.30

اجراء البحوث في الميدان 
لنقص الكـفاءات، التاهيل، 

التكوين، واستعمال االجهزة 
 المتطورة وغيابها 

15 

غياب الشفافية  60.00 8 26.70 4 13.30
وممارسات النشر  للنشر
 داخل الجزائرالجيد 

16 

اإلحساس بعدم جدوى النشر  60.00 4 13.30 8 26.70
 إال لغرض الترقية

17 

عدم  القدرة على  6.7 8 26.70 20 66.70
المجالت العلمية في اصدار 

كـثر من لغة عالمية
ٔ
 الجزائر با

18 

ساتذة  غياب 53.30 9 30.00 5 16.70
ٔ
التعاون بين اال

وغياب فريق بحث متعدد 
االختصاصات والخدمات 

البحثيةمثل خدمات 
االحصاءالنجاز بحث متكامل 

 للنشر 

19 

16.7  
 

خضوع المجالت عدم  63.30 6 20.00 5
الجودة (العلمية إلى معايير 

 ) الشاملة

20 

جدول يالحظ من خالل النتائج المسجلة في ال:1التعليق على الجدول رقم 
ن 

ٔ
عبارة تمثل  مشكلة للنشر العلمي، حصلت على نسبة  20عبارة من  19ا

 3إجابة عالية في فئة موجودة بدرجة كبيرة، ثم موجودة بدرجة متوسطة، و
إذا .عبارات ة كانت نسبة اإلجابة عالية في فئة موجودة بدرجة قليلة ومنعدمة 

ي وبنسب مرتفعة مؤشر النسبة المئوية يثبت وجود مشكالت للنشر العالم
 15وفي جل المشكالت التي تضمنها مقياس التقدير ما عدا المفردة رقم 

فراد عينة البحث من .المتعلقة بقدرات الباحث على النشر العالمي
ٔ
ن ا

ٔ
بمعنى ا
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ن مشكالت النشر العالميفي المجالت العلمية 
ٔ
ساتذة الجامعة يرون ا

ٔ
ا

دا  وترتبط كلها المتخصصة بالعلوم العصبية موجودة بدرجة كبيرة ج
بالسياسة واالستراتيجية المعتمدة للنشر داخل الجزائر ، وقد عكستها 

مشكلة  20مشكلة للبحث العلمي من بين  19استجاباتهم العالية على وجود 
 .تضمنها مقياس التقدير

فراد عينة البحث على مفردات مقياستحديات ): 2(الجدول رقم 
ٔ
استجابات ا

  مجموع الدرجات–االنحراف المعياري  -الحسابيالمتوسط : النشر العالمي

االنحراف   المتوسط  العبارة  رقم
  المعياري 

  التقدير  جم

عدم معرفة الباحث   1
 h (معامل الجزائري ب

index((IF) 

3.50 
 

  مرتفع  107  0,73

2 

عدم معرفة الباحث 
بالمجالت المصنفة 

) (ISIحسب  
)thomson( ووكالة

  رويترز 

2.96 
 

  مرتفع  101  1.09

3 
عدم تمكن الباحث من 

  اللغة االنجليزية
3.46 

 

  مرتفع  106  0,73

4 

عدم وجود التراكم 
المعرفي المناسب 
لإلبداع واالبتكار 

والتطوير في المجال 
  العلوم العصبية

3.56 
 

  مرتفع  95  0,50

5 
عدم اعتماد المجالت 

المحكمة على مؤشرات 
3.43 

 

  مرتفع  89  0,77
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الجودة المعتمدة في 
  القياسات العالمية

6 

بيروقراطية النشر 
داخل الجزائر وغياب 
اسس التحكيم النزيه 

  في المجالتالوطنية

3.60 
 

  مرتفع  108  0,72

7 

غياب لتبادل العلمي 
بين مجالت 

خرى مما 
ٔ
الجامعاتاال

يساهم في حركة 
  البحثالعلمي

3.60 
 

  مرتفع  101  0,62

8 
عدم توافر معايير و 
مؤشرات موضوعية 

  شر داخل الجزائرللن

3.36 
 

  مرتفع  97  0,66

9 

عدم ارتقاء االبحاث في 
المجال العلوم 

العصبية الى المستوى 
نقص  و العالمي للنشر

جودة العمل البحثي 
  وغياب تقييم

3.26 
 

  مرتفع  67  0,86

10 

بعد المجالت الوطنية 
عن المواصفات 

العالمية والتصنيفات 
  العالمية

3.56 
 

  مرتفع  98  0,67

11 
عدم توفر تصنيف 
معياري عالمي  
  للمجالت الوطنية

3.36 
 

  مرتفع  105  0,76

 3.53عدم وجوداتفاقيات  12
 

  مرتفع  89  0,62
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للعمل البحثي بين 
  .المخابر بين الدول

13  

عدم استجابة المجالت 
الوطنية التخصصات 

الفرعية مثل مجلة 
  خاصة بالعلوم العصبية

3.16 
 

  مرتفع  104  1,14

14 
ندرة الملتقيات 

التكوينية للتعريف 
  باوعية النشر العالمي

2.96 
 

  مرتفع  107  1,03

15 

عدم القدرة و االمكانية 
على اجراء البحوث في 

الميدان لنقص 
الكـفاءات، التاهيل، 
التكوين، واستعمال 

االجهزة المتطورة 
  وغيابها

63.1 
 

  متوسط  64  0,81

16 
غياب الشفافية 
جيد وممارسات للنشر ال
  داخل الجزائر

3.36 
 

  مرتفع  107  0,96

17 
اإلحساس بعدم جدوى 
  النشر إال لغرض الترقية

3.23 
 

  مرتفع  101  1,07

18 

عدم  القدرة على 
المجالت اصدار 

العلميةفي الجزائر 
كـثر من لغة عالمية

ٔ
  با

2.23 
 

  مرتفع  98  0,81

19 
غياب التعاون بين 

ساتذة وغياب فريق 
ٔ
اال

بحث متعدد 

3.26 
 

  مرتفع  101  0,94
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صاصات االخت
والخدمات البحثيةمثل 
خدمات االحصاءالنجاز 

  بحث متكامل للنشر

20 
خضوع المجالت عدم 

العلمية إلى معايير 
  ةالجودة الشامل

3.46 

3 
 

  مرتفع  98  0,73

 66.03   جم
 

8,60      

 :2التعليق على الجدول رقم 

عبارة  مشكلة النشر 19ثل حيث تم 1تؤكد نتائج الجدول  2نتائج الجدول
العالمي في الجزائر علىمتوسطات مرتفعة عن حد المتوسط ، وفقط عبارة 

التي تمثل مشكل واحد حصلت على درجة  15واحدة هي رقم 
وبالتالي استخدام مؤشر المتوسط الحسابي للعبارات يؤكد وجود .متوسطة

 20تضمنتها مشكالت للبحث العلمي بدرجة مرتفعة وفي جل المشكالت التي 
ساتذة الجامعة يرون وجود .عبارة في المقياس

ٔ
فراد العينة من ا

ٔ
ن ا

ٔ
بمعنى ا

مشكالت النشر وبدرجة مرتفعة عن حد المتوسط وفي جل المشكالت 
  .والمعوقات التي تضمنها المقياس

لقد توصلنا من إجراء الدراسة إلى وجود درجة مرتفعة من : مناقشة النتائج 
وقد كانت الدراسة الحالية محاولة .بالجامعة الجزائريةتحديات النشر العالمي 

للتعرف على المشكالت التي تواجه الشر العالمي بالجامعة الجزائرية وتحديد 
درجة ومستوى المشكالت، واتبعنا المنهج العلمي، وطبقنا مقياس للتقدير 

جاب عنها  20تضمن 
ٔ
ساتذة التخصص في 13مشكلة، ا

ٔ
ستاذة من ا

ٔ
ستاذا وا

ٔ
ا

العصبية والمعرفية بجامعة الجزائر العاصمة يوسف من خدة، وبعد العلوم 
 :تفريغ النتائج وتحليلها توصلنا إلى النتائج التالية

وال
ٔ
 19وجود درجة مرتفعة من التحديات التي تواجه النشر العلمي حيث :ا

مشكلة تضمنتها عبارات المقياس حصلت على درجات اعلي  20مشكلة من 



  العالم العربي تقييم جودة اوعية النشر العلمي في :المؤتمر الدولي األول

376 
 

الفتراضي، كما بينت المؤشرات اإلحصائية من المتوسط النظري وا
المستخدمة النسبة المئوية والمتوسط الحسابي، مما يكشف عن وجود 

 .مشكالت كبيرة وكـثيرة تواجه النشر العلمي
توصلت الدراسة ان مشاكل النشر عموما في العلوم العصبية تتلخص في .:ثانيا

فية وافية لدى فبدون توافر خلقدرات الباحث على مثل هذه المواضيع ،
و المشكلة المراد دراستها تكون  إجراءات 

ٔ
الباحث حول موضوع البحث ا

و إتقان المهارات ) 12:1999دمحم عبيدات ، ".(البحث ونتائجه ضعيفة ، 
الالزمة و المتقدمة للبحث العلمي، فالباحث العلمي بذلك ال يعتبر تدريبه 

التقنيات سالفة الذكر متكامال إال إذا اكـتسب قدرا من المهارة في هذه 
  )  62:2002رجاءوحيد دويدري،(

ان جدية البحوث المنشورة عالميا في هذا المجال ترتبط استغالل تراكم : ثالثا
ن يستفيد الباحث ممن سبقه من الباحثين، فمن :المعرفة

ٔ
و نقصد بذلك ا

دبيات البحث، وماسبق و 
ٔ
ن يكون ملما با

ٔ
ثناء قيام الباحث ببحثه ا

ٔ
المفروض ا

ن 
ٔ
كشفت عنه البحوث السابقة فيما يخص بحثه، و بذلك فهو يكمل خطوات ا

و يوسع النطاق وبذلك فإن العلم يتطور 
ٔ
 من حيث انتهى إليه غيره ا

ٔ
غيره و يبدا

وال يتوقف عند حد معين، فالبحث العلمي هو عملية موجهة لزيادة و تحديث 
ي  :كما ترتبط بالدينامية و الحركية   .المعرفة اإلنسانية

ٔ
ن البحث العلمي ا

ٔ
ا

قوى 
ٔ
ينطوي على تجدد دائم و استبدال متواصل للمعرفة بمعرفة جديدة، فا

و 
ٔ
كـثر تقدير عدة قرون وتم تعديل بعضها ا

ٔ
قوانين العلم و بياناته استمرتعلى ا

ونجل،(استبداله 
ٔ
ركان ا

ٔ
  9:1983)ا

خالقية المتعلقة بنشر االبحاث العلمية:رابعا
ٔ
ات تمثل االعتبار   : االعتبارات اال

خالقية نقطة هامة جدا بالنسبة للبحث، من حيث الشفافية ووجود معايير 
ٔ
اال

  ،ثابتة ونزيهة للنشر
ليات النشر في المجالت العلميةلغرض : خامسا

ٓ
ينبغي على الباحث معرفةا

زيادة احتمالية قبول بحث ما للنشر مثل كـتابة البحث بوضوح و استخدام 
بة االكاديمية ووفقا للتعليمات التي والتركيز على مهارات الكـتا. لغة سليمة

وارسال البحث الى واحد او اكـثر من  .تضعها كل مجلة او جمعية علمية
 الزمالء لغرض مراجعته 
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قبل ارساله للنشر وعدم التعامل بشكل انفعالي مع المالحظات التي تقدم 
بخصوص البحث وحمل الموضوع محمال شخصيا، واالستفادة من 

ت على البحث في حالة رفضه لغرض المعالجة وترصين المالحظات والمؤشرا
دلة والمصادر لغرض نشره الحقا

ٔ
واختيار المجلة  .ودعم البحث بالنتائج واال

الن ارسال البحث الى مجلة غير مناسبة قد . المناسبة لغرض نشر البحث فيها
  .يؤدي الى رفض البحث وبالتالي ضياع الجهد والوقت وربما المال ايًضا

  
  

ن نجاري : خاتمة
ٔ
هلنا ا

ٔ
إن وضعية البحث العلمي في الوطن العربي عموما ال تا

 منطق العولمة المبني على
التطورات التكنولوجية والعلمية المذهلة،والتي هي نتيجة إلستثمارات ضخمة 

 في التعليم والبحث
 الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات عالميا البد لها من العلمي، ٕ

ٔ
فلكي تتبوا

ن المتميزين القادرين على النشر المتميز، و تفعيل المراكز الباحثي
والمؤسسات البحثية في دعم البحث العلمي عموما والنشر العلمي المتميز 

خاصة،  من خالل تبني سياسات فعالة لدعم الباحثين وتعزيز ثقافة البحث 
م العلمي المتميز وتطوير سياسات البحث والنشر العلمي في الجامعة واالهتما

بمعايير ومواصفات النشر في المجالت العلمية العالمية المصنفة،  بما يضمن 
كاديمية على 

ٔ
وساط اال

ٔ
إثراء المعرفة ويدعم مكانة الجامعة وسمعتها في اال

المستوى العالمي، فالنشر المتميز يعتبر القناة الرئيسة لنشر المعرفة وإثراء 
  .مجاالتها
  :المراجع

حمد البستان،  - 
ٔ
ع برامج الدراسات العليا بجامعة واق) 2000(ا

عضاء هيئة التدريس، المجلة العربية 
ٔ
الكويت، من وجهة نظر ا

 .45، ، ص 70للعلوم اإلنسانية، الكويت، العدد 

حمد الخطيب - 
ٔ
اإلشكاليات والتحديات، : التعليم العالي  )2008(ا

ردن،  ص
ٔ
 .28عالم الكـتاب الحديث، اال
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ركان اونجل - 
ٔ
التطبيقي في العلوم  ،دليل إعداد البحث(1983) ا

 .االجتماعية، ترجمة دمحم  نجيب،معهد اإلدارة العامة

صول البحث العلمي ومناهجه )  1986(بدر احمد - 
ٔ
الطبعة الثامنة .ا

محاضرة ) . 2010(بوحوش عمار .وكالة المطبوعات، الكويت
لقاها يوم 

ٔ
 2010ماي  1بعنوان إشكالية البحث العلمي في الجزائر ا

عرفة والبحث العلمي بالجلفة بجمعية مالقى الم
djazairess.com/djelfa/ 

، الجامعة و البحث العلمي في الجزائر " ( 2000 ) بوبكر بوخريسة - 
و رحلة البحث عن النموذج  المثالي 

ٔ
جامعة عنابه، مجلة التواصل "ا

 6، عدد

زمة التعليم).2000.(بوعشة دمحم - 
ٔ
العالي في الجزائر والعالم العربي  ا

مل المستقبل
ٔ
 1ط.دار الجيل .بيروت .بين الضياع وا

مناهج البحث في علوم التربية ) 1984.(تركي رابح  - 
 .الجزائر.المؤسسة الوطنية للكـتاب .وعلمالنفس

ساليب البحث العلمي )2002(فوزي غرايبية، و دنعيم دهمش  - 
ٔ
، ا

، دار وائل للنشر والتوزيع، في العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 .102الطبعة الثالثة ، ص 

لعوضي - 
ٔ
حمد ا

ٔ
،ُصناع الثقافة العلمية واقع النشر )2010(فريدة دمحم ا

  العلمي في العالم العربي
http://laamkan.maktoobblog.com 

سـعد سـابط جابر . غسان حميد عبد المجيد،. فؤاد قاسـم دمحم - 
رصانة المجالت والنشـر ) 2015(نصري صالح دمحم . العطراني،

 العلمي، العراق، موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

صول وقواعد البحث  –البحث العلمي )1983.(عفيفي حمودة دمحم - 
ٔ
ا

مكـتبة عين .الطبعةالثانية .وكـتابة التقارير والبحوث
  .مصر.القاهرة.شمس
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مناهج البحث ) 2001(عمار بوحوش، د دمحم محمود الذنيبات  - 
لعلمي ، وطرق إعداد البحوث ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ا

 17الجزائر، الطبعة الثالثة ، ص 

 .37عمار بوحوش، د دمحم محمود الذنيبات، المرجع السابق ، ص  - 

عمار عوابدي ، مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم  - 
ت الجامعية القانونية واإلدارية ، الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعا

 43بن عكنون الجزائر، ص 

بيض، تنسيق: ماثيو جيدير، منهجية البحث، تر - 
ٔ
دمحم عبد : ملكة ا

 .15النبي السيد غانم، ص 

، منظمة “البحث العلمي بالجزائر”) 2013(موزة بنت دمحم الربان،  - 
  :www.arsco.orgالمجتمع العلمي العربي، الموقع االلكـتروني

مشكالت البحث التربوي كما يراها ) 2006(مطانيوس ميخائيل  - 
عضاء هيئة التدريس في الكليات التربوية في سورية

ٔ
مجلة اتحاد .ا

ول -المجلد الرابع.الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
ٔ
-العدد اال

2006. 

بحوث ودراسات متخصصة في علم )  2007(معمرية بشير  - 
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