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                                                                  االجتاهات احلديثة يف النرش العلمي للبحوث الرتبوية: أصول الرتبية نموذجا  

 ميمون عباسد. يارس 

 جامعة املنوفية، مرص -أستاذ أصول الرتبية املساعد، كلية الرتبية النوعية 

y_mymoon@yahoo.com  

 م 14/5/2019قبلت للنرش يف    م    2019/ 2/ 1قدمت للنرش يف 

لذا يتوقف تقدم الدول عىل مدى اهتاممها                                           ي مثل البحث العلمي أداة تقدم األمم وعامدها، امللخص: 

، النرش العلمي أهم األنشطة األكاديمية التي يامرسها أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات          به، وي عد

وىف عرص الثورة التكنولوجية،                                                           وت قيم اجلامعات وت صنف عامليا  يف ضوء عدد البحوث التي تنرشها، 

                                                  رش العلمي مستفيدا  من الفرص التي تتيحها معطيات هذا تطور الن، والتوسع يف استخدام اإلنرتنت

العرص، وتناولت الورقة احلالية اجتاهات النرش العلمي احلديثة لالستفادة هبا يف جمال أصول الرتبية 

وتناول النرش العلمي من حيث التعريف بمفهومه وأمهيته  املحور األول                          وذلك وفقا  لثالثة حماور هي: 

وإلكرتوين(، ثم  ورقيمرحلة النرش الورقي، ثم مرحلة النرش املزدوج )وعرض ملراحل تطوره، 

 مرحلة النرش اإللكرتوين مع النرش الورقي حسب الطلب، ثم مرحلة النرش اإللكرتوين اخلالص. 

واقع النرش العلمي لبحوث أصول الرتبية، من حيث معوقات النرش التي  املحور الثاينوتناول 

ة بإجراءات النرش، واملتعلقة بالباحثني، واملتعلقة باملجالت والدوريات تعرتض الباحثني، املتعلق

                                                                                     العلمية، واملرتبطة باجلامعات، ثم حمدودية أغلب موضوعات النرش، وأيضا  حمدودية دور نرش االنتاج 

 األخري املحور الثالثثم                                                                   العلمي الرتبوي، وأخريا  االعتامد يف النرش عىل األوعية املطبوعة أو الورقية.

وتناول االجتاهات احلديثة يف النرش العلمي لبحوث أصول الرتبية وذلك من حيث قنوات النرش، 

كالنرش اإللكرتوين، ومصادر الوصول احلر، ومنصات شبكات التواصل االجتامعي األكاديمية، مع 

                                                                          توضيح مميزات وعيوب كل منها، ثم االجتاهات احلديثة من حيث موضوعات النرش، وأخريا ،

االجتاهات احلديثة من حيث جتويد النرش لبحوث أصول الرتبية ورفع كفاءة الباحثني، كالنرش الدويل، 

والنرش يف مصادر هلا معامالت تأثري وفق معايري عاملية، وإخضاع البحوث العلمية لربامج فحص 
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 العلمي.االنتحال، وإجراء البحوث اجلامعية أو بحث الفريق، وإرشاك طالب اجلامعة يف النرش 

 النرش الدويل، املنصات األكاديمية، االنتحال. ،الوصول احلرالنرش اإللكرتوين، : الكلامت الداللية
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Abstract: The scientific publication is the most important academic activities 

practiced by faculty members in universities. The universities are evaluated and 

classified globally in light of the number of researches they publish, there has been an 

evolution of scientific publishing in the era of technological revolution and the 

expansion of the use of the Internet. Therefore, the present paper dealt with the trends 

of modern scientific publishing to be used in the field of the foundations of education, 

according to three axes: The first axis dealt with the scientific publishing concept, its 

importance and stages of development. The second axis dealt with the scientific 

publishing of the foundations of education researches, in terms of publishing 

obstacles facing researchers, in relation to publishing procedures, researchers, 

scientific journals, and universities. The third axis dealt with the latest trends in the 

scientific publishing of research on the foundations of education in terms of 

publishing channels, such as electronic publishing, open access resources, and 

academic networking platforms, and the latest trends in publishing topics. The impact 

factor of publication, the submission of scientific research to the programs of 

plagiarism, the conduct of collective research and the involvement of undergraduate 

students in scientific publishing. 

Key words:  E-publishing, open access, international publishing, academic platforms, 

plagiarism. 
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Summary:  

Scholarly Publishing is the most important academic activities practiced by 

faculty members in universities. This paper deals with the modern trends of scientific 

publishing to be used in the field of pedagogy, according to the following three axes: 

The first axis: scientific publishing (concept, importance and stages of 

development): 

Scholarly Publishing: A scientific process in which a summary of the 

researcher's work, knowledge and findings is presented to the development of society 

and solving its problems. The publication of scientific research is one of the most 

important mechanisms for sharing and enriching scientific knowledge and achieving 

the requirements of development. Scientific publishing has become one of the most 

important standards of Academic Ranking of World Universities. Scientific 

publishing is a prerequisite for academic and functional advancement. It is a 

guarantee of copyright. The stages of scientific publishing development are: paper 

publishing, then double publishing (paper and electronic), then electronic publishing 

with print on demand, and finally electronic publishing exclusively. 

The second axis: The reality of the scientific publishing of the foundations of 

education research: 

The reality of the scientific publication of research on the foundations of 

education has obstacles to researchers, where it is found that there are obstacles 

related to publishing procedures, researchers, journals and periodicals, and obstacles 

related to universities. And most of the publishing topics are limited. 

The third axis: Recent trends in the scientific publishing of the research of the 

foundations of education: 

First: Recent trends in terms of publishing channels: 

There are several channels of scientific publishing that educational researchers 

in the field of pedagogy can use to publish their research, namely: 
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1. Electronic publishing: which allows the availability of paper content 

in any form can be used by the computer such as storage media such 

as CDs or the Internet. 

2. Open Access Resources: Open access resources provide free access to 

materials available online and to all users without restrictions or 

conditions. Because access to information hinders the progress of 

knowledge, researchers in the field of pedagogy can publish their 

intellectual production and make it available for free in various 

resources on the Internet, called open access resources. These 

resources include: Open Access Journals, both the profitability and the 

fee-based open access journals Or supported No-fee open access 

journals, self-archiving archives, and digital repositories. 

3. Academic Social Networking Platforms: 

The emergence of social networking platforms such as Google Scholar, 

LinkedIn, ResearchGate, and Academia.edu has fostered communication between 

researchers to share their scientific contributions and promote the movement of 

scientific publishing. 

Second: Recent trends in terms of publishing topics: 

Experts and researchers in the field of pedagogy sought to develop a research 

map for researchers in this field. 

Third: Recent trends in terms of improving the publication of research on the 

foundations of education and raising the efficiency of researchers: 

There are several trends to improve the publishing of research on the 

foundations of education, the most important of which is international publishing, 

publishing in sources that have impact factors according to international standards, 
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subjecting scientific research to plagiarism programs, conducting group research or 

research, and engaging undergraduate students in scientific publishing. 

Conclusion: 

According to the above, it is possible to take advantage of the recent trends in 

the scientific publishing of educational research, especially in the field of pedagogy, 

through the following: 

1. To provide researchers with the necessary competencies to benefit 

from the Internet and modern technologies in scientific publishing. 

This may be done through: 

A. A - Holding training courses for faculty members and researchers in the 

field of pedagogy in order to provide them with the necessary 

competencies to benefit from the Internet and modern technologies in 

scientific publishing 

B. B - Organizing workshops for faculty members so that they can benefit 

from those with experience in the fields of modern scientific publishing. 

2. Encouraging researchers to publish online on the Internet, and can be 

achieved by: 

A. A - Holding seminars on the electronic publication and its advantages and 

disadvantages and how to benefit researchers from the advantages and 

avoid defects. 

B. B- Holding conferences to discuss the use of the available resources on 

the Internet to serve scientific publishing. 

3. Raising awareness of international publishing problems such as 

phantom or pseudo-patrols. 

4. Develop the skills of researchers to cope with scientific plagiarism, 

and can be done by: 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.3.1
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A. Holding training courses for academics and researchers in the skills of 

scientific research and scientific writing. 

B. Holding workshops for academics through which good practices of good 

researchers are identified. 

5. Encourage researchers to publish in sources that have impact factors 

according to international standards. This can be done by: 

A. Allocation of publishing bonuses to faculty members who publish their 

research in sources with high impact factors. 
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 مقدمة:

، واعتامدها عىل نتائج البحوث العلمية العلمييتوقف تقدم الدول عىل مدى اهتاممها بالبحث 

يتضمن  العلمياملنشورة يف شتى ميادين التنمية، فال قيمة للبحوث غري املنشورة، حيث إن النرش 

 خضوع هذه البحوث لعملية التحكيم، كام أنه يبني مدى قيمتها العلمية ورصانتها.

ضاء هيئة التدريس يف اجلامعات، يامرسها أع التيأهم األنشطة األكاديمية  العلمي           وي عد النرش 

أحد أهم  العلميبل وصل األمر يف عديد من األوساط األكاديمية يف دول العامل إىل اعتبار النرش 

قد يتوقف عليها اإلبقاء عىل األكاديميني يف وظائفهم، أو االستغناء عنهم؛ لتظهر عبارة  التياملحكات 

، 2016)مصطفى،  (Publish or Perish) "أو اهلالك النرش"مشهورة يف اجلامعات املتقدمة مضموهنا 

(، وهي مقولة تم صياغتها لوصف الضغط الواقع عىل أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات 276

برسعة وبشكل مستمر للحفاظ عىل مواقعهم األكاديمية  األكاديميواملؤسسات البحثية لنرش العمل 

 فيها. الرتقيأو 

وىف عرص الثورة التكنولوجية، والتوسع يف استخدام اإلنرتنت، الذى ألقى بظالله عىل 

املناشط األكاديمية فطبعها بطابعه، فتحولت املكتبات إىل مكتبات إلكرتونية متغلبة بذلك عىل احليز 

ما يطلق  ، حتى املؤمترات واللقاءات العلمية أمكن إجراؤها باستخدام اإلنرتنت فظهروالزماين املكاين

أي  seminarsأي حلقات البحث عن طريق االنرتنت يف مقابل  webinarsعليه باإلنجليزية 

، وتطورت الكفايات الالزم توافرها لدى (McNally, 2017, 50)السيمنارات العلمية التقليدية 

كتبات الباحث يف العلوم االجتامعية لتشمل يف مرحلة ما قبل إعداد البحث، مهارات التعامل مع امل

الرقمية، وقواعد البيانات وحمركات البحث يف اإلنرتنت؛ والكفايات الالزمة أثناء إعداد البحث؛ 

                                                                                        لتحكيم أدوات البحث وتطبيقها إلكرتونيا ؛ ثم كفايات مرحلة ما بعد إعداد البحث؛ لتشمل القدرة 

، 2013)مصطفى، عىل النرش اإللكرتوين، واملشاركة يف املؤمترات وحلقات النقاش اإللكرتونية 

                                    أيضا  مستفيدا  من الفرص التي تتيحها  العلميتطور النرش  الرقمي(، وىف ظل هذا العرص 139-140
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ها يف جمال أصول مناحلديثة لالستفادة  العلميمعطياته، وسوف تتناول الورقة احلالية اجتاهات النرش 

                                 الرتبية وذلك وفقا  للمحاور األتية:

 )مفهومه وأمهيته ومراحل تطوره(. العلمي: النرش األول

 لبحوث أصول الرتبية. العلمي: واقع النرش الثانى

 لبحوث أصول الرتبية. العلمي: االجتاهات احلديثة يف النرش الثالث

 وهو ما سيتم عرضه عىل النحو األتى:

 )مفهومه وأمهيته ومراحل تطوره(: العلمياملحور األول: النرش 

 : Scholarly Publishing العلميمفهوم النرش 

                                                                                 النرش لغة: هو اإلذاعة أو اإلعالن بني الناس، ففي خمتار الصحاح، ان ت رش  اخلرب ذاع )الرازى، 

ت ه ، وىف املعجم الوسيط: النرش   هو طبع  323، 2005 : إ ذ اع  رب                                                                                      (، وىف معجم املعانى اجلامع، ن رش   خ 

ها )أنيس وآخرون،                                النرش اصطالحا : هو توصيل األفكار (، و921، 2004                                   الكتب والصحف وبيع 

 التي يبدعها املؤلف إىل القراء.

عملية يتم من خالهلا تقديم خالصة ما أنجزه  العلميوىف ضوء ما سبق يمكن القول إن النرش 

الباحث من عمل ومعارف وما توصل إليه من نتائج إىل املعنيني واملهتمني من أجل املسامهة يف تطوير 

 املجتمع وحل مشكالته.  

 :العلميأمهية النرش 

تب عىل يتيح الفرصة أمام الباحثني للتعرف عىل نظرائهم يف جامعات العامل املختلفة، وما يرت .1

ذلك من تبادل للخربات، والقيام بمشاريع بحثية مشرتكة، واتفاقيات تعاون بني جامعاهتم 

 .(282، 2017)حممد، عبداحلكم، سالمة، مصطفى، سليامن، 

متطلبات  قيعد نرش البحوث العلمية أحد أهم آليات مشاركة وإثراء املعرفة العلمية وحتقي .2
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ل ص  ساالج هناية بحثه  يفSalager-Meyer (2008 )ري ماير                                  التنمية، وىف هذا الصدد خ 

، إىل أن العلم والتكنولوجيا "النرش العلمي يف البلدان النامية: حتديات للمستقبل"املعنون بـ 

 .(Salager-Meyer, 2008, 129)ال غنى عنه لبقاء الدول النامية  مثلثوالنرش يشكلون 

           ف عامليا  يف                  م اجلامعات وت صن                     الرئيسة التي ت قي   أحد أهم املحكات العلميأصبح النرش  .3

 .(408-398، 2017)الشاذيل وحمجوب، ، (Puuska, 2014, 20) ضوئها

وهو األمر الذى تشري إليه                                          رشطا  أساسيا  للرتقية األكاديمية والوظيفية،  العلمييمثل النرش  .4

 Adamsسة آدمز ، وتؤكد عليه نتائج دراPuuska (Puuska, 2014, 20)دراسة باسكا 

، Academic Promotion( عن املعايري الواجب اتباعها عند الرتقية األكاديمية 2003)

حيث جاء يف املرتبة األوىل من هذه املعايري نرش عضو هيئة التدريس لكتاب أضاف للمعرفة 

 يف جمال ختصصه، كام جاء نرشه ملقاالت أو تقارير حمكمة يف املرتبة الثانية يف قائمة هذه

كمعيار يؤخذ به عند  العلمي، مما يؤكد عىل أمهية النرش (Adams, 2003, 244-246)املعايري 

 ترقية األكاديميني.

                                                           ضامن حقوق املؤلف املتعلقة ببحثه حيث إن النرش ي عد عملية توثيق. .5

 املساعدة يف البناء املعرىف وجتنب التكرار يف إجراء نفس البحوث. .6

                                                    ليستفيد منه اآلخرين سببا  يف حتصيل املثوبة من اهلل عز وجل وقبل كل ذلك فإن نرش العلم 

ات  اب ن  آد م  "والبعد عن العقوبة يف اآلخرة، فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل قال:                          إ ذ ا م 

 ص  
ل د  ، أ و  و 

ع  ب ه  ل م  ي ن ت ف 
، أ و  ع 

ي ة  ار   ج 
ق ة  د  : ص 

ن  ث الث 
ل ه  إ ال م  م      ان ق ط ع  ع 

             
                    

         
          

          
        

و ل ه                            ع  ح  ي د 
                ال 
 .رواه مسلم "   

 مراحل تطور النرش العلمي:

أو ورقة  Research paperقد تتعدد صور املحتوى العلمي املنشور فقد يكون ورقة بحثية 

              ، ولكنه وفقا  Editorialأو مقالة علمية  Technical report                 أو تقريرا  فنيا   Review articleمرجعية 

من حيث صناعته إىل النرش التقليدي والنرش املكتبي والنرش         ( ي صنف 2017ملحمد وآخرون )
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)حممد، عبد احلكم، اإللكرتوين، ومن حيث اهلدف منه إىل النرش التجاري، والنرش غري التجاري 

، وىف كل األحوال فإن عملية النرش العلمي قد تطورت (281، 2017سالمة، مصطفى، سليامن، 

 أيت:                                  وفقا  لعدة مراحل يمكن عرضها فيام ي

( إىل مرحلة أولية وأخرى متوسطة، أما األولية 2012: وقسمها الرسحانى )النرش الورقي -1

فتتمثل يف مرحلة األصول الورقية كالكتب بمختلف أنواعها، والدوريات والتقارير 

والنرشات، ... إلخ، وأما املتوسطة فتتمثل يف مرحلة بداية استثامر إمكانات احلواسيب من 

متميز عن الشكل السابق،  ورقيلطباعة ومن ثم إخراج املعلومات بشكل حيث التحرير وا

 .(215-214، 2012)الرسحانى،                         وي طلق عليه النرش املكتبي 

: يف هذه املرحلة يتم إنتاج وتوزيع املطبوع يف شكلني وإلكرتوين( ورقيالنرش املزدوج ) -2

متوازيني أحدمها مقروء باآللة، والثاين مطبوع عىل الورق ولكل نوع ميزات يمتاز هبا عن 

( فإن الكتاب الورقي يمتاز بسهولة محله والتصفح 2003                           اآلخر، فوفقا  حلسن والكواري )

ر من كتاب يف وقت واحد، وجتنب أرضار بني حمتوياته والتأشري عليه، واالطالع عىل أكث

اجللوس أمام احلاسوب، يف حني يمتاز الكتاب اإللكرتوين برخص ثمنه وسهولة االقتباس 

                                                                              املبارش منه خاصة عند التعامل مع املوسوعات العلمية متعددة املجلدات والتي حتتل حيزا  

حتمل هذه املوسوعات  سطوانة مدجمةا                                         كبريا  يف املكتبات يف حني يمكن االستعاضة عنها ب

وسهلة التصفح، وعىل الرغم من أن النرش اإللكرتوين قد غري من سلوكيات البحث عن 

املعلومات وختزينها واسرتجاعها وتصنيفها إال أن ذلك مل حيد من استخدام الكتاب الورقي 

)حسن ألن الريادة يف نقل املعرفة والتعريف بالثقافات األخرى مازالت للكتاب الورقي 

 .(65-64، 2003والكوارى، 

: وفيه يكون (Print on Demand) النرش اإللكرتوين مع النرش الورقي حسب الطلب -3

من  إلكرتوينأو  ورقيالتسويق أو املتاجرة اإللكرتونية أي البيع والرشاء للمحتوى سواء 

 .(Dougherty, 2009, 184-185)، (164-163، 2018)خليفة، خالل شبكة اإلنرتنت 
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منذ  ورقي( غري 2001                                  : يكون مصدر املعلومات وفقا  للهوش )اخلالص إللكرتويناالنرش  -4

البداية، وأن كل مؤلف يقوم بإدخال البيانات اخلاصة بكتابه من خالل حاسوبه وفق 

برجميات خاصة، وىف هذه املرحلة يكون باستطاعة الفرد التجول بحرية ضمن املصادر 

)اهلوش، املتاحة له عرب شبكات املعلومات التي تربط بني املؤلفني والنارشين واملستفيدين 

مع  إلكرتوين( فإنه يكون لكل دار نرش موقع 2018خلليفة )          . ووفقا  (123، 2001

للتواصل كبديل للوسائل التقليدية األخرى كالفاكس، ويكون  اإللكرتويناستخدام الربيد 

من خالل وسيلتني األوىل: إنشاء موقع لنرش املحتوى  اإللكرتوينتسويق املحتوى 

للموقع مقابل اإلعالنات التي تضعها                                  جمانا  واالعتامد عىل الدخل الذى يدخل  اإللكرتوين

رشكات اإلعالن املتخصصة عرب هذا املوقع، والثانية: إنشاء أو االشرتاك يف مواقع البيع 

عن طريق التنزيل أو االشرتاكات الشهرية أو السنوية بنظام  اإللكرتويناملبارش للمحتوى 

املفتوح، ومن املمكن دمج الدفع عن طريق البطاقات االئتامنية يف مقابل االطالع والبحث 

 (www.amazon.com)اإلمكانيتني يف موقع واحد، ومن أمثلة هذه املواقع موقع أمازون 

 .(164، 2018)خليفة،  (www.neelwafurat.com)وموقع مكتبة النيل والفرات 

 لبحوث أصول الرتبية: العلمي: واقع النرش الثايناملحور 

 لبحوث أصول الرتبية من خالل النقاط اآلتية: العلمييمكن تبني واقع النرش 

 معوقات النرش التي تعرتض الباحثني: .1

( الذى استهدف التعرف عىل معوقات النرش 2014وحممد ) يالرشبين                 وفقا  لنتائج بحث 

العلمي يف العلوم الرتبوية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية، تبني أن هناك 

كانت أبرزها: االفتقار إىل قاعدة بيانات لكل ما ينرشه الباحثون يف  بإجراءات النرشمعوقات تتعلق 

يف املوضوعات املطلوبة، وتنعكس آثارها  العلميالدوريات العربية، وغياب خريطة واضحة للنرش 

، وقصور دور اهليئات االستشارية للمجالت العلمية، ونقص اهليئات العلميبشكل مبارش عىل النرش 
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عمليات التحكيم للبحوث العلمية قيام املحكمني ب، والعلمياللجان املتخصصة لتطوير نظام النرش أو 

للنرش  واملعنوي املاديهي: ضعف احلافز  املعوقات املتعلقة بالباحثني، وكانت أبرز همعىل هامش عمل

، وكثرة األعباء التدريسية واإلدارية، وعدم وجود قنوات تواصل بني الباحثني عىل املستوى العلمي

املحلية والعاملية، وصعوبة  العلمي، وصعوبة العضوية يف بعض جهات البحث والدويلاملحىل 

هي:  املعوقات املتعلقة باملجالت والدوريات العلميةإجراءات النرش يف املجالت العاملية، وكانت أبرز 

بعض املجالت العلمية املتاحة من قبل  اعتامدوعدم طول فرتة االنتظار للنرش يف الدوريات املحكمة، 

جلان الرتقية، وتأخر صدور األعداد اخلاصة باملجالت والدوريات عن موعدها، واهتامم بعض 

معايري تصنيف املجالت وعدم وضوح عىل حساب جودة البحوث،  املادياملجالت باجلانب 

يف بعض  العلميفكان أبرزها: ضعف متويل البحث  املعوقات املرتبطة باجلامعاتالدوريات، أما و

، وغياب التنسيق بني اجلامعات مما أسايسلغايات الرتقية بشكل  العلمياجلامعات، وتوجه البحث 

دم ربط يؤدى إىل تكرار بعض البحوث، وعدم توفر البيئة البحثية املناسبة ألعضاء هيئة التدريس، وع

 العلميبشكل كاف باملؤسسات اإلنتاجية، وعدم وجود آليات واضحة لتبادل النرش  العلميالبحث 

( يف بحثهم 2018                          (. وأكد أيضا  أمحد وآخران )64-59، 2014بني اجلامعات )الرشبينى وحممد، 

ىل الذى استهدف وضع تصور مقرتح لتطوير جمال أصول الرتبية يف ضوء بعض النامذج العاملية ع

لألبحاث الرتبوية ترجع يف بعض األحيان إىل الرشوط  العلميوجود صعوبات تتعلق بعملية النرش 

واإلجراءات املتبعة يف نرش البحوث والدراسات يف املجالت والدوريات العلمية، كام ترجع إىل زيادة 

ان قدرات الباحثني النفقات واألعباء املادية، وما تتطلبه البحوث من إمكانيات تتجاوز يف بعض األحي

 (.190، 2018وإمكانياهتم الذاتية )أمحد، عبداهلل، احلنفى، 

 حمدودية أغلب موضوعات النرش:  .2

( للتعرف عىل واقع البحوث الرتبوية العربية 2014غنايم ) أظهرت نتائج بحث أجراه مهنى

( جملة عربية لنرش البحوث الرتبوية، 64                بحثا  موزعة عىل ) 332املنشورة من خالل االطالع عىل 

% 55                جماال  حظيت بنسبة  25                                                     ( مؤمترا  عقدت يف عدة دول عربية، أن مخسة جماالت فقط من بني 28و)
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              ( بحثا ، وهذه 184موع بحوث هذه املجاالت اخلمس بلغ )ث إن جم                         تقريبا  من إمجايل البحوث حي

%(، اإلدارة املدرسية 18,4               ( بحثا  بنسبة )61املجاالت هي عىل الرتتيب: ضامن اجلودة واالعتامد )

              ( بحثا  بنسبة 34) املدريس%(، التطوير واإلصالح 11               ( بحثا  بنسبة )36) الرتبويواإلرشاف 

( 20اإلسالمي ) الرتبوي%(، الفكر 10               ( بحثا  بنسبة )33تصادياته )%(، ختطيط التعليم واق10,2)

 (.130، 2014%( )غنايم، 6             بحثا  بنسبة )

  الرتبوي: البحثينتاج لإلنرش الحمدودية دور  .3

                                                                            يوجد عدد حمدود نسبيا  من دور النرش التي هتتم بنرش اإلنتاج العلمي الرتبوي، حيث يشري 

 (.65، 2013)عزب،                            ي ت عنى بنرش البحوث الرتبوية ( إىل قلة دور النرش الت2013عزب )

 االعتامد يف النرش عىل األوعية املطبوعة أو الورقية: .4

                                                                                     ي عد النرش يف األوعية املطبوعة أو الورقية أكثر الوسائل التي يعتمد عليها العلامء لنرش نتائج 

ح للنارشين )مصطفى، أعامهلم األكاديمية، إضافة إىل ما كانت متثله تلك املطبوعات من مصدر رب

: الكتب، هي(. وتتمثل أهم قنوات نرش بحوث أصول الرتبية يف ثالث قنوات رئيسة 276، 2016

تنرش إما منفصلة لدى نارش  التيوالرسائل اجلامعية )ماجستري، دكتوراه(، والبحوث والدراسات 

 (.190، 2018)أمحد، عبداهلل، احلنفى،  معني، أو يف مؤمترات أو دوريات متخصصة

 لبحوث أصول الرتبية: العلمياملحور الثالث: االجتاهات احلديثة يف النرش 

التي يمكن االستفادة منها يف نرش بحوث  العلمييمكن عرض االجتاهات احلديثة يف النرش 

                                  أصول الرتبية وفقا  لثالثة حماور هي: 

 االجتاهات احلديثة من حيث قنوات النرش. -1

 وضوعات النرش.االجتاهات احلديثة من حيث م -2

 االجتاهات احلديثة من حيث جتويد النرش لبحوث أصول الرتبية ورفع كفاءة الباحثني. -3
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 وفيام يأيت عرض هلذه املحاور: 

                                        أوال : االجتاهات احلديثة من حيث قنوات النرش:

يمكن للباحثني الرتبويني يف جمال أصول الرتبية االستعانة هبا  العلميهناك عدة قنوات للنرش 

 :هييف نرش بحوثهم، و

 :اإللكرتوينالنرش  .1

ل ص  إىل أن النرش اإللكرتوين                                   ( باستعراض عددا  من التعريفات للنرش 2000قام النشار )                      ، وخ 

يف كافة  اآليلهو ذلك النوع من النرش الذى يستخدم التكنولوجيا وبخاصة احلاسب  اإللكرتوين

التأليف وجتهيز خمطوطة املؤلف، والتوزيع والتداول خالل  هيعمليات إنتاج الرسالة الفكرية و

ليزرات، فجوهر التعريف عنده هو استخدام التكنولوجيا إلنتاج كاملمغنطات وامل إلكرتوينوسيط 

سواء كان ذلك عن طريق نظم مستقلة كاحلاسبات الشخصية أو عن طريق الشبكات  إلكرتوينوسيط 

                                    ناجتا  عن التحويل من الشكل املطبوع إىل  اإللكرتوينعىل اختالف مستوياهتا، وسواء كان املنشور 

                                                 يف األساس، وقد يكون هذا الوسيط مشتمال  عىل النص فقط،  اإللكرتوين                 أو ناشئا  بالشكل  اإللكرتوين

 (.16-15، 2000                                          ضافا  إليه إمكانية الصوت والصورة )النشار، أو م

( فإن النرش اإللكرتوين يعني إتاحة املواد بكافة أشكاهلا النصية وغري 2012) للرسحان       ووفقا  

النصية يف شكل إلكرتوين عرب وسيط مليزر أو ممغنط أو عن طريق بثه عرب إحدى الشبكات بحيث 

 (. 208، 2012انى،                             يكون متاحا  للمستفيدين )الرسح

هو استخدام كافة إمكانات الكمبيوتر من  اإللكرتوين( فإن النرش 2018              ووفقا  خلليفة )

األجهزة وملحقاهتا والربجميات يف حتويل املحتوى املنشور بطريقة تقليدية كالكتب والدوريات 

نرتنت )خليفة، الورقية إىل حمتوى منشور بطريقة إلكرتونية عىل أسطوانات ليزر أو من خالل اإل

2018 ،148.) 
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يتسم بإتاحة املحتوى  اإللكرتوينيتبني أهنا تتفق عىل أن النرش  وبالنظر للتعريفات السابقة

                                                                 يف أي شكل ي مكن استخدامه بواسطة احلاسب اآليل مثل وسائط ختزين املعلومات  الورقي

 كاألسطوانات أو عرب اإلنرتنت.

 اإللكرتوينعوامل تقف وراء االجتاه نحو النرش ( فإن هناك عدة 2012) للرسحاين       ووفقا  

، مثل: قلة التكاليف، وتوفري الوقت املستغرق للنرش، واحلفاظ عىل موارد البيئة الورقي             بدال  من النرش 

 املكاينمن األشجار الالزمة لصناعة الورق، وكذلك احلد من املخلفات الورقية، واالقتصاد يف احليز 

                                                           واحلفاظ عليها، والتخلص من مشاكل النقل والشحن وأيضا  التنظيم القتناء مصادر املعلومات 

والتصنيف والفهرسة للمصادر الورقية، هذا فضال عن االستفادة من الفرص التي تتيحها احلواسيب 

 .(214-211، 2012)الرسحانى، والتكنولوجيات املصاحبة هلا 

 :اإللكرتوينمميزات النرش 

؛ 63-62، 2003تم ذكر بعضها يف )حسن والكوارى،  اإللكرتوينهناك عدة مزايا للنرش 

 :يأيت( فيام 158-156، 2018(، وأمجلها )خليفة، 23-22، 2004العرييش، 

قلة التكاليف اخلاصة بالنرش لعدم احلاجة إىل الطباعة والتجليد والتغليف، وكذا التكاليف  -1

 اخلاصة بالتخزين والشحن.

 العالقة بني النارش واملستخدم النهائي مبارشة.عدم احلاجة ملوزعني حيث تكون  -2

 عىل اإلنرتنت يتيح احلصول عليه يف أي مكان يف العامل. اإللكرتويناالنتشار فإتاحة املحتوى  -3

يف  اإللكرتوينطرق التسويق املبتكرة حيث يتم االستفادة من حمركات البحث وطرق التسويق  -4

 عىل اإلنرتنت والنارش الذى يقدمه. اإللكرتوينالرتويج واإلشارة إىل موقع تواجد املحتوى 

ال تنفد طبعاته من السوق كام هو احلال يف الكتاب  اإللكرتويناالستمرارية حيث إن الكتاب  -5

 .الورقي
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رسعة إعداد اإلصدارات اجلديدة نتيجة لسهولة التعديل باإلضافة واحلذف للمحتوى  -6

 .اإللكرتوين

 ن التلوث الناتج عن خملفات صناعة الورق.املحافظة عىل البيئة من خالل احلد م -7

، ووجود إمكانية اإللكرتوينسهولة االستخدام من حيث سهولة البحث داخل املحتوى  -8

الطباعة ألجزاء بعينها من املحتوى، وإمكانية استخدام الوسائط املتعددة، وإمكانية التعرف 

عاجم، وسهولة عىل معانى الكلامت واملصطلحات من خالل الروابط بالقواميس وامل

للتخزين، والنرش الذايت حيث  املكايناالستخدام يف التعليم والتدريب، وتوفري احليز 

 يستطيع املؤلف النرش عىل موقع خاص به دون احلاجة لدور نرش.

 :اإللكرتوينالنرش  عيوب

                     ( عددا  من عيوب النرش 2011، فلقد بني شاهني )اإللكرتوينهناك عدة عيوب للنرش 

كتحريف املعلومات، واإلتاحة السهلة ملعلومات  مثل: العبث يف املعلومات اإللكرتونية اإللكرتوين

ضارة قد ترتبط بالدين أو بالصحة أو بالظروف االجتامعية، وانتهاك معلومات التواصل االجتامعي 

 واخلصوصية، ونرش الفريوسات واالخرتاقات وتعطيل األجهزة، وعدم وجود جهة حتكم وتضبط

املحتوى عىل الشبكة، وغياب الترشيعات العاملية لضبط تدفق املعلومات سوى بعض القوانني الفردية 

 .(2011)شاهني، لكل دولة عىل حده 

أخرى هي: انتهاك حقوق امللكية الفكرية للنارشين واملؤلفني     ا  ( عيوب2018وأضاف خليفة )

دون الرجوع للمؤلف، واحلاجة لتوفر أجهزة خمصصة  اإللكرتوينلسهولة نسخ ونرش املحتوى 

، وصعوبة القراءة من الشاشة لألجهزة اإللكرتونية مقارنة بالكتاب اإللكرتوينالستخدام املحتوى 

للمحتوى عىل اإلنرتنت وبخاصة يف الدول العربية من  ويناإللكرت، ومشكالت التسويق ورقيال

 .(159-158، 2018)خليفة،  اإللكرتوينحيث محاية املحتوى وأنظمة الدفع 
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 بالنسبة للباحثني يف أصول الرتبية: اإللكرتوينمعوقات النرش 

هناك بعض املعوقات التي قد تعرتض الباحثني يف جمال أصول الرتبية فيام يتعلق بالنرش 

                                        ( فإن أكثر املعوقات تأثريا  عىل عملية النرش 2011                               ، فوفقا  لنتائج بحث مجال مصطفى )اإللكرتوين

 اإللكرتوين األكاديمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والباحثني باجلامعات العربية يف مرص

اإلمارات، كانت: قلق عضو هيئة التدريس حول قبول بحثه للرتقية يف حال كون ووالسعودية واليمن 

إلكرتونيا، وقلة برامج التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس والباحثني يف جمال التقنيات املشجعة  النرش

اإللكرتونية املعرتف هبا للنرش اإللكرتوين؛ وقلة معرفة عضو هيئة التدريس بمواقع أو أوعية النرش 

 .(55-53، 2011)مصطفى، 

( عن معوقات النرش العلمي اإللكرتوين من وجهة نظر 2015                        ووفقا  لنتائج بحث ملحم )

أعضاء هيئة التدريس بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كانت أبرز املعوقات هي: النظرة العلمية 

خوف عضو هيئة التدريس من عدم اعرتاف جلان الرتقية                                     غري اجلادة لألبحاث املنشورة إلكرتونيا ، و

                                                                                     بأبحاثه املنشورة إلكرتونيا ، وعدم الثقة بمعايري النرش اإللكرتوين وخاصة التحكيم العلمي، وخوف 

 .(12، 2015)ملحم،                                                      أعضاء هيئة التدريس من رسقة أبحاثهم حال نرشها إلكرتونيا  

هدف التعرف عىل الصعوبات التي يواجهها ( الذى است2016) الزهراين                  ووفقا  لنتائج بحث 

                      إلكرتونيا ، تبني أن أهم  الفكريأعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى عند حماولة نرش إنتاجهم 

حاجتهم إىل مزيد من التدريب وإتقان بعض املهارات  تتمثل يف العقبات التي تقف أمام الباحثني

ونية دون احلاجة إىل وجود وسيط، وحاجتهم إىل مزيد التقنية للتعامل مع األجهزة واملواقع اإللكرت

، ووجود بعض املشكالت الفنية املتعلقة بالتقنية وشبكة اإللكرتوينمن التوعية بجدوى وأمهية النرش 

، 2016)الزهرانى، املعلومات مثل بطء اإلنرتنت وتعرض احلواسيب للفريوسات أو االخرتاق 

137-139). 

من وجهة  األكاديمي اإللكرتوين( فإن معوقات النرش 2018                              ووفقا  لنتائج بحث منى الغانم )
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اإلمام حممد بن سعود وامللك سعود بالرياض، كانت: قلق  جامعتينظر أعضاء هيئة التدريس يف 

 املادي                                                                            عضو هيئة التدريس حول قبول بحثه للرتقية يف حال كون النرش إلكرتونيا ، ضعف التقدير 

                                                                                من قبل اجلامعات لألبحاث والدراسات املنشورة إلكرتونيا  مقارنة بمثيالهتا التقليدية، قلة  عنويوامل

، اإللكرتوينبرامج التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس والباحثني يف جمال التقنيات املشجعة للنرش 

، ضعف ثقافة التوجه ويناإللكرتألفة أعضاء هيئة التدريس بإجراءات النرش التقليدي مقارنة بالنرش 

للنرش يف األوعية اإللكرتونية لدى أعضاء هيئة التدريس، النظرة السلبية من أعضاء اللجان العلمية 

                                                                             للرتقيات ملا ي نرش إلكرتونيا  من أبحاث ودراسات، ضعف ثقة عضو هيئة التدريس باملواقع 

يس بخطوات تقديم أبحاثهم اإللكرتونية لتكون وعاء لنرش بحثه، ضعف دراية أعضاء هيئة التدر

                                                                              ومتابعتها لتنرش إلكرتونيا ، ضعف توجهات القائمني عىل أوعية النرش األكاديمية لعمل نسخ 

واجلدة  العلميكالتحكيم  اإللكرتوينإلكرتونية موازية لألوعية التقليدية، ضعف الثقة بمعايري النرش 

املعرتف هبا، ضعف  اإللكرتوينوعية النرش واألصالة العلمية، قلة ثقة عضو هيئة التدريس بمواقع أو أ

                                                                                    التسويق والدعاية لألبحاث والدراسات املنشورة إلكرتونيا ، ضعف اهتامم الباحثني واملؤلفني بمثل 

حلقوق امللكية الفكرية للباحثني واملؤلفني،  اإللكرتوينهذا النوع من النرش، شيوع فكرة انتهاك النرش 

كاديمية متخصصة تستوعب ما ينتجه أعضاء هيئة التدريس من عدم وجود أوعية نرش إلكرتونية أ

                          هتيبا  من اجلديد غري املألوف،  اإللكرتويندراسات وأبحاث، خوف عضو هيئة التدريس من النرش 

 .(35-31، 2018)الغانم،                                      ضعف الثقة العلمية فيام ي نرش إلكرتونيا  

 :مصادر الوصول احلر .2

                                                                           ي قصد بالوصول احلر للمعلومات إمكانية الوصول إىل املواد املتاحة عرب اإلنرتنت جمانا  

                                                                             وجلميع املستخدمني دون قيود أو رشوط. ونظرا  ألن صعوبة الوصول للمعلومات يعوق التقدم 

 ، فيمكن للباحثني يف جمال أصول الرتبية نرش إنتاجهم الفكري وإتاحته بشكل جماين يف مصادراملعريف

                                                                                 خمتلفة عىل اإلنرتنت ي طلق عليها مصادر الوصول احلر، ومن هذه املصادر: املجالت مفتوحة املصدر 
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open access journals واألرشيفات الشخصية ،Self-Archiving واملستودعات الرقمية ،Digital 

Repositories. 

( عن واقع األرشيفات املفتوحة 2013وحممد بن رمضان ) الورفيل                       ووفقا  لنتائج بحث طارق 

تبني أن عددها ال يزال دون املستوى املطلوب، وأرجع الباحثان السبب يف ذلك إما  العريبيف الوطن 

                             ريا  كميا  وكيفيا  يمكنها من                                                                 إىل أن الباحثني العرب ومؤسسات البحث العربية عموما ليس هلا إنتاجا  ث

إنشاء مستودعات أرشيفات مفتوحة، أو أن هؤالء الباحثون يلجؤون إىل اإليداع يف املستودعات 

)الورفىل وبن رمضان،                                                                الغربية األكثر تأثريا  يف األوساط األكاديمية جلعل بحوثهم أكثر مشاهدة 

2013 ،58). 

( أن أكثر األسباب التي جتعل الباحثني حيجمون عن 2012                               ووفقا  لنتائج بحث عبد اهلل املربز )

نرش دراساهتم يف مصادر الوصول احلر قبل نرشها يف أي مصدر آخر من وجهة نظرهم، هي أن تلك 

 من قبل هيئة علمية متخصصة، وأن تلك املصادر غري مقبولة يف العلمياملصادر ال ختضع للتحكيم 

 العلمي                                                                            الرتقيات العلمية، وأن تلك املصادر مل حتظى بعد بالسمعة احلسنة، فضال  عن ضعف املستوى 

وعدم اإلشارة إىل مصدره  الفكريللدراسات التي تنرش يف تلك املصادر، واخلوف من رسقة العمل 

 .(137-136، 2012)املربز، 

( الذى استهدف إلقاء الضوء عىل الوصول احلر كأحد الصيغ 2012عامر )إيامن وىف بحث 

اجلديدة لنرش البحوث العلمية، وذلك من خالل التعرف عىل العوامل التي ساعدت عىل ظهوره 

وانتشاره ومفهومه وآلياته وفلسفته واملبادرات التي دعت إىل تبنى استخدامه، واجتاهات الباحثني 

يني نحو استخدامه، كانت أبرز النتائج أن نظام الوصول احلر ملصادر العرب والرتبويني املرص

، كام أنه أحد معايري تقييم اجلامعات عىل العلمياملعلومات حركة عاملية لنرش املعرفة واالتصال 

، كام تشري العلميفيام يتعلق بمؤرشات النرش  العريب األكاديمي، وضعف أداء املجتمع العاملياملستوى 

 العلميحتدث يف جمال النرش  التيغري مواكب بام فيه الكفاية للتطورات  العريبأن الباحث النتائج 

 .(294-293، 2012)عامر، وقنواته 
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 مميزات مصادر الوصول احلر:

( للتعرف عىل واقع حركة الوصول احلر للمعلومات يف 2010                          وفقا  لبحث لبان والدبيان )

ة مدى تبني هذه اجلامعات لسياسة الوصول احلر إىل مخس جامعات بمدينة الرياض، عن طريق معرف

املعلومات، ملا هلا من أثر يف إتاحة اإلنتاج الفكري بني الباحثني ورفع مستوى التواصل العلمي بني 

 العلمياألكاديميني، أظهرت النتائج أن ميزات الوصول احلر للمعلومات تتمثل يف إتاحة اإلنتاج 

علق بتوزيع اإلنتاج الفكري العلمي ومنح الفرص للجميع لالستفادة ومنع احتكار النارشين فيام يت

من اإلنتاج العلمي املنشور عيل مستوي العامل، وتقوية وترية البحث العلمي والتقني، وتعزيز التواصل 

 .(132-131، 2010)لبان والدبيان، العلمي بني الباحثني يف خمتلف التخصصات 

( فإن حركة الوصول احلر جاءت ملواجهة ارتفاع 2013والدباغ ) العبيدي            ووفقا  لبحث 

أسعار الدوريات اإللكرتونية ولتقليل العبء املادي عىل الباحثني ومقاومة االحتكار ونرش العلم 

 .(139، 2013)العبيدى والدباغ، واملعرفة عىل نطاق أوسع 

 عيوب مصادر الوصول احلر:

ق حركة الوصول احلر وأن من أهم املعوقات التي تع( 2010أظهرت نتائج لبان والدبيان )

للمعلومات بالنسبة ملؤسسات املعلومات احلكومية واألهلية بمدينة الريا ض، هي املعوقات القانونية 

املتصلة بامللكية الفكرية وحقوق املؤلفني إضافة إيل املعوقات التكنولوجية املتعلقة بالبنية التحتية 

%(، وقد كشفت الدراسة إيل أن  100حيث بلغت نسبة إجابات املشاركني ) لتكنولوجيا املعلومات، 

املعوقات الفنية أحتلت املرتبة الثانية، التصاهلا بخدمات ومعايري التكشيف، أما املرتبة الثالثة فكانت 

م للمعوقات املعنوية املتعلقة بالسمعة العلمية يف سوق النرش، واملعوقات األكاديمية التي تتعلق بنظا

ق حركة و                                                 %( من املشاركني أن ذلك يعترب فعال  من املعوقات التي تع 40حيث أفاد )  ،الرتقيات

 (.136-135، 2010الوصول احلر للمعلومات )لبان والدبيان، 
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 معوقات النرش يف مصادر الوصول احلر:

اء ( الذى كان اهلدف منه التعرف عىل آراء أعض2013والدباغ ) العبيدي                 وفقا  لنتائج بحث 

، العلميهيئة التدريس بجامعة املوصل عن دور الوصول احلر للمعلومات يف تعزيز حركة البحث 

تبني ضعف وحمدودية اطالع أفراد العينة عىل مفهوم الوصول احلر للمعلومات ومبادراته، إذ بلغت 

ضئيلة من  %(، كام اتضح أن نسبة56,3نسبة األفراد الذين كان لدهيم املعرفة بمفهوم الوصول احلر )

                                                                    %( قاموا بنرش أبحاثهم من خالل دوريات متاحة جمانا ، وهو ما أثر سلبا  عىل 12,7أفراد العينة )

، 2013اجتاهاهتم نحو هذا النوع من الدوريات سواء كانوا مؤلفني أو قراء )العبيدى والدباغ، 

139.) 

( عن اجتاهات الباحثني العرب نحو النرش العلمي 2017                          ووفقا  لبحث سليامن وآخران )

باللغة العربية يف مصادر الوصول احلر من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والباحثني العرب بجامعة 

 عدم االعرتاف به يف أنظمة هيباللغة العربية  العلميامللك فيصل، تبني أن أهم أسباب ندرة النرش 

التوظيف والرتقيات األكاديمية ومنح متويل البحوث، وألنه ال حيظى بتقدير واحرتام كاف يف الوسط 

األكاديمي من حوهلم، وألن نسبة االستشهاد بالبحوث املنشورة باللغة العربية يف جمال ختصصاهتم 

 (.204-202، 2017غري عالية )سليامن، حييى، النور، 

 :األكاديمية يجتامعمنصات شبكات التواصل اال .3

( إىل أن الشبكات االجتامعية 2018) Yana & Zhangbذهب كل من يانا وزانجب 

األكاديمية يمكن أن تكون بمثابة مؤرشات يمكن االستعانة هبا يف تقييم أنشطة البحث يف اجلامعات، 

 ويمكن أن تكون هذه املواقع مفيدة وذات مصداقية للحصول عىل املصادر العلمية، وتساعد يف

 .(Yana & Zhangb, 2018, 397)التعرف عىل نتائج البحوث، وتساعد عىل النمو األكاديمي 

                                                                               وعىل الرغم من أن التضخم الكبري يف حجم النتاج الفكري بمختلف لغاته يشكل حتديا  كبريا  

يواجه الباحثني واألكاديميني يف البحث عن املعلومات واحلصول عليها، إال أن ظهور شبكات 
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االجتامعي املتنوعة التي عززت التواصل بني الباحثني لنرش وتبادل مسامهاهتم العلمية مثل التواصل 

Google Scholarو ،LinkedInو ،ResearchGateو ،Academia.edu ساهم ذلك يف معاجلة ،

 (.2، 2017(؛ )أمحد، 1، 2018مشكلة هذا التضخم يف حجم النتاج الفكري )كلو، 

 االجتامعي( حول دور منصات شبكات التواصل 2017                       ووفقا  لنتائج بحث أمحد )

                                                   ، تبني أن هذه املنصات متارس دورا  فعاال  يف تطوير آليات العلمياألكاديمية يف تعزيز حركة النرش 

واالقتباسات العلمية ومشاركة األبحاث مما يعزز التوجه نحو استخدام هذه  وأدوات االستشهادات

املنصات، وتبني وجود اختالفات يف الرؤى والسياسات التي تنتهجها املنصات عينة الدراسة فيام 

يتعلق بإدارة املحتوى، وإتاحته، وطبيعة اخلدمات التفاعلية املتاحة للمستخدمني، وبالتايل يعتمد 

باحثني للمنصة عىل االحتياجات املعلوماتية وطبيعة اخلدمات التي يكون هناك حاجة إليها، اختيار ال

وكان من توصيات البحث حث وتشجيع املؤسسات األكاديمية للباحثني عىل املشاركة الفعالة والنرش 

التعليمية يف املنصات األكاديمية وفهم قيم النرش املفتوح ملا لذلك من تأثريات إجيابية عىل العملية 

األكاديمية  االجتامعيوالبحثية، كم ينبغي ترتيب دورات وورش عمل تعريفية بشبكات التواصل 

 (.17، 2017وخدماهتا  )أمحد، 

 األكاديمية: االجتامعيمميزات منصات شبكات التواصل 

األكاديمية تتمثل يف دعم  االجتامعي( يف بحثه عدة مزايا ملنصات التواصل 2017أظهر أمحد )

لتفاعل مع اخلرباء ومناقشة فرضيات ونظريات علمية، والتعرف عىل أحدث التوجهات البحثية، ا

واملساعدة يف التوصل حللول مقبولة للمشاكل العلمية، وتعزيز نرش املخرجات البحثية )أمحد، 

2017 ،7-16). 

 ( أن هذه املنصات ليست جمرد شبكة تواصل بني الباحثني2018وأظهرت نتائج بحث كلو )

والعلامء عىل مستوى العامل فحسب، بل تشتمل عىل جمموعة من اخلصائص واملميزات التي جعلت 

منها أحد تقنيات املعلومات املهمة التي يمكن استخدامها يف معاجلة التضخم اهلائل يف النتاج الفكري 
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اته وذلك من خالل قدرهتا عىل حرص وتنظيم النتاج الفكري املنشور فيها وبكل أنواعه ولغ

                                                                                وختصصاته، وحفظ النتاج الفكري املنشور فيها والتمكني من إتاحته جمانا  ملن حيتاج إليه من 

-10، 2018                                                                             املستفيدين ومن ثم يمكن اعتبار هذه الشبكة مصدرا  معلوماتيا  مفتوح الوصول )كلو، 

11.) 

 األكاديمية: جتامعيعيوب منصات شبكات التواصل اال

 جتامعي( عدة عيوب ملنصات شبكات التواصل اال2017)تبني من خالل بحث أمحد 

األكاديمية منها استهالك الكثري من الوقت، وصعوبة التعرف عىل أو اختيار املنصة التي تلبى 

احتياجات الباحث، وقلة عدد املشاركني النشيطني، وبروز ما يتعلق بقضايا حقوق امللكية الفكرية 

التي يمكن اخلاصة باملحتوى، وهناك تأثريات سلبية عىل املؤسسات األكاديمية مثل انتشار املعرفة 

املؤسسة  منسويباستخدامها بواسطة جهات أكاديمية أخرى منافسة، وإمكانية حتليل معدل استخدام 

               (، هذا فضال  عن 8، 2017األكاديمية من قبل مؤسسات أخرى )أمحد،  جتامعيلشبكات التواصل اال

ما يكون                                                                     املشكالت التي تتعلق باحلفاظ عىل خصوصية معلومات املستخدم وأماهنا، خاصة  عند

املحتوى الذي تم حتميله بواسطة املستخدم عبارة عن وسائط متعددة، مثل الصور ومقاطع الفيديو 

 .(Rathore, Sharma, Loia, Jeong, & Park, 2017, 65)والتسجيالت الصوتية 

                                            ثانيا : االجتاهات احلديثة من حيث موضوعات النرش:

ىل السعي نحو وضع خريطة بحثية للباحثني يف جلأ اخلرباء والباحثون يف جمال أصول الرتبية إ

( يف ورقته املعنونة بالتوقعات األنجلو أمريكية لبحوث 2016هذا املجال، فلقد عرض اسكاروس )

                      متخصصا  يف أصول الرتبية  18أصول الرتبية يف املستقبل القريب، التي استند فيها عىل ما توصل إليه 

ة وأمريكية، حيث قاموا بتقويم املتاح من املنشور باللغة ينتمون جلامعات خمتلفة أغلبها إنجليزي

، ثم قدموا مؤرشات لتوقعات عن بحوث 2011اإلنجليزية يف شتى فروع أصول الرتبية حتى سنة 

عرض بعض التوقعات املستقبلية للبحوث يف مقابل البحوث بأصول الرتبية يف املستقبل القريب، فقام 
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هي: األهداف الرتبوية، واخلربة الرتبوية، والطبيعة البرشية، والرتبية التقليدية، وذلك يف عدة جماالت 

للمامرسات الرتبوية الناجحة، واألصول التارخيية للرتبية، واألصول  الفلسفياخللقية، والظهري 

االجتامعية للرتبية، واألصول اجلغرافية للرتبية، واألصول السيكولوجية للرتبية )إسكاروس، 

2016 ،377-388.) 

                                                  ( خريطة بحثية، ووضعت هلا أهدافا ، وثالثة سيناريوهات 2016) املوساوي نجالء وقدمت

املتقدم، ووجدت أن هناك  التطويري، والسيناريو التقدميللتنفيذ هي: السيناريو املحافظ، والسيناريو 

نحوها وأرجعت جتاهل الباحثني هلذا النوع من البحوث  العلميفجوات بحثية حتتاج إىل توجيه البحث 

إىل نقص معرفتهم بمناهج البحث الالزمة لدراستها، ولذا أوصت برضورة اختيار املواضيع البحثية 

                                                                                    وفقا  للمستجدات والقضايا واالحتياجات امللحة مع مراعاة العمل عىل تزويد الباحثني باملهارات 

 (.627-618، 2016 الدراسات النظرية وامليدانية )اهلوساوى، البحثية الالزمة، واملوازنة بني

( تصميم خريطة بحثية لقسم أصول الرتبية بكلية الرتبية 2016العال ) واستهدف بحث عبد

جامعة بنى سويف يف ضوء األولويات البحثية، وتوصل البحث إىل أنه لبناء خريطة بحثية متكاملة 

الرتبوي  العلميعة من العنارص التي متثل حمددات لعمل البحث األركان البد من االرتكاز عىل جممو

: مقومات االنضامم ملجتمعات املعرفة، واالحتياجات البحثية للمجتمع، وأبعاد هيداخل القسم، و

ومؤرشات خطط التنمية، ويف ضوء هذه املرتكزات تم حتديد عدد من املوضوعات داخل املجاالت 

وصل البحث إىل وجود عدد من املعايري التي حتدد األولويات البحثية البحثية املختلفة للقسم، كام ت

هلذه املوضوعات، ومن أمهها معيار األمهية ومعيار ندرة الدراسة، ومعيار االرتباط باحتياجات 

التنمية، ويف ضوء املرتكزات واملعايري تم وضع مصفوفة باألولويات البحثية التي جيب إدراجها يف 

داخل كل جمال من جماالت قسم أصول الرتبية بكلية الرتبية يف جامعة بنى سويف اخلريطة البحثية 

                                      ( قد قدم أيضا  خريطة بحثية مقرتحة لقسم 2013وكان عزب ). (425-424، 2016العال،  )عبد

أصول الرتبية بكلية الرتبية بالزقازيق تضمنت العديد من املوضوعات املرتبطة بأصول الرتبية )عزب، 

2013 ،61-89.) 
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 ورفع كفاءة الباحثني: جتويد النرش لبحوث أصول الرتبية                              ثالثا : االجتاهات احلديثة من حيث

                                                                        توجد عدة اجتاهات ت عني عىل جتويد النرش لبحوث أصول الرتبية لعل من أمهها ما يأيت:

 :دويلالنرش ال .1

العلمية، بل عني عىل جتويد مستوى النرش للبحوث                     أحد االجتاهات التي ت   دويل             ي مثل النرش ال

ملا يتضمنه من نرش نتائج األبحاث العلمية يف الدوريات                                      إنه ي عد مؤرشا  ت صنف اجلامعات يف ضوئه،

                                                                                   العلمية العاملية املحكمة من ق بل أساتذة متخصصني يف فروع العلوم واآلداب املختلفة. ففي بحث 

ات يف التصنيفات العاملية الذى ( عن تأثري النرش الدويل عىل ترتيب اجلامع2015كريامن عبد العزيز )

                                                                                      اختذت من جامعة القاهرة نموذجا ، أظهرت فيه أمهية النرش الدويل كمعيار لتصنيف اجلامعات عامليا  

 .(2015)عبدالعزيز،                                             وفقا  ملعايري أشهر التصنيفات العاملية للجامعات 

( يف بحثهام املعنون باملواصفات القياسية للنرش 2017وعبد الغفار ) عريبوقد أوضح ال

، كل ما يتعلق باملعايري التي ينبغي أن يراعيها املؤلفون واملحررون والنارشون فيام يتعلق بالنرش دويلال

يف الدوريات العلمية، من الناحيتني الشكلية والفنية بالتفصيل، وذلك لتعظيم االستفادة من هذه 

 .(55-1، 2017وعبد الغفار،  عريب)الريات الدو

املنشور  فكري( الذى استهدف حرص ووصف اإلنتاج ال2017                         ووفقا  لنتائج بحث رضوان )

للباحثني باملراكز واملعاهد البحثية املرصية ومقارنتها  Scopus سكوبس واملكشف بقاعدة بيانات        دوليا  

                                                                   املنشور دوليا  للباحثني باجلامعات املرصية احلكومية، تبني تزايد حجم اإلنتاج  الفكريبحجم اإلنتاج 

( وازدادت لتصبح  1960-1951% يف العقد ) 0,2                               املنشور دوليا ، فقد كانت النسبة  الفكري

%، واحتلت اللغة اإلنجليزية املرتبة األوىل 47,2بفارق  أي(  2020-2011% يف العقد ) 47,4

% باعتبارها لغة النرش العاملية األوىل يف الشكل 99,1نرش األبحاث الدولية بنسبة عىل مستوى لغات 

%، يليه قطاع العلوم 46,1، واحتل النرش يف قطاع العلوم الطبيعية املرتبة األوىل بنسبة اإللكرتوين

طاع العلوم %، وجاء يف املرتبة الثالثة األبحاث املنشورة يف ق29,9اهلندسية يف املرتبة الثانية بنسبة 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.3.1


 د. يارس ميمون عباس

 م2019( 3( العدد )2املجلد )

 

304 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.3.7 

 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

 

%، أما عن األبحاث املنشورة يف قطاع العلوم الزراعية واالجتامعية واإلنسانية 14,9الطبية بنسبة 

لبحوث أصول  الدويل، مما يشري إىل ضآلة النرش (30، 2017)رضوان،                          احتلت نسبا  ضعيفة يف النرش 

 الرتبية يف حالة وجودها.

 :دويلمشكالت النرش ال

كاملجالت والدوريات الومهية أحد أهم املشكالت  العلميالنرش  تعد مشكلة االحتيال يف

. لذا جتدر اإلشارة إىل رضورة التأكد من رصانة الدورية أو املجلة قبل النرش دويلالتي تتعلق بالنرش ال

للبحوث. حيث بينت نتائج  حقيقي                                                      لوجود دوريات زائفة تفرض رسوما  للنرش دون القيام بتحكيم 

 ( عن النرش العلمي الدويل يف الدوريات الزائفة عىل شبكة اإلنرتنت،2017بحث ضياء الدين حافظ )

اهلند وباكستان وأمريكا ونيجرييا، وأن املقاالت  هيأن أكثر الدول التي ترتكز فيها الدوريات الزائفة 

ورة بتلك الدوريات، وتتصدر مرص والعراق % من إمجايل عدد املقاالت املنش3,15العربية متثل 

، 2017والسعودية قائمة الدول العربية التي وقع باحثيها ضحية النرش يف هذه الدوريات )حافظ، 

157-158.) 

 :النرش يف مصادر هلا معامالت تأثري وفق معايري عاملية .2

العلمية يف جمال ( فإن معامل التأثري هو مقياس يوضح أمهية الدوريات 2018               وفقا  للدهشان )

                                                                                     ختصصها، وفقا  إلشارة األبحاث اجلديدة إىل ما هو منشور سابقا  يف تلك الدوريات واستشهادها هبا، 

بام يعني أمهيتها ومالقاهتا للقبول عند أهل التخصص، وبواسطته يتوفر التقييم الكمي والنوعي الالزم 

                                 د جودهتا ومتي زها األكاديمي، ومعامل                                                   لرتتيب املجالت وتصنيفها؛ ليمكن تقييمها أكاديميا  وحتدي

نويا  لتلك املجالت  التي فهرست يف سب س  ويتضمن فقط   (Journal Citation Report)                                            التأثري حي 

وهذا حيدث  Thomson Reutersاملجالت التي تفهرس ضمن تقرير طومسون رويرتز العلمي 

تم فيها االستشهاد بورقة البحث عن طريق                                                        سنويا ، وم عامل التأثري ي عرف بأنه متوسط عدد املرات التي

باحثون آخرون يف مراجع أوراقهم البحثية خالل السنتني املاضيتني، أو خالل األربع سنوات املاضية 
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 (.76، 2018)الدهشان،  2009والذي ظهر يف عام  IF5وفق معامل التأثري اخلمس سنوات 

حتث اجلامعات أعضاء هيئة التدريس هبا عىل نرش بحوثهم يف مصادر هلا معامالت تأثري وفق 

                                                                                             معايري عاملية عن طريق تقديم حوافز مادية ومعنوية لتتبوأ هذه اجلامعات ترتيبا  متقدما  يف التصنيفات 

شورة باللغة العاملية للجامعات. غري إنه يف حقيقة األمر حتى اآلن ال توجد دوريات أو جمالت من

للباحثني العرب يف جمال العلوم الرتبوية  العلميالعربية ذات معامل تأثري، وملا كان أغلب اإلنتاج 

                                                                                             مكتوبا  باللغة العربية، فإن نرش بحوث أصول الرتبية املكتوبة باللغة العربية يف مصادر هلا معامل تأثري 

للدوريات  عريبرة وجود معامل تأثري غري متاح يف الوقت احلايل، لذا ظهرت جهود تدعو إىل رضو

واملجالت املنشورة باللغة العربية والتي يف غالبيتها تنتمى للعلوم االجتامعية والرتبوية، ولقد ساق 

                                                                         ( عدة مربرات لرضورة وجود هذا املعامل منها: دعم النرش باللغة العربية جنبا  إىل 2018الدهشان )

ألمهية االعتزاز باهلوية العربية واحلفاظ عىل جهود الباحثني                                   جنب النرش باللغة اإلنجليزية تأكيدا  

والتي قد ال  عريبالعرب، وتشجيعهم عىل إجراء البحوث ذات الصبغة املحلية أو التي هتم القارئ ال

                                                                                  جتد جماال  هلا يف الدوريات اإلنجليزية عالية التأثري، كام أن وجود هذا املعامل سيعني عىل تصنيف 

ة وما يرتتب عىل ذلك من املساعدة يف تقييم بحوث أعضاء هيئة التدريس عند الدوريات العربي

                               املكتوب باللغة العربية، فضال  عن  البحثيتقدمهم للجان الرتقيات العلمية، ورفع كفاءة اإلنتاج 

 (.88-85، 2018احلاجة امللحة إىل تعزيز مكانة اللغة العربية يف الوقت احلايل )الدهشان، 

 :العلمية لربامج فحص االنتحالإخضاع البحوث  .3

                             من أهم اإلجراءات التي ت عني عىل  العلمييعترب فحص البحوث العلمية ضد االنتحال 

حتسني خمرجات البحث العلمي واحلفاظ عىل السمعة األكاديمية للباحثني ومؤسساهتم يف األوساط 

يف دورهتا الثانية عرش املرصية العلمية، وعىل ذلك نصت قواعد الرتقيات باملجلس األعىل للجامعات 

( عىل فحص اإلنتاج العلمي للمتقدمني ضد االنتحال العلمي بواسطة أحد الربامج 2016-2019)

                                                                                    بوحدة املكتبة الرقمية باملجلس األعىل للجامعات أو برامج مشاهبه باجلامعات املرصية، ووفقا  ألبو 

 عىل أحقية استخدام برنامج 2015رب ( فلقد حصلت جامعة بنها يف نوفم2017العينني وآخران )

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.3.1


 د. يارس ميمون عباس

 م2019( 3( العدد )2املجلد )

 

306 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.3.7 

 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

 

iThenticate   من أكاديمية البحث العلمي كأداة ملنع االنتحال العلمي، وصدر قرار هبذه اجلامعة

يتضمن رضورة فحص رسائل املاجستري والدكتوراه ضد االنتحال العلمي قبل املوافقة عىل تشكيل 

 .(1، 2017)أبوالعينني، خليل، اجليزاوى، جلان مناقشتها 

من أشهر برامج كشف االنتحال العلمي يف البحوث العلمية،  iThenticate ويعد برنامج

ويساعد الباحثني واملؤسسات التعليمية والبحثية ودور النرش واملجالت العلمية عىل حتسني جودة 

خمرجات البحث العلمي ومحاية حقوق امللكية الفكرية لإلنتاج العلمي، لدقته يف التعرف عىل 

 .(1، 2017)أبوالعينني، خليل، اجليزاوى، العلمية  نتحال والتشابه يف البحوث والرسائلاال

يف منع   iThenticate( عن فاعلية برنامج2017أبو العينني وآخران ) أظهرت نتائج بحث

االنتحال وحتسني جودة خمرجات البحث العلمي لدى طالب الدراسات العليا بجامعة بنها، 

ه وانتحال االقتباسات يف االنتاج الفكري لطالب الدراسات العليا بجامعة بنها انخفاض نسبة التشاب

مقارنة  الدرايسعند استخدام الربنامج كأداة ملنع االنتحال العلمي يف النصف الثاين من العام 

                                                                                       بالنصف األول من ذات العام، وبينت النتائج أيضا  انخفاض نسبة التشابه يف اإلنتاج الفكري لطالب 

% 86,2اسات العليا عندما يعلمون أن أعامهلم ستمر عىل الفحص من خالل الربنامج، وأن نسبة الدر

من طالب الدراسات العليا يفضلون فحص إنتاجهم الفكري من أبحاث علمية عىل الربنامج قبل 

 .(15، 2017)أبوالعينني، خليل، اجليزاوى، إرساهلا للمجالت العلمية 

 حث الفريق:إجراء البحوث اجلامعية أو ب .4

( يف بحثه املعنون ببحث الفريق كمدخل لضامن جودة البحث 2014حيث يؤكد أمحد البنا )

الرتبوي يف كليات الرتبية املرصية، عىل رضورة التوجه نحو بحث الفريق أو البحوث اجلامعية يف 

بها، ورضورة إجراء البحوث الرتبوية ملا يف ذلك من تكامل لدراسة املشكالت الرتبوية من مجيع جوان

وضع خرائط بحثية بكليات الرتبية حتدد جماالت بحوث الفريق، ليلجأ إليها الراغبني من طالب 

كذا توفري اإلمكانات املادية الالزمة، واملناخ األكاديمي الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس، و
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 املؤسسات الرتبوية والنفيس واالجتامعي املالئم، والترشيعات املشجعة عىل البحث اجلامعي يف

 .(281-280، 2014)البنا،  اجلامعية

 عريبال الرتبوي( عىل أن االرتقاء بالبحث 2014وىف هذا الصدد يؤكد مجال الدهشان )

يتطلب التوسع يف إجراء الدراسات البينية التي جتمع ختصصات خمتلفة فكثري من القضايا واملشكالت 

، 2014)الدهشان، الرتبوية يصعب حرصها يف ختصص واحد لتعدد أبعادها ومتغرياهتا وتشابكها 

 أو ما ي( من رضورة العمل الفريق2016) اهلوساوي                                   ، وهو ما أكدت عليه أيضا  نتائج بحث (62

 يخارجها، كالبحوث البينية بني قسميسمى بالبحوث البينية مع أقسام كليات الرتبية، ومع أقسام من 

، وقسم أصول الرتبية الرتبويأصول الرتبية واإلدارة الرتبوية، وقسم أصول الرتبية وقسم علم النفس 

 .(627، 2016)اهلوساوى، وقسم التاريخ بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 :العلميطالب اجلامعة يف النرش  إرشاك .5

العلمي الستثامر قدراهتم العلمية وتنمية هناك توجه إلرشاك طالب اجلامعة يف النرش 

هـ( يف بحثها املعنون باستعراض جتارب  1431، حيث أكدت هند اخلليفة )مهاراهتم البحثية وصقلها

حملية وعاملية إلرشاك طالبات البكالوريوس يف النرش العلمي واملؤمترات الدولية، عىل رضورة التوجه 

، حيث يتميز معظم الطلبة يف هذه املرحلة بسهولة العلمينحو إرشاك طالب اجلامعة يف النرش 

رف ومحاسهم للتعلم، مما يعني طاقات برشية يمكن استثامرها إذا ما توفرت الفرص اكتساهبم للمعا

                                                                                     البحثية املناسبة، فضال  عن أن إدماج طالب اجلامعة بالبحث العلمي وجتربته املشاركة يف املؤمترات 

يؤدى إىل صقل شخصيته كطالب  وحضور حلقات النقاش والتعرف عىل باحثني من دول خمتلفة،

                                                                            حث مستقبال ، ويولد لديه شعورا  بأمهية البحث العلمي ودوره يف تقدم األمم، كام يسهم وكبا يجامع

يف تشجيعه عىل إكامل دراسته العليا، وأوصت بأن تتضمن اخلطط الدراسية ساعات بحثية تشمل 

إرشاك الطالب يف األوراق العلمية أو امللصقات اجلدارية يف املؤمترات املحلية والدولية، وختصيص 

                                                                                  يزانية ت عني الطالب عىل احلضور واملشاركة يف املؤمترات، وكذا التأكيد عىل إكساب الطالب مهارات م

البحث من خالل املحارضات اليومية، وتقديم التقدير املناسب لألساتذة الداعمني للطالب الباحثني 
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ة يف النرش (، وىف ضوء ذلك يمكن العمل عىل إرشاك طالب كلية الرتبي601هـ،  1431)اخلليفة، 

 .العلمي

 خامتة:

يمكن االستفادة منها يف النرش يف جمال  العلميتبني مما تقدم أن هناك عدة اجتاهات للنرش 

أصول الرتبية، من هذه االجتاهات ما يتعلق بأوعية النرش، ومنها ما يتعلق بموضوعات النرش، ومنها 

تقدم يمكن االستفادة من االجتاهات احلديثة                                                    ما يتعلق بتجويد النرش وحتسني كفاءة الباحثني، ووفقا  ملا

 :يأيتللبحوث الرتبوية وبخاصة يف جمال أصول الرتبية، من خالل ما  العلمييف النرش 

إكساب الباحثني الكفايات الالزمة لالستفادة من اإلنرتنت والتكنولوجيات احلديثة يف  -1

 ، وقد يتم ذلك من خالل:العلميالنرش 

عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس والباحثني يف جمال أصول الرتبية هبدف  - أ

إكساهبم  الكفايات الالزمة لالستفادة من اإلنرتنت والتكنولوجيات احلديثة يف النرش 

  العلمي

تنظيم ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس بحيث يمكن من خالهلا االستفادة من ذوى   - ب

 احلديثة. العلمياخلربة يف جماالت النرش 

 عىل اإلنرتنت، ويمكن أن يتحقق ذلك عن طريق: اإللكرتوينتشجيع الباحثني عىل النرش  -2

ومميزاته وعيوبه وكيفية استفادة الباحثني من  اإللكرتوينعقد ندوات تعريفية بالنرش  - أ

 املميزات وجتنب العيوب.

تاحة عىل االنرتنت عقد مؤمترات تتناول البحث يف كيفية االستفادة من اإلمكانات امل - ب

 .العلميخلدمة النرش 

كالدوريات الومهية أو الزائفة، ويمكن أن يكون  دويلتوعية الباحثني بمشكالت النرش ال -3
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 ذلك من خالل:

بالدراسة  دويلتنظيم ندوات ومؤمترات يتم من خالهلا تناول مشكالت النرش ال - أ

 والبحث.

 نرش فيها.اإلعالن عن الدوريات الرصينة وحث الباحثني عىل ال - ب

 ، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق:العلميتنمية مهارات الباحثني ملواجهة االنتحال  -4

والكتابة  العلميعقد دورات تدريبية لألكاديميني والباحثني عىل مهارات البحث  - أ

 العلمية.

عقد ورش عمل لألكاديميني يتم من خالهلا التعرف عىل املامرسات اجليدة للباحثني  - ب

 اجليدين.

الباحثني عىل النرش يف مصادر هلا معامالت تأثري وفق معايري عاملية، ويمكن أن يتم  تشجيع -5

 ذلك عن طريق:

ختصيص مكافآت نرش ألعضاء هيئة التدريس الذين ينرشون بحوثهم يف مصادر هلا  - أ

 معامالت تأثري عالية.

 ة. إعطاء الباحثني شهادات تقدير يف حالة نرش بحوثهم يف الدوريات العلمية الرصين - ب

األكاديمية يف النرش  جتامعيتشجيع الباحثني عىل االستفادة من منصات التواصل اال -6

 ، وقد يتحقق ذلك من خالل:العلمي

األكاديمية للباحثني بحيث يمكنهم  جتامعيعقد ندوات تعريفية بمنصات التواصل اال - أ

 االستفادة من مميزاهتا وجتنب سلبياهتا.

نرش اخلربات اجليدة املرتبطة بمنصات التواصل تنظيم ورش عمل لألكاديميني بغرض  - ب

 األكاديمية. جتامعياال
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. دويل(. املواصفات القياسية للنرش ال2017، أمحد عبادة؛ وعبدالغفار، آالء حممد. )عريبال .24

أبحاث املؤمتر العلمي الثاين للمكتبات واملعلومات: النرش العلمي الدويل الواقع 

 .55-1مرص: كلية اآلداب، جامعة بنها. ص ص . والتحديات واحللول

، ص ص 2، املعلوماتية(. النرش االلكرتوين. 2004العرييش، جربيل بن حسن العرييش. ) .25

21-25. 

دراسات تربويه (. خريطة بحثية مقرتحة لقسم أصول الرتبية. 2013عزب، حممد عيل عليوه. ) .26

 .89-61، ص ص 81، ونفسية: جملة كلية الرتبية بالزقازيق

(. الوصول احلر للمعلومات: صيغة جديدة لنرش البحوث 2012عامر، إيامن محدي حممد. ) .27

. الفيوم: كلية املؤمتر العلمي احلادي عرش بعنوان أزمة القيم يف املؤسسات التعليميةالعلمية. 

 .309-229الرتبية، جامعة الفيوم. ص ص 

األكاديمى: دراسة  اإللكرتوين(. معوقات النرش 2018الغانم، منى بنت عبداهلل بن عيل. ) .28

 .39-5(، ص ص 1)24، جملة مكتبة امللك فهد الوطنيةوصفية. 

يف البيئة العربية: الواقع  الرتبوي العلمي(. اإلنتاج 2014غنايم، مهنى حممد إبراهيم. ) .29

. املؤمتر العلمي العريب الثامن )الدويل اخلامس( اإلنتاج العلمي الرتبوي يف البيئة واملأمول

. سوهاج: كلية الرتبية، جامعة سوهاج. ص 2014أبريل  27-26ربية القيمة واألثر، الع

 .142-101ص 
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( ودورها يف Network Gate Research(. شبكة بوابة البحث )2018كلو، صباح حممد. ) .30

والتواصل بني الباحثني: أعضاء هيئة يف جامعة السلطان قابوس  العلميإدارة تضخم النرش 

السنوي الرابع والعرشين جلمعية املكتبات املتخصصة فرع اخلليج العريب  . املؤمترنموذجا

. مسقط: مجعية املكتبات البيانات الضخمة وآفاق استثامرها: الطريق نحو التكامل املعريف

 .10-1املتخصصة فرع اخلليج العريب. ص ص 

يف املؤسسات (. واقع حركة الوصول احلر 2010لبان، هند عىل؛ والدبيان، مويض إبراهيم. ) .31

. دراسات املعلوماتية التابعة للجامعات احلكومية اجلامعية واألهلية يف مدينة الرياض

 .141-113، ص ص 9 املعلومات،

(. النرش األكاديمي يف مصادر الوصول احلر ودوره 2012املربز، عبداهلل بن إبراهيم. )أكتوبر،  .32

للمكتبات واملعلومات  عريبحتاد الجملة االيف إثراء املحتوى العريب عىل شبكة اإلنرتنت. 

 .142-120، ص ص 11 )اعلم(،

حممد، عزيزة إبراهيم؛ عبداحلكم، إيامن حممد؛ سالمة، أمرية؛ مصطفى، مهت؛ وسليامن،  .33

دراسات واجلامعة.  العلميودوره يف النهوض بالبحث  العلمي(. النرش 2017رحاب. )

األول ملركز  دويلعمل وبحوث املؤمتر العدد خاص بأوراق عربية يف الرتبية وعلم النفس، 

 .282-279تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها، ص ص 

(. معوقات النرش اإللكرتوين األكاديمي من وجهة نظر 2011مصطفى، مجال مصطفى حممد. ) .34

التحديات مؤمتر املحتوى العريب يف االنرتنت: أعضاء هيئة التدريس باجلامعات العربية. 

 .65-21. جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ص ص والطموح

(. كفايات البحث يف العلوم االجتامعية يف العرص 2013مصطفى، مجال مصطفى حممد. ) .35

 .180-139، ص ص 130، جملة رسالة اخلليج العريبالرقمي. 
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يف األوعية  (. العوامل املؤثرة يف النرش العلمي2016مصطفى، مجال مصطفى حممد. ) .36

. املجلة اإللكرتونية لدى أعضاء هيئة التدريس باجلامعات العربية من وجهة نظرهم

 .310-275اجلزء الثانى(، ص ص  119)30الرتبوية، 

(. معوقات النرش العلمي اإللكرتوين من وجهة نظر أعضاء هيئة 2015ملحم، عصام توفيق. ) .37

(، 3)7 املجلة العربية الدولية للمعلوماتية،. التدريس بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية

 .14-1ص ص 

 ، األسكندرية: دار الثقافة العلمية.اإللكرتوينالنرش (. 2000النشار، السيد السيد. ) .38

(. الرسائل الرتبوية يف أصول الرتبية باجلامعات 2016اهلوساوى، نجالء بنت محزة حممد. ) .39

الرتبية للبحوث الرتبوية والنفسية جملة السعودية رؤية مستقبلية خلارطة بحثية. 

 .631-578(، ص ص 170)2، واالجتامعية، كلية الرتبية، جامعة األزهر

املؤمتر (. التحول من النرش التقليدي إىل النرش االلكرتوين. 2001اهلوش، أبو بكر حممود. ) .40

وين العارش لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات املكتبة االلكرتونية والنرش االلكرت

. املعهد األعىل للتوثيق، جامعة منوبة واالحتاد العريب للمكتبات وخدمات املعلومات

 .151-115واملعلومات. ص ص 

(. النفاذ احلر وإتاحة اإلنتاج العلمي: واقع 2013الورفىل، طارق؛ ورمضان، حممد بن. ) .41

، ص 12،13، ات. املجلة املغاربية للتوثيق واملعلوماألرشيفات املفتوحة يف الوطن العريب

 .62-47ص 
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