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 م1/11/2019قبلت للنرش يف    م2019 /10/ 4 للنرش يف تقدم

انطالقا من ان النرش العلمي يمثل الطريق العلمي والفاعل وأحد أهم املقااييس املساتخدمة  لخص:امل

لتقدير مستوى االنتاج العلمي وأهم آليات مشاركة وإثراء املعرفة العلمية وايصاهلا إىل مان تتاجااا، 

مامل يتم نرشه وإتاحته خلدمة البرشية، وانطالقاا ااا  ال قيمة للعلم -وحتقيق متطلبات التبادل املعريف. 

تشاده املجتمعات املعارصة من ثاورات وحتاديات تكنولوجياة  فيامالنرش من تطورات جذرية  يشاده

 هباا نحياا التاي ومعرفية انعكست اثارها عىل كافة جمالت احلياة واحدثت تغريات جذرية يف الطريقة

ساعت الورقاة البحثياة . انتاجنا العلماي هباا ا، والطريقة التي ننرشونعمل هبا، ونتعلم هبا، ونبحث هب

احلالية تستعرض وتناقش ابرز االجتاهات احلديثة يف جماال النرشا العلماي ومعاايري ترتيباه وتقييماه، 

بطريقة حتليلية متناولة مراحل تطور النرش العلمي واشاكاله وصاوره وماداخل تقييماه واالجتاهاات 

به مع توضيح املميزات واملعوقات التاي حتاول دون االخاذ باه واالساتفادة مناه يف املعارصة املتعلقة 

املقصاود بالنرشا العلماي مراحال )، وذلك من خالل تناول النقاط التالياة  ألهدافهوحتقيقه ه تطوير

ماداخل تقيايم وترتياو جاودة النرشا بااملجالت ، واشكال النرش العلماي وصاوره، تطوره وانواعه

االجتاهات احلديثة يف النرش العلمي من حيث موضوعاته وقنواته النرش وجودته ، يةوالدوريات العلم

 (.وتقييمه

، النرش يف املصادر املفتوحاة، تقيايم جاودة النرشا اإللكرتوين، النرش رش العلمي الن :الدالليةالكلامت 

 العلمي، معامل التأثري
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Abstract: Proceeding from the fact that scientific publication represents the scientific 

and effective way and one of the most important measures used to estimate the level 

of scientific production and the most important mechanisms for the participation and 

enrichment of scientific knowledge and communicate to those who need it, and 

achieve the requirements of knowledge exchange. - There is no value for science 

unless it is published and made available to serve mankind, and starting from what 

witnesses the publication of radical developments in what is happening in 

contemporary societies of revolutions and technological and cognitive challenges that 

have reflected their effects on all the magazines of life and have radically changed the 

way we live, work, learn and research. And the way we publish our scientific output. 

The present research paper sought to review and discuss the most recent trends in the 

field of scientific publishing and the criteria of its arrangement and evaluation, in an 

analytical manner dealing with the stages of the development of scientific publishing 

and its forms, forms, portraits of evaluation and contemporary trends related to it with 

clarification of the advantages and constraints that prevent it from being used and 

benefit from it in the development and achievement of its objectives, through Address 

the following points: (What is meant by scientific publishing stages of development 

and types, Forms of scientific publishing and image, Introduction to the evaluation 

and arrangement of the quality of publication in scientific journals and periodicals, 

Recent trends in scientific publishing in terms of topics and channels of publishing, 

quality and evaluation. 

key words: Scientific Publishing, Electronic Publishing, Open Source Publishing, 

Evaluation of Quality of Scientific Publication, Impact Factor. 
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 مقدمة

ُيعد البحث العلمي أحد الركائز األساسية يف عمل اجلامعات لتحقيق أهدافاا؛ حياث تساتند 

علمي با  البااحث ، كاام عليه العملية التعليمية يف جماالت التدريس والتفكري اإلبداعي والتواصل ال

ُيعد أحد املؤرشات األساسية الدالة عىل رقي وتطور اجلامعات عند التناافس فايام بينااا باام يقاوم باه 

أعضاء هيئة التدريس ومراكزها البحثية من نتاج علمي؛ وألجال ذلاك اعتمادت اجلامعاات  تلا  

يف تشجيع أعضاء هيئة التدريس هبا عىل التاألي  والنرشا العلماي بكال أشاكاله ويف  االسرتاتيجيات

  تل  ختصصاته.

يمثل النرش العلمي الطريق العلمي والفاعل وأحد أهم املقاييس املساتخدمة لتقادير مساتوى 

ق متطلبات االنتاج العلمي وأهم آليات مشاركة وإثراء املعرفة العلمية وايصاهلا إىل من تتاجاا، وحتقي

لم مامل يتم نرشه وإتاحته خلدمة البرشية، حيث املعرفة والعلام أصابحت ال قيمة للع -التبادل املعريف. 

ذات صبغة عاملية بفضل استخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت التي سالت التواصل با  العلاامء 

 والباحث  بغض النظر عن احلواجز اجلغرافية. 

 حتى إن اجلامعات، يف التدريس هيئات ألعضاء األكاديمية األنشطة يعد أهم العلمي فالنرش

 العلمي أحد النرش اعتبار إىل العامل دول يف البحثية واملؤسسات اجلامعات من العديد يف ليصل األمر

 لتظاار مقولاة عانام؛ االستغناء أو مواقعام، يف األكاديمي  بقاء إمكانية حتدد قد التي املعايري أهم

 عند وكذلك األمر ،Publish or Perish 1 "الفصل أو النرش" فحواها املتقدمة اجلامعات يف مشاورة

                                                           
  to actiCall  A- publish or peris للعمل دعوة“ -ستختفيانرش واال  1

"Publish or perish" is a phrase coined to describe the pressure in academia to rapidly and continually publish 

academic work to sustain or further one's career. 

عىل رضورة استمرار  للتأكيد 2010عام  Natureهذه مبادرة دعى اليها العديد من العلامء والباحثني ودعت اليها جملة 

فريضة  أصبح العلميعىل اعتبار ان النرش  العلميالعامل يف انتاج البحوث ونرشها حتى يظل موجود عىل ساحة البحث 

وهي عبارة تم صياغتها لوصف الضغط يف األوساط األكاديمية لنرش العمل  العلمياساسية من فرائض البحث 

 Publish or perish". Nature. 467". العلميوبشكل مستمر للحفاظ عىل أو تعزيز مهنة البحث األكاديمي برسعة 

(7313): 252–252. 2010. 
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 أهام ، كام انه يعاد أحادAcademic Promotion أعىل وظيفية لدرجة التدريس هيئة أعضاء ترقيات

 تجامعا يف نظرائام عىل للتعرف الباحث  أمام الفرصة العلمية، يتيح املعرفة وإثراء مشاركة آليات

 واتفاقيات مشرتكة، بحثية بمشاريع والقيام للخربات، تبادل من عىل ذلك يرتتو وما املختلفة، العامل

 البحاوث، ضاامن نفاس إجاراء يف التكارار وجتناو يفاملعر البناء يف جامعاهتم، املساعدة ب  تعاون

 التاي الرئيساة املحكاات أهام أحد العلمي النرش ببحثه، اضافة اىل انه أصبح املتعلقة املؤل  حقوق

 يف ضوئاا. عامليا تصن  و اجلامعات تقيم

فالكثري من التصنيفات العاملية للجامعات اآلن تضع يف اعتبارها ومعايريها لتقييم اجلامعاات 

وحتديد ترتيباا عىل املستوى الدويل، حجم وجودة اإلنتاج الفكري العاملي هلذه اجلامعات؛ فعىل سبيل 

معايري،  عىل أربعة2003جلامعة جياو جونغ الصادر منذ عام (ARWU)املثال يعتمد تصني  شنجااي 

%( من األوزان النسابية للمعاايري، كاام 40أمهاا جودة األداء البحثي للجامعات، الذي استحوذ عىل )

 Times Higherعان جملاة  الصادرTHE World University Rankings)خصص تصني  التايمز)

Education يس، %( من تقييمه للجامعات ملعدل النرش لكل عضو هيئة تادر30، نسبة )2004منذ عام

%(، كاام 20، وخصص لاه وزًناا نسابًيا بمقادار )اتباالستشاادمعياًرا خاًصا  QSوَوَضع تصني  الا

( معياًرا خاًصا Ranking Web World Universitiesوضع أيضا تصني  الويو للجامعات العاملية )

، وخصاص تأثريالبالتميز، الذي يشتمل عىل عدد األوراق العلمية املنشورة يف املجالت الدولية عالية 

%(، وعليه فقد سعت  تل  اجلامعاات لتاأم  املتطلباات الالزماة 15هلذا املعيار وزًنا نسبًيا مقداره )

وهاو ماا اكادت  العلمايمن ابرزها تشجيع وتطوير النرش  التيللتوافق مع معايري هذه التصنيفات، و

ث اعتاربت ان زياادة النرشا حيا 2018لعاام  العلميوالبحث  العايلوزارة التعليم  ةاسرتاتيجيعليه 

 مرص. يف العلميالبحث  ةاسرتاتيجياملتميز هو احد اهم مقومات  العلمي

للنتاائ   العلمايوقد توصلت دراسة أجريت عىل أكثر من أل  باحث عن اهلدف من النرش   

 :التالية
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  أن السبو الرئييس للنرش هو مشاركة النتائ  واملعارف املتوصل إلياا مع أقراهنم من

 .الباحث ؛ اا يسام يف استمرار مسرية العلم والتطور املعريف

  يف جمال العمل، حيث يسام النرش يف احلصول عىل مكانة أعىل « الرتقيات»التقدم الوظيفي

للباحث ، أض  إىل ذلك سنوات اخلربة، وما قد ينجزه الباحث من مشاريع بحثية خالل 

 .الفرتة املطلوبة للحصول عىل الرتقية

 صول عىل وظيفة جديدة أو منحة دراسية قد يتطلو نرش عدد حمدد من األبحاث العلمية احل

 .يف جمالت ذات تأثري مرتفع يف املجتمع العلمي

  القيام بالتدريس يف بعض املعاهد واجلامعات يتطلو من املحارض أن يقوم بنرش عدد من

 .للطالب األبحاث يف جمال ختصصه، من أجل السامح له بتدريس بعض املناه 

 وال يوجد التخصص نفس يف أقرانه من ومراجعة تقييم كل منا تتاج إىل احلصول عىل ،

أفضل من السري يف طريق نرش األبحاث للحصول عىل الرد العميل واملناجي املناسو لتقييم 

 .صحة ودقة ما توصلت إليه عرب التجارب املختلفة

  البحثية تتأثر بالسرية الذاتية للعامل  بداخلاا سمعة أي مكان علمي كاجلامعات أو املعاهد

وأنشطتام العلمية املختلفة، وعليه كلام ازدادت األبحاث املنشورة الصادرة عن جاة بحثية 

أو علمية، كلام زادت مكانة هذه اجلاة ورغو اجلميع يف العمل لدهيا، أو التعاون معاا، أو 

 .حتى االلتحاق هبا للدراسة يف املستقبل

 ول عىل اجلوائز والتكريم عىل الصعيد العلمي يتطلو من الباحث إساامات  تلفة، احلص

 .كاحلصول عىل براءات االخرتاع، أو نرش عدد من األبحاث العلمية

  الستكامل ما بدأته، هو أن تقوم بنرش  ماديبعض اجلاات البحثية يرتبط حصوهلا عىل دعم

 فعة السمعة.النتائ ، وأن يتم قبوهلا يف جمالت علمية مرت

وانطالقا من ان النرش العلمّي أصبح من فرائض البحث العلمي، وُركنًا ِمن أركانِه األكاديمية 

املجتماع  يفإذ ال يمكن اليوم تصور أبحاٍث دون نرش، وانه كغريه من املوضوعات والظواهر العديدة 
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جودتاه ومعاايري جوتاه موضوعاته وقنوات النرشا و يفحالة تطور دائم)  يفقد مر بمراحل عديدة، و

ظل  يفظل ما يشاد املجتمع من حتديات علمية وتكنولوجية، حيث يشاد النرش العلمي  يفوتقييمه (  

املجتمعات املعارصة من ثورات تكنولوجية واتصالية ومعلوماتية تطاورات مذهلاة، االمار  تشادهما 

اسااليو  يفاملعاارصة فياه وهذا املوضوع والتعرف عاىل االجتاهاات  يفالذى يستلزم رضورة البحث 

 املجالت من خالل تناول النقاط التالية   يف العلميتقيميه متخذين من االنتاج 

  مراحل تطوره وانواعه العلمياملقصود بالنرش. 

  وصوره العلمياشكال النرش. 

  .مداخل تقييم وترتيو جودة النرش باملجالت والدوريات العلمية 

  من حيث موضوعاته وقنواته النرش وجودته وتقييمه. العلميالنرش  يفاالجتاهات احلديثة 

 وانواعه:  ومراحل تطوره العلمياوال: املقصود بالنرش 

 معروفًا ومتاحًا للناس. نقول نرَش  :لغة النرش
ِ
هو اإلذاعة واإلشاعة والتوزيع؛ أي جعُل اليشء

ومناه النرشا العلماي، أي نرُشا كالة ماادة حتتاوي عاىل  .اليشَء؛ إذا جعَلُه متاحًا للناس ويف متنااوهِلم

معلوماٍت علمية أو معرفياٍة ساواًء كانات كتباا أو أوراقاا علمياة يف دورياات، أو أفالماا وثائقياة أو 

 تسجيالت صوتية ملحارضات علمية ونحِوها. 

 املؤلا  يبدعاا التي الفكرية الرسالة توصيل به يقصد إذ لغة النرش يبعد عن ال اصطالحا 

 ما خالصة تقديم خالهلا من يتم عملية العلمي النرش .للرسالة أي املستالك  املستقبل ، مجاور إىل

 تطاوير يف املساامهة أجل من املعني  إىل نتائ  من إليه توصل وما ومعارف عمل من أنجزه الباحث

 .مشكالته املجتمع وحل

تثبات جاودة  التايوهو الوثيقة  العلمياملرحلة االخري من البحث  العلميحيث يعترب النرش 

تسمح بتعميم نتائجه ونرشاها با  البااحث  واملعنيا ، وهاو  التيوامهيته، والوسيلة  العلميالعمل 

ينتماى اليااا، والنرشا العلماي هاو املحصالة  التايووسيلة للتعري  بالباحث ومؤسسته االكاديمية 

أعامل وعلم ومعرفاة، مان أجال املساامهة يف تنمياة  الناائية التي يقوم هبا الباحث، لنرش ما أنجزه من
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املجتمع من خالل تطوير أساليو العمل لدى املؤسسات واألفراد، أو من أجال حتقياق مناافع مادياة 

، وهو الوسيلة الفاعلة إليصال النتاج الفكري الرص  عرب قنوات خاصاة لاذلك تكاون يف .ومعنوية

لكي تعطي احلامية الفكرية واخلصوصية هلذا النتاج ومان دوريات علمية( (أغلباا حمكمة ومعرتف هبا 

 ثم الفائدة العلمية املرجوة منه.

 :العلمي النرش تطور مراحل

 لعادة وفقااً  تطورت قد العلمي النرش يتضح له ان عملية العلميان املطلع عىل تاريخ النرش 

خاصاة بعاد اخارتاع آالت و الورقياو  التقليديمراحل، حيث مر بمراحل متعددة ، بداية من النرش 

متخصصة مطبوعة، وخُتضع لعملياة تقيايم  الطباعة، التي سامهت يف إصدار جمالت ودوريات علمية

حتكيم جادة بمعرفة خرباء متخصص  ) تقييم النظراء ( وبعد املوافقة علياا يتم نرشها وتوزيعاا عاىل 

 أنواعاا، بمختل  كالكتو الورقية األصول كل املشرتك  حول العامل، وقد شملت هذه املرحلة نرش

 احلواسايو إمكانات استثامر كام شادت هذه املرحلة بداية إلخ، ...والنرشات، والتقارير والدوريات

 و الساابق، الشاكل عان متميز ورقى بشكل ثم اخراج املعلومات ومن والطباعة التحرير حيث من

 .املكتبي النرش عليه يطلق

(، ومع استخدام احلاسوب ITبعد ظاور تكنولوجيا املعلومات ) اإللكرتوينومرورا بالنرش    

اعطت الفرصة لتبادل اخلربات والاربط والتقرياو  التياآليل وشبكة االنرتنت واالجازة املحمولة، و

الكفااءة  يفب  الباحث  حول العامل، ونرش النتائ  العلمية بنفقات اقل، واختصاارا للوقات، وزياادة 

 أمكاناملجتمعات املعاارصة، وهاو أمار  يفاستخدام املعلومات، ومتاشيا مع ايقاع احلياة  يفوالفاعلية 

 .حتقيقه عن طريق تلك التكنولوجيا ودون احلاجة اىل استخدام الطرق الورقية القديمة

 كباديل للتواصال اإللكارتوين الربياد ماع اساتخدام إلكرتوين موقع نرش دار واصبح لكل

 وسايلت  خاالل مان اإللكارتوين املحتاوى ويكون تساويق كالفاكس، ىاألخر التقليدية للوسائل

 للموقاع يادخل الاذى الادخل عاىل واالعتامد ا جمان املحتوى اإللكرتوين لنرش موقع إنشاء :األوىل

 أو إنشااء :والثانياة املوقاع، هاذا عارب املتخصصاة اإلعالن تضعاا رشكات التي اإلعالنات مقابل
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 أو الشارية االشرتاكات أو التنزيل طريق عن اإللكرتوين للمحتوى املبارشالبيع  مواقع يف االشرتاك

 املفتوح. والبحث االطالع مقابل يف االئتامنية البطاقات طريق عن بنظام الدفع السنوية

الفرتة االخرية برضورة إتاحة كافة األبحاث املنشورة لكال  يفووصوال اىل ما نادى به البعض 

 العلميالنرش  يفحيث يعد نموذج الوصول احلر  -Open Online Access  الباحث  حول العامل جماناً 

وحتقيقاا ملقارباة منصاة الباحاث  -السانوات االخارية  يفالنرشا  يفمن اكثر التغريات اجلوهرية امهية 

دمقرطاة االنتااج العلماي "ومؤيادوه يف العاامل األكااديمي عان  "Google Scholar (GS)"العلمي 

اكدت عىل اعتبار أن أي بحث او وثيقة منشورة هي قابلاة للقاراءة واالقتبااس  التيو "التأثريوقياس 

بغض النظر عن املوضوع الذي تتناوله أو الكاتو الذي ألفاا أو املنطقة أو اللغة التي صدرت هبا، من 

نالت من األسس التي كانات تعتارب راساخة يف جماال  التي، وO A J ) (الوصول احلر خالل دوريات

 النرش العلمي وتقييم مستواه وتأثريه الكثري.

يمكن أن نحدد  انواع النرش واشكاله: ختتلف انواع النرش واشكاله باختالف معاير التصنيف،

  النرش واليات النرشمها صناعة النرش وهدف  أشكال النرش من خالل معيارين للتصني 

 :هذا التصني  ينقسم إىل ثالثة أنواع رئيسية أساس صناعة النرش:عىل  - 1

يعرف بأنه جمموعة من العمليات التي   (Traditional publishing( T.P)النرش التقليدي   -أ

جمموعة من يمر هبا املطبوع ابتداء كونه  طوطا حتى يصل للقارئ أو املستفيد، ويتحكم هبذه العملية 

األطراف تبدأ بالكاتو واملطبعة والنارش الذي يقوم بإصدار وبيع وتوزيع املطبوعات عامة وقد 

يكون له دور يف طبعاا وليس من الرضوري أن يكون النارش هو نفسه الذي يقوم بالطبع أو التجليد 

و حتمله ملخاطر النرش وقد ال يقوم بعملية البيع والتوزيع حيث يتحمل النارش مسألة التمويل إىل جان

اخرتاع  اخرتاع الكتابة، و - للمؤلف  وقد أثرت يف عملية النرش التقليدي جمموعة من األمور هي

 ”غوتنربغ“أدواهتا خاصة الورق عىل يد الصيني ، اخرتاع الطباعة باحلروف املتحركة عىل يد األملاين 

 .عرش اخلامس القرن منتص  يف
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هو استخدام التقنيات احلديثة يف الص   Desktop publishing  (D.p)النرش املكتبي   -ب

اإللكرتوين للكتو ومعاجلتاا متايدا لطباعتاا ورقيا وهو يستخدم برجميات خاصة مع حواسيو 

وطابعات ليزرية غري مكلفة تنت  صفحات منظمة ومعدة بصورة جذابة، يمكن من خالهلا التنفيذ 

تلفة وحروف متنوعة، مع تزويقات فنية وهندسية تضفي واحلصول عىل خطوط بأنواع وأشكال  

مسحة مجالية عىل النص املكتوب، إضافة إىل إمكانية إدخال الصور واملخططات والرسوم من 

مصادر أخرى عن طريق املاسح الضوئي الذي تلل إىل إشارات رقمية أو عن طلو هذه الصور من 

 برام  أخرى.

واملقصود به أنه مرحلة يستطيع فياا  Electronic publishing( E.p)النرش اإللكرتوين   -ج

كاتو املقال أن يسجل مقاله عىل إحدى وسائل جتايز الكلامت، ثم يقوم ببثه إىل حمرر املجلة 

اإللكرتونية، الذي يقوم بالتايل بجعله متاحا يف تلك الصورة االلكرتونية للمشرتك  يف جملته، كام أن 

 املعلومات التقليدية عرب تقنيات جديدة تستخدم احلاسبات وبرام  النرش اإللكرتوين يعني نرش

 .النرش اإللكرتوين يف طباعة املعلومات وتوزيعاا ونرشها

 عىل أساس هدف النرش  وهذا التصني  ينقسم إىل نوعي  رئيس  مها   التصني  -2

وال بغرض احلصول عىل ثمر أمالنرش التجاري  يعرفه البعض عىل أنه جتارة، إذ أن النارش يست -أ

الربح كمن يستثمر أمواال يف جتارة ما، فيخضعاام لقانون العرض والطلو، وظيفته األساسية التي 

قام من أجلاا هي النرش وتكسو عيشه وحياته املانية مرتبطة به سواء كان نارشا نقيا أو أخلط النرش 

 .وقبتجارات أخرى وخسارته املتكررة يف النرش تعني خروجه من الس

لتجاري  وهو نوع ختتص به اهليئات واملنظامت واملؤسسات مثل اجلمعيات الدولية النرش غري ا -ب

أو النوادي العلمية أو اجلامعات ومراكز البحوث أو البنوك أو املكتبات الكربى، فاجلامعات مثال 

وظيفة مساعدة وظيفتاا األساسية التعليم والبحث العلمي، ومن ثمة يكون نرش الكتو والدوريات 

للتعليم والبحث العلمي، وهناك جامعات لدهيا مطابع عظيمة وبرام  نرش قوية مثل جامعة 

 .أكسفورد، وجامعة كمربدج وأيضا املكتبات الوطنية تقوم بنرش البيلوغرافيات والفاارس وغريها
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 التصني  عىل اساس اليات النرش   -3

  واملؤمترات.النرش من خالل املحارضات يف الندوات 

  النرش من خالل امللصقاتPosters .يف الندوات واملؤمترات 

 .النرش يف املجالت العلمية املحلية والعربية، او املجالت العلمية العاملية 

  .النرش من خالل الكتو 

 تصنيفات:  ةوتصنف اىل مخس العلميوتعد املجالت اهم اساليب وطرق النرش 

قبل حمكم  من  هميقيتالبحث او يتم فياا مراجعة جمالت وهي   املحكمةأوالً: املجالت العلمية 

  peer-reviewersمتخصص  

ال وهي جمالت تنرش موضوعات متنوعة او متخصصة ولكناا  :ثانيًا: املجالت العلمية غري املحكمة

 من التحكيم واملراجعة  أكثرماتمة بالنرش  نما تكوبالتحكيم وغالبًا  متلتز

 مال تلتزوهي جمالت تعني بالكتابات يف جمال مع  ولكنة   املجالت املتخصصة غري العلميةثالثًا: 

 .باملعايري االكاديمية والعلمية وهي مثل بعض جمالت اجلمعيات واالحتادات

وهي جمالت علمية حمكمة ولكن ليس لدهيا اصدارة ورقية  :رابعًا: املجالت العلمية االلكرتونية

( وهي معتمدة impact factorالنرش االلكرتوين وهي غالبًا ماتمة بمعامل االثر ) عىلوهي تعتمد 

 وذات تأثري كبري

نرش االعامل  بالتحكيم واملراجعة بل قائمة عىل وهي مواقع غري ماتمة  خامسًا: مواقع النرش العلمي

الباحث اي شاادة نرش وهي ماتمة باملشاركة  يال تعطالعلمية املنشورة يف جمالت مسبقًا وهي بذلك 

 .واتاحة املادة العلمية

ب  العلامء  العلميالتواصل  يفالقنوات فاعلية  أكثرمن  وتعد الدوريات العلمية تعد

 املعلومايتتظى هبا هذا املصدر  التيوالباحث  بل اهنا قد تكون القناة الرئيسية وذلك بسبو الثقة 

 مقدمتاا غزارة املادة العلمية يف يأيتيلتزم هبا، اضافة اىل ان املجلة متتاز بخصائص عديدة  التيواملعايري 

 .الطرح يفاملتعارف عليه  العلميالتغطية املوضوعية واحلداثة وااللتزام باملنا   يفوالثراء 
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( يف الغالو هي دوريات غري ربحية، تنضوي عادة حتت Periodicalsالدوريات العلمية )

جامعة أو مؤسسة أكاديمية أو بحثية، وتطلو من الباحث أحيانًا دفع بعض تكالي  الطبع  مظلة

والنرش، كام أهنا قد تقبل أحيانًا بنرش بعض املواد اإلعالنية لتغطية جزءًا من التكالي ، وعادة ما يكون 

ل يف التحرير )عمل طاقم التحرير يف الدورية من أساتذة اجلامعة والباحث  غري املتفرغ  متامًا للعم

 تطوعي(، إال أنه كثريًا ما تسند األمور اإلدارية والتنسيقية ملوظف  متفرغ .

وتعنى الطبيعة، وهي دورية ( Nature) ) "نيترش"من أقدم الدوريات العلمية مطبوعة و

 م، 1869ترشين الثاين/نوفمرب 4علمية أسبوعية بريطانية تصدر باإلنجليزية، نرشت ألول مرة يف 

وحاليًا يف بدأت متخصصة يف جمايل الفيزياء واألحياء،  تعترب من أبرز الدوريات العلمية يف العامل،و

أصبحت تصدر حديثًا باللغة العربية )بدأ من أكتوبر/ترشين أول ، وجماالت العلم والتكنولوجياكافة 

تنرشها  عية أيضاً أسبو ( وتعنى العلم و هي دورية علميةScience) "ساينس"(، تلياا دورية 2012

وتتواجد يف نفس الوقت العديد من الدوريات/املجالت  ،(ASASاجلمعية األمريكية لتقدم العلوم )

العلمية التابعة ملؤسسات نرش وتوزيع جتارية ترتبح من رسوم النرش يف املجلة، أو من بيع أعدادها، أو 

يف دورياهتا، أو من بيع الكتو أو جمموعات علمية من ( Subscriptions)من رسوم االشرتاك 

األبحاث املنشورة يف موضوعات علمية معينة وهكذا، وعادة ما يكون العاملون يف مثل هذه 

التي الدورية/املجلة من املتفرغ . ومن املالحظ أن غالبية الدوريات العلمية العاملية املرموقة 

، Springer)مثل مرشف يف جمال النرش العلمي  تصدرها دور نرش ذات سمعة طيبة وتاريخ

Elsevier ،Academic Press ،BioMed Central ،ScienceDirect.تنرش بدون مقابل مادي ) 

اساس او معايري يتم اختيار املجلة  أيقنوات النرش وانواعه عىل  يفظل هذا التنوع  يفولعلنا 

انه توجد ستة معايري يمكن  العلمييرى العلامء واملعني  بقضية النرش  اإلطار يف بحثيانرش فياا  التي

   وهيان نسرتشد هبا عن اختيار تلك املجلة 

  التأثريمعامل Impact Factorذا املعامل يدل عىل قوة املجلة ومدى تأثريها يف التقدم   ه

أصبحت املجلة أكثر قوة ومصداقية، ولكن أيضًا  التأثريالعلمي يف جماهلا وكلام زاد معامل 
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، فاملجالت ذات املعامل العايل تتطلو أبحاثًا دقيقة جدًا والتقنيات أصعوأصبح النرش فياا 

املستخدمة يف البحث تكون متقدمة وتكون نتائ  البحث ذات تأثري حقيقي وكبري يف الواقع 

ان يكون متأنيا لكيال ختتار جملة أقل من العميل والبحثي، لذلك فإن اختيارك للمجلة ينبغي 

مستوى بحثك. فتبخسه حقه، وال أعىل منه فيتم رفض البحث. الطريقة األمثل يف هذا 

 تأربعة مقاالأو  ةالصدد هو أن تقوم باختيار جملة تعتقد أهنا يف مستواك ثم تقوم بقراءة ثالث

فإن وجدهتا مقاربة ملستوى عشوائيا من داخل املجلة وتقارن مستوى تلك األبحاث ببحثك 

بحثك فيمكنك النرش فياا، أما إن وجدت مستواها أعىل فام زال بإمكانك إرسال بحثك هلم 

ولكن جيو أن تعلم أن فرصك قبولك قليلة. أما إن وجدت أن مستوى تلك األبحاث أقل 

من مستوى بحثك فال ينصح بإرسال بحثك هلم ألنك بذلك خترس فرصة نرش بحثك يف 

أكرب وأكثر مصداقية اا يعترب إضاعة للمجاود والوقت واملال الذي تم بذله يف سبيل جملة 

 إمتام بحثك.

 بعض املجالت تقوم بعملية املراجعة بكفاءة ورسعة، بحيث يتم مراجعة البحث   مدة النرش

ض اآلخر قد يستغرق ما يصل أشار، البع 4-2بالكامل واملوافقة عليه أو رفضه يف خالل 

 .ام كامل للوصول إىل قرار هنائي للموافقة عىل البحث أو رفضهإىل ع

  كلفة النرش  هذا األمر ينبغي أن تدرسه جيدا لتستطيع اختيار جملة مناسبة إلمكانياتك املادية

 .أو امليزانية املتاحة من قبل اجلاة املمولة

  قابلية التخصص  كلام كان ختصص املجلة متوافقًا مع جوهر البحث اخلاص بك فإن

البحث للنرش يف تلك املجلة تكون أكرب، يف نفس الوقت كلام كان ختصص املجلة دقيقًا كان 

 النرش أصعو لكنه يعطي ثقالً وقوة أكرب لبحثك.

  أسلوب النرش يف املجلة  هناك بعض املجالت تقوم بنرش األبحاث جمانا للقراءOpen 

Access ذين يرغبون يف االطالع علياا. بالنسبة وبعضاا يقوم ببيع هذا األبحاث للقراء ال

لك كباحث فإن نرش بحثك يف جملة مفتوحة جمانية سيعزز من فرص وصولك لعدد أكرب من 
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بساولة ويرس ولكن جيو أن تنتبه إىل أن رسوم النرش غالبًا ما تكون أكرب يف املجالت  القراء

 السفريلتابعة ملؤسسة ا Open Access املجالت العلمية ذات الوصول املفتوح.املفتوحة

-ELSEVIER: https://www.elsevier.com/about/open العاملية

science/open-access/open-access-journals 

 وم بعملية املراجعة والتدقيق، وهم ال مصداقية املجلة  هناك جمالت كثرية تدعي أهنا تق

يقومون بذلك ويقبلون كافة األبحاث التي تصل إليام دون أي تدقيق للحصول عىل املقابل 

املادي فقط، عليك أن حتذر من هذه املجالت ألهنا تسقط متامًا مصداقية بحثك. هناك 

مصداقية أم ال مناا هو  الكثري من األمور التي تستطيع أن تعرف هبا ما إذا كانت املجلة ذات

وجود اسماا يف تقرير طومسون رويرتز السنوي الذي يصن  مجيع املجالت يف العامل من 

حيث تأثريها وبالطبع كل املجالت املزيفة ال يتواجد اسماا يف هذا التقرير. يمكنك حتميل 

-http://ipscience 2018هذا التقرير لعام 

help.thomsonreuters.com/incitesLiveESI/10678-
TRS/version/default/part/AttachmentData/data/ESIMasterJournalLis

t-042018.xlsx 

  موقع للتأكد من الرتقيمISSN http://road.issn.org 

 ISI index موقع مام لكل باحث للتأكد من املجلة العلمية التي يرغو بالنرش هبا، هل هي

ولكناا يف احلقيقة  ISIأم ال؟ ألنه يوجد عدد من املجالت التي تدعي أهنا مدرجة يف بيانات 

  http://mjl.clarivate.com تتبعاا ال

 قائمة باملجالت الومهية غري الصاحلة إطالقا للنرش  http://beallslist.weebly.com 
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 وصوره العلميثانيا: اشكال النرش 

 ثالثة اشكال وصور  العلميشادهتا حركة النرش  التيضوء التطورات  يف

، وسوف يظل موجودا بجانو الصور العلميصور النرش  أقدموهو من  :الورقيالنرش  -1

أبواب ثورة يف النرش العلمي الذي يستخدم األساليو  االخرى، فعىل الرغم من اننا نعيش عىل

اال ...إلكرتونيةوكتو اإللكرتونية يف نرش وتوزيع النتائ  العلمية. جمالت علمية إلكرتونية، مكتبات 

  .أن نقول إن النرش العلمي التقليدي هو يف طريقه إىل الزوالاننا ال نستطيع 

 (e-Publishingأو  Electronic Publishing)النرش اإللكرتوين  -2

ويعني نرش البحوث العلمية عرب تقنيات شبكة االنرتنت والبوابات االلكرتونية التي توفر 

املعلومات يف ما يسمى بالدوريات االلكرتونية، والتي يوجد اليوم املئات مناا، بعضاا جماين ولكن 

و لقد أصبح النرش اإللكرتوين شائعًا يف جمال النرش العلمي منذ بداية  معظماا يفرض رسوم للنرش،

تسعينيات القرن العرشين، وعىل الرغم من أن التوزيع عن طريق اإلنرتنت عرب املواقع مرتبط جداً 
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بمصطلح النرش اإللكرتوين، إال أنه يوجد الكثري من طرق النرش اإللكرتوين األخرى كاملوسوعات 

(، باإلضافة إىل املنشورات املرجعية والفنية التي يعتمد علياا CDقرص مضغوط )التي تكون عىل 

 املستخدمون املتجولون بدون اتصال عايل الرسعة باإلنرتنت.

ومنذ بضع سنوات تسارعت خطى النرش اإللكرتوين حتى أصبحت نسبة كبرية من الدوريات 

ورقي، بل تعدى هذا إىل صدور الكثري من ( تنرش إلكرتونيًا بجانو النرش الPeriodicalsالعلمية )

 الدوريات املتخصصة يف جماالت  تلفة يف وسيط إلكرتوين فقط. 

اهلدف من وراء النرش العلمي هو إعطاء الفرصة لتبادل اخلربات ونرش النتائ  فاذا كان 

وشبكة اإلنرتنت ودون  اإللكرتوينالعلمية وهو فان هذا األمر يمكن حتقيقه بالكامل عن طريق النرش 

حيث سال عملية تقديم البحوث للنرش إلكرتونيًا ، ليحقق النتائ  استخدام الطرق الورقية القديمة

( و أيضًا عمليات حتكيم البحوث User-friendly online submissionعرب شبكة االنرتنت )

املتخصصة، اا ساهم (، و أيضا عملية إصدار هذه الدوريات E-peer-review systemإلكرتونيا )

يف خفض تكلفة النرش واإلصدار والتخزين، وليس هذا فحسو بل سال أيضًا عملية توزيع هذه 

ويف ظل ارتفاع أسعار الدوريات الورقية وتزايد العوء املايل عىل  الدوريات ووصوهلا إىل املاتم  هبا،

ات اإللكرتونية  رجًا لالشرتاك يف ميزانية املكتبات األكاديمية، فقد وجدت هذه املكتبات يف الدوري

 أكرب عدد اكن من عناوين الدوريات وبأسعار أقل من االشرتاك املعتاد يف الدوريات الورقية.

انه برغم النجاحات التي حققاا التقدم يف النرش العلمي  ،قاسم زكى يؤكد اإلطارهذا  يفو

الدوريات لكل بقاع ووصول باستخدامه النرش اإلليكرتوين والقفزات غري املسبوقة يف تاريخ النرش 

األرض يف حلظة ظاورها عىل شبكة اإلنرتنت العاملية، بقدر ما يتعرض له النرش العلمي من هجمة 

أعتقد مع أمانة وشفافية وحرص  الذيواصة مع تزايد النرش الومهي، خرشسة هتز الثقة يف نتائجه، و

 .الباحث  والعلامء يمكن القضاء عىل هذه القرصنة العلمية

العديد من  ومطالبة اإللكرتوينمن االنتشار الكبري للنرش الفرتة األخرية ظل ما شادته  يف

 Freeاملنشورة لكل الباحث  حول العامل جمانًا )اخلرّيين يف هذا العامل، برضورة إتاحة كافة األبحاث 
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Online Access وهذا ربام يساعد عىل تطور وتسارع عملية البحث العلمي وتقليل النفقات ،)

دمقرطة االنتاج العلمي  "وتطبيقا لشعار  ،للوصول إىل البحوث املنشورة وخاصة يف العامل النامي

أن أي وثيقة منشورة هي قابلة للقراءة واالقتباس بغض النظر عن والذى يعترب ، “التأثري وقياس

 .املوضوع الذي تتناوله أو الكاتو الذي ألفاا أو املنطقة أو اللغة التي صدرت هبا

، استغل بعض ضعاف النفوس حاجة الزمالء للنرش العلمي الدويل و الرسيع املقابل يفاال انه  

عىل شبكة  (Fake Scientific Journals/publishers) عديدًا من املواقع الومهيةو أنشأوا 

اإلنرتنت بمسميات براقة كدوريات عاملية تقبل نرش البحوث مقابل سداد نفقات مالية باهظة ترهق 

كاهل الباحث ، دونام مراعاة لقواعد النرش العلمي من مراجعة و حتكيم لتلك األبحاث أو مراعاة 

 2.لنرشجودة ا

                                                           
 املجالت ودور النرش الومهية  سامت 2

  وال املوافقة الرسيعة عىل النرش لألبحاث املقدمة دون حتكيم أو مراعاة جودة النرش، مما يؤدى لنرش أبحاث خادعة

  ورسيعإن متت؟( يف وقت قصري جدًا واملراجعة )تتم عملية التحكيم  هلا، معنى

  تقوم دور النرش تلك بحمالت دعائية إليكرتونية قوية حلث/ترغيب األكاديميني لتقديم أبحاثهم أو إرشاكهم يف

 هيئات التحرير.

  استقاالهتم منها. وعدم قبولمن األكاديميني دون إذن منهم، بل  وهيئات حتريرعمل جمالس إدارات 

  ،احلاالت يكون املحررين أو املراجعني ليس لدهيم اخلربة  ويف بعضتعيني هيئات حترير بأسامء أكاديميني ومهية

 نرش مقبولة. وذات جودةاألكاديمية التي تؤهلهم إلنتاج منشورات علمية جيدة 

  ،الرسائل بعناوين بريدية  تحايل لتلقىوتغالبية تلك املواقع ال حتمل عناوين أرضية واضحة تبني مقار عملهم

 لتلقى األموال.  وعناوين مبهمة وأساليب غامضةخمتلفة، 

  الشهرة العاملية.وذات تقليد )أو رسقة( أسامء أو مواقع الدوريات األكثر رسوخًا 

 يتم فهرستها الغالبية العظمى من تلك الدوريات الومهية ال يرد هلا أي ذكر يف أدلة وفهارس الدوريات القياسية ومل 

 عىل نطاق واسع يف قواعد بيانات املكتبات.

  .ال توجد سياسة واضحة للحفظ الرقمي لتلك املجالت عىل شبكة االنرتنت، فكثريا ما ختتفي بعد فرتة 
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القادم للنرش  الطبيعيالتطور : Open-Access Publishingاملفتوح  العلميالنرش  -3

 جماناً من خالل إتاحة كافة األبحاث املنشورة لكل الباحث  حول العامل ، الرقميالعرص  يف العلمي

Open Online Access-  التغريات  أكثرمن  العلميالنرش  يفحيث يعد نموذج الوصول احلر

 .السنوات االخرية يفالنرش  يفاجلوهرية امهية 

املصادر املفتوحة اال ان الكثري  يفوعىل الرغم من اجلدل حول اجيابيات وسلبيات النرش 

سوف يكون  العلميوكل النرش  -- املايضالعامل سوف تنتاى وتكون من  يفيروون ان مجيع املجالت 

اطار اخر من  يفسوف تبقى االخرتاعات والتطبيقات  ---مواقع الكرتونية مفتوحة للجميع  يف

متكننا من  التي، االمر الذى يتطلو رضورة االستعداد لذلك، من خالل وضع الضوابط "النرش املغلق

لتوسع يمكن ان تنت  عن ا التيوالسلبيات  املآخذاجلوانو االجيابية للنرش العلمية املفتوح، وجتنو 

 املفتوح اىل نقاط اربع تتمثل ما يىل  العلميدراسته عن النرش  يففيه، وقد اشار مجال الدهشان 

  ان النرش العلمي املفتوحOpen-Access Publishing  هو التطور الطبيعي القادم للنرش

 .العلمي يف ظل العرص الرقمي والنرش اإللكرتوين والدعوات اىل دمقرطة االنتاج العلمي

 عىل الرغم من ايامننا برضورة وامهية النرش يف مصادر الوصول احلر للمعلومات اال اننا  انه

يف الوقت ذاته نسلم برضورة وضع ضوابط ورشوط بل ومعايري واضحة وحمددة له تضمن 

باملصادر  نحو معايري علمية لتطوير النرش العلمي ،جودته، وتوفر املصداقية للمتعامل  معه

 .واملستودعات الرقمية، FREE ONLINE ACCESSر املصدالعلمية مفتوحة 

                                                                                                                                           

  :بعض الدوريات جتمع بني اثنني أو أكثر من املجاالت العلمية املتباعدة والتي عادة ال جتمع سويًا. عىل سبيل املثال

املجلة العاملية للعلوم الصيدالنية والتعليم "، و "[IJPSSاملجلة الدولية للفلسفة والعلوم االجتامعية ]"

[GJPSE]". 

  كثريًا ما تدعى الدورية الومهية أو النارش الومهي بأنه يتم فهرسة الدورية واإلشارة إليها ونرش ملخصات أبحاثها يف

 غالبًا غري حقيقي. قواعد البيانات العاملية املشهورة، وهذا

  الوصول احلر( تقوم دور النرش الومهيةopen access )( بإصدار عدد هائل من الدوريات العلمية )تتجاوز املئات

 ويف جماالت خمتلفة وخالل فرتة زمنية وجيزة من عمر دار النرش تفوق قدرة أي دار نرش عريقة.
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  كانت وان –ان النرش العلمي سوف يكون يف معظمه يف مواقع الكرتونية مفتوحة للجميع 

يتطلو رضورة  الذي، االمر "اخر من النرش املغلق إطاروالتطبيقات ستبقى يف  االخرتاعات

االستعداد لذلك، من خالل وضع الضوابط التي متكننا من اجلوانو االجيابية للنرش العلمية 

 .املفتوح، وجتنو املآخذ والسلبيات التي يمكن ان تنت  عن التوسع فيه

  من الرضوري اختيار األوعية العلمية املناسبة لنرش االنتاج العلمي والبحثي بغض النظر

الذي تتبناه، من خالل وجود قواعد للبيانات تصن  األوعية املوثوقة  عن نموذج النرش

وتقيس مستويات أدائاا بناًء عىل معايري واضحة كمستوى هيئات التحرير وااللتزام بتحكيم 

 .النظراء وعدد القراءات واالستشاادات التي حتصل علياا تلك االوعية

  املفتوح لميالعبعض خصائص وايزات النرش  التايلويوضح الشكل 
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 املصادر املفتوحة  يفوالنرش  التقليديويوضح الشكل التايل بعض الفروق ب  النرش 

 

 ثالثا: مداخل تقييم وترتيب جودة النرش باملجالت والدوريات العلمية: 

انطالقا من ان من يعمل يف جمال العلوم من الباحث  واألكاديمي  يواجه العديد من 

الختيار املطبوعة أو الدورية العلمية املناسبة لنرش نتائ  بحوثام العلمية، اجتاد الباحثون الصعوبات 

والنارشون ألوعية النرش العلمي يف البحث عن وسيلة علمية مرجعية لتقييم املجالت والدوريات 

 Indicatorsمؤرشات تأثري االستشاادات املرجعية  العلمية، اعتمدت معظماا عىل مؤرش االقتباس أو

Citation Impact Indicators ،يعد  والذي، ومقدار االستجابة للبحث من األوساط العلمية املختلفة

 من أكثرها شيوعا، واكثرها شفافية وساولة يف التطبيق.

وانطالقا من أن الدوريات العلمية تعد من أهم مصادر املعلومات العلمية يف أي ختصص وان 

نظرًا ملا تقدمه من مواد علمية منشورة حديثًا، وتشتمل عىل أحدث مل تكن أمهاا عىل االطالق، 

 االجتاهات العلمية يف أي ختصص، كام أنه تعد املصدر األرسع نرشًا من باقي املصادر.

وعىل مر العصور مل هيدأ اجلدال حول تقييم حمتوى الدوريات العلمية ومقدار الثقة فيه، وقد 

ساليو  تلفة لتقييم الدوريات العلمية، لعل أمهاا وأبرزها استخدمت عرب سنوات كثري أدوات وأ

، وقانون التأثريكشافات االستشاادات املرجعية والتي تطورت عىل مر العصور، وقانون معامل 
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، حتى وصلنا إىل Webometrics ، ومرورًا بقياسات الشبكة العنكبوتيةH احتساب الكشاف

 بعض جوانو القصور يف األدوات السابقة. بعدما ظارت Altmetrics القياسات البديلة

ومع زيادة أدوات وأساليو تقييم الدوريات العلمية، ومع اعتبار النرش العلمي أحد جماالت 

الصناعات واالستثامرات الكبرية، ودخول كربى النارشين وجممعي قواعد البيانات ونارشو 

ينرش يف الدوريات العلمية وللدوريات  الدوريات اإللكرتونية، وظار أدوات احلرص الببليوجرايف ملا

 العلمية نفساا؛ كل هذا أدى إىل وضع معايري لتقييم واختيار الدوريات العلمية.

 كام ييل  2017يمكن هنا التمييز ب  نوع  من معايري تقييم الدوريات كام يرى حممود خليفة 
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 أوال: معايري السياسات والنرش

الشكلية املتعلقة بإخراج الدوريات ونرشها سواء كانت ورقية او وهي تنطوي عىل اجلوانو 

إلكرتونية، وكذلك تتعلق بالسياسة التحريرية للمجلة مثل  التحكيم العلمي وسياسة النرش، وأجور 

النرش، شكل املقاالت، لغات النرش، سياسة كش  الرسقات العلمية، حقوق امللكية الفكرية، هيئة 

 يعه اجلغرايف، سياسة الوصول احلر يف حالة الدوريات املجانية.التحرير وتشكيلاا وتوز

هناك شبه اتفاق ب  غالبية هذه الفئة من  عىل انه رغم ان التأكيدويف هذا السياق، البد من 

املعايري وتطابقاا عىل كل أشكال نرش الدوريات، إىل أن هناك بعض العنارص التي تنطبق عىل شكل 

غريه، مثال هناك معايري تنطبق عىل الدوريات اإللكرتونية ال يمكن بطبيعة حمدد من الدوريات دون 

   هذه او دوريات الوصول احلر، كام ان احلال تطبيقاا عىل الدوريات املطبوعة

الفئة من املعايري مل حتظى بالقدر الكايف من الدراسات العلمية، خاصة مع التطورات احلديثة 

العلمية ورشكات النرش اإللكرتوين وقواعد البيانات وأدلة  فياا وجلوء اجلامعات واملؤسسات

الدوريات إىل وضع أسس ومعايري ورشوط صارمة إلضافة أي دورية لدهيا، وهو األمر الذي جعل 

 من هذه الفئة من املعايري أمهية كبري ال تقل أمهية عن الفئة األخرى.

جمموعة من  (Thomson Reuters)مؤسسة تومسون روتريز وضعت  اإلطارهذا  يفو

   ييلمن أبرز تلك الرشوط ما الرشوط إلدراج املجلة ضمن قواعدها، 

 مجعيات علمية-مراكز بحوث -عاهدم-أن تصدر عن جاة علمية معرتف هبا )جامعات- 

 دور نرش ذات سمعة علمية طيبة(.

 حترير أن يكون هلا هيئة (Editorial Board )األكاديمي  يكونوا من ويفضل أن 

 .األكاديمي النرش جمال يف وسمعة طيبة خربة ذوي املتخصص 

 الثقات من علمية استشارية أن يكون هلا )إن أمكن( هيئة (Scientific Advisory Body.) 

  تقديماا وآلية وطرق أن يظار بوعاء النرش قواعد التحرير تب  كيفية كتابة األبحاث

 .مراجعتاا وحتكيماا وخطوات قبول البحوث والنرش
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 .أن يكون وعاء النرش يف جمال التخصص للمتقدم 

  أن يكون لوعاء النرش ترقيم دويل الرقم الدويل املوحد للدورياتInternational 

Standard Serial Number (ISSN( ورقم تأثري )IF يف حالة الدوريات التي مر )عىل 

 صدورها سنت  عىل األقل.

 ىل األقل، وتكون مفارسة وملخصات أبحاثاا أن يكون قد صدر مناا بضع أعداد منتظمة ع

 تظار يف األدلة العاملية املعرتف هبا

 ثانيا: معايري املحتوى وتأثريه

وهي ما تعرف بالقياسات الببليومرتية وهي جمموعة من األدوات التي يتم تطبيقاا عىل 

الدوريات هبدف قياس جودة املحتوى، ومدى تأثريه واالعتامد عليه، وقد ظارت عدة أساليو متبعة 

لتقييم إنتاجية املؤلف ، قياسات الشبكة H، H index ، الكشافالتأثرييف هذا السياق  معامل 

بوتية، حتليل السجالت اإللكرتونية ملواقع الدوريات وغريها، وقد حظيت هذه الفئة من املعايري العنك

عىل النصيو األكرب من الدراسات والبحوث العلمية، عىل عكس الفئة األوىل التي تم تناوهلا يف عدد 

 أقل من الدراسات.

   ييلاستخدمت لقياس ذلك ما  التياالدوات  أبرزومن  

  التأثريمعامل (Impact factor الذي يقيس األمهية النسبية ملجلة أو مقالة نرشت يف جملة )

أو يف األدبيات وأبحاث العلوم والعلوم االجتامعية من خالل دراسة عدد االستشاادات 

 املرجعية هلا.

 ( عالمة القيمة املالئمةEigenfactor والتي تعرب ليس فقط عن عدد االستشاادات )

االت نرشت يف جملة ما، بل تأخذ يف احلسبان ترجيح إساام االستشاادات املرجعية ملق

 Eigen factorوالواردة من املجالت املرموقة عن تلك الواردة من املجالت املتواضعة، 

score  (بيانات قاعدة يف متوفر ISI web of Knowledge وهو معيار يعكس قيمة ما  )

هو منشور املجلة العلمية، وال يعتمد فقط عىل مدى انتشار املجلة، كام أنه ال يوجد تباين 
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عىل  Eigen factorكبري ب  قيم هذا املعيار يف القطاعات املختلفة، ويستند حساب نقاط 

ا يف السنة عدد مرات املقاالت ملجلة نرشت يف السنوات اخلمس املاضية قد ورد ذكره

JCR البيانات متوفرة يف ،eigenfactor.org ( (1995-2011 ََكاَم هو احلَال َمع 

JCRوجمالت ISI  بيانات "ُكّل "امُلَصنَّفة حيث َتستعمُل ISI. 

 ( معامل سكيامغو لرتتيو املجالتSCImago Journal Ranking (SJR) وهو )

اادات التي وردت من قبل جملة مقياس لألثر العلمي للمجالت، والذي يقيس عدد االستش

هي رتبة صفحِة  SJRما، وأمهية ومكانة املجالت التي ترد مناا تلك االستشاادات، و

قّسمْت بعدِد املقاالِت التي  Scopus citationاملجّلة َحسبْت عىل أساس بياناِت  إقتباَس 

ندة عىل ، لكناا مستEigenfactorشاهبة لطرِق م سنوات 3َنرشْت باملجّلِة عىل مدى 

عىل املوقع  متوفر وهي. ISIبدالً ِمْن  Scopusاالستشااد يف 

(http://www.scimagojr.com/index.php) ( 20,000~املجالت تغطي ألكثر )

 َسنَواِت ِمْن اإلستشااد. 3تنويع دويل أكثر، ISI َتغّطي جمالَت أكثَر ِمن ْ Scopusوهلذا فأن 

 ( املؤرش إتشh-index والذي يقيس كاًل من االنتاجية العلمية واألثر العلمي الواضح )

للباحث الواحد. كام يمكن توظيفه لقياس املستوى العلمي ملجلة علمية او مؤسسه بحثية أو 

 دولة. 

  تصني  عامل اجلماورThe Audience Factor 
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 يةويوضح الشكالن التاليان أبرز مقاييس تصنيف وتقييم جودة املجالت العلم

 

 
Four-ways-to-measure-impact 
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أكثر معايري تقييم النشاط العلمي واملجالت العلمية  (Impact factor( )IF) التأثريمعامل 

مة شيوعا:   املحكَّ

عىل الرغم من تعدد مقاييس تصني  وجودة املجالت العلمية والتي اعتمدت عىل مؤرش 

يعد من أكثر معايري تقييم  Impact Factor التأثري معامل ان إال – أوضحنا أن سبق كام –االقتباس 

مة موضوعية، كام أنه أكثر تلك املعايري صالحية وشارًة  النشاط العلمي واملجالت العلمية املحكَّ

وانتشاًرا يف التطبيق عىل مستوى العامل؛ األمر الذي يتوافر له قواعد معلومات عاملية راسخة منذ أكثر 

حدا أيًضا ببعض األمم بإنشاء كشاف االستشااد املرجعي هبا، مثل  من نص  قرن، واألمر الذي

الص  واهلند وكوريا،... إلخ، حيث تقوم بعض املؤسسات حاليًّا بتلك الدول بحساب معامالت 

مة املسجلة عندها، ونرشها فيام ُيعرف بتقارير استشااد  التأثري بشكل سنوي للمجالت العلمية املحكَّ

فكثريا ما يستخدم هذا املقياس  ،التأثريفياا تصني  املجالت وفق معامالت  املجالت، والتي يتم

األعىل ُتعَترَبُ أكثَر أمهيًة من  "التأثريعامل "كبديٍل لألمهية النسبية ملجلٍة ما يف نطاقاا، فاملجالت ذات 

 األقل.  "التأثريعامل "املجالت ذات 

الصادر عن معاد  -( Impact factor( )IF) التأثريمعامل "ومن هنا نشأت فكرة   

والذى اكتسو الرعاية من   Institute of Scientific Information (ISI)املعلومات العلمي

واآلن هو جزء من عمل مؤسسة تومسون روتريز  (Thomson Reuters)مؤسسة تومسون روتريز 

، ويشري إىل مدى citation)والذي يمكن استخدامه كأداة وطريقة لقياس االستشااد املرجعي ) -

بحده يف العادة ما ب  سنت   التأثرياستخدام أبحاث ومقاالت دورية ما، حيث يرتفع مؤرش معامل 

سنوات بعد النرش، كمقياس ألمهّية املجالت العلمّية املحّكمة ضمن جمال ختّصصاا البحثي  6إىل 

 التأثريوعية آخذين بع  االعتبار معامل وترتيباا وفقا له، وتوجيه اهتامم الباحث  إىل النرش يف تلك األ

، ويعكس معامل "يوج  جارفيلد"لتلك األوعية عىل مستوى التخصص، والذى تم ابتكاره من قبل 

مدى اعتامد األبحاث العلمّية التي ُتنرش حديثًا عىل عدد املّرات التي ُيشار فياا إىل البحوث  التأثري

تامدها مصادر ملعلوماهتا، وبذلك ُتعّد املجلة التي متلك معامل املنشورة سابقًا يف تلك املجالت، واع
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يًّا تقيياًم  " التأثري معامل"تأثري مرتفع من املجالت املامة يف جمال ختصصاا، حيث يوفر   ملدى ونوعيًّا كمة

 .البرشية املعرفة جماالت مجيع يف املتخصصة املجالت ورصانة جودة

أقواها ويتم استخدامه  التأثريكام أن هناك معامالت تقييم أخرى مكملة وان كان معامل  

بوجود مقيم معتمد، حيث توجد أيضًا مقاييس أخرى يمكن استخداماا كمؤرشات عىل أمهية 

الدوريات العلمية املحكمة، كعدد املرات التي تستشاد األبحاث فياا باألبحاث املنشورة يف املجلة 

أهتا، واملدة الزمنية التي تستغرقاا األبحاث حتى تبدأ األبحاث األخرى باالستشااد هبا، منذ نش

ومتوسط عمر البحث الذي تتوق  بعده األبحاث عن االستشااد به، إال أن الكثري من التساؤالت 

حتوم حول جدوى مثل هذه املقاييس وقدرهتا عىل قياس أمهية الدوريات العلمية، والبحوث التي 

  فياا.تنرش

تشااد بورقة البحث عن االس فياا تم التي املرات عدد متوسط“ُيعرف بأنه   التأثريوُمعامل 

، او خالل األربع سنوات ”طريق باحثون آخرون يف مراجع أوراقام البحثية خالل السنت  املاضيت 

 .2009( والذي ظار يف عام IF5مخس سنوات ) التأثرياملاضية وفق معامل 

، وهو املعيار Thomson Reutersهذا بحسو ما يوضحه موقع  التأثريفتعري  معامل 

املعتمد ب  األوساط األكاديمية عامليًا يف هذا الشأن، حسبام يذكر املوقع، فإن هذا املعامل تتسو 

للمجلة أو الدورية عن طريق قسمة عدد االقتباسات الكيل التي حصلت علياا املجلة، عىل عدد 

 الت أو األبحاث التي نرشت يف ذات املجلة يف فرتة زمنية معينة.املقا

وبأبسط عبارة هو مقياس يوضح أمهية الدوريات العلمية يف جمال ختصصاا،  التأثريمعامل 

وفًقا إلشارة األبحاث اجلديدة إىل ما هو منشور سابًقا يف تلك الدوريات واستشاادها هبا، بام يعني 

أمهيتاا ومالقاهتا للقبول عند أهل التخصص، وبواسطته يتوفر التقييم الكمي والنوعي الالزم لرتتيو 

 IFالتأثريالت وتصنيفاا؛ ليمكن تقييماا أكاديميًّا وحتديد جودهتا ومتيُّزها األكاديمي، ومعامل املج

 فقط ويتضمن Journal Citation Report (JCR)َتْسُو َسنويًا لتلك املجالِت التي َفاَرست يف

َبْعض  يف IFسنويا، ونظرا ألمهيته  تدث وهذا العلمي رويرتز ثومسن ضمن تفارس التي املجالت
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البلداِن، يتم ذلك بتمويل حكومي مؤسيس، وتقوم بتعي  اللجاَن بشكل دوري لتقييم املجالت التي 

العاليِة، ويف  التأثريهلا معامل تأثري ، وختصص للباحث  عالواِت ومكافئات نقِدية للنرش يف جمالِت 

مقالتان للحصول عىل املاجستري َبْعض الكليات، طالب دراسات العليا جَيُِو َأْن َينرْشوا عىل األقل 

 واملدرجة العاملية يف املجالت وتشجيع الباحث  عىل للنرش.IFللُحُصول عىل الدكتوراِه يف جمالت  4و

 رويرتز تومسون ملؤسسة التابعة (Web of Knowledge)املعرفة  شبكة بيانات قواعد يف

.(Thomson Reuters) 

مؤرشًا عدديًا رئيسيًا تقاس به أمهية املجلة يف ختصصاا وحقلاا، وأحد  التأثريويعترب معامل 

أدوات القياس الكمية لتصني  وتقييم ومقارنة املجالت العلمية، وحتديد نوعية املجلة ونوعية 

األبحاث التي تنرشها جملة ما ونوعية املؤسسة ومن يعمل هبا من خالل األبحاث التي تنرشها تلك 

ام تعري  الباحث  ونارشي األبحاث بالدوريات ذات اجلودة العالية يف التخصصات املؤسسة، بام يس

واملوضوعات املختلفة، عدد االستشاادات املرجعية ملقال يف جملة خالل فرتة زمنية معينه، فمعامل 

يف ملجلة ما يف سنة معينة هو معدل عدد املرات التي تم االستشااد فياا من األبحاث املنشورة  التأثري

يتم حسابه من خالل  2015ملجلة ما يف عام  التأثريتلك املجلة خالل السنت  املاضيت ، فثال معامل 

 املعادلة التالية 

 
وجودته  البحثي لألداء، وهو مقياس املؤسيس التأثريوبنفس الطريقة يمكن حساب معامل   

نرشت سابقا باسم  التي لألبحاثجامعة او مؤسسة بحثية يعكس مدى اشارة االبحاث اجلديدة  يف

اجلامعة او املؤسسة واالستشااد هبا ويتم حسابه من خالل قسمة عدد االستشاادات بجميع البحوث 

نظرا لصعوبة رصد العدد الكىل  web of knowledge ISIاملنشورة باسم املؤسسة املدرجة بقاعدة 
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بحثية من خالل قاعدة البيانات لالستشاادات خالل مخسة اعوام لبعض اجلامعات واملؤسسات ال

Scopus ح  تسمح قاعدة  يفاستشااد (  2000تسمح برصد اكثر من  )الweb of knowledge 

ISI Institute for Scientific Information عدد من االستشاادات، ويتم حسابه بنفس  أيبرصد

 التأثريمل اس الطريقة معيمكن بنف للمجالت والدوريات العلمية، كام التأثريطريقة حساب معامل 

 IF Facultyللكلية  التأثريومعامل IF Department القسم تأثريومعامل  Author IFللباحث 

 Research group IFللمجموعة البحثية  التأثريومعامل 

مرتفع ألن بحوث تلك املجالت هي الوحيدة  التأثريتظار أمهية النرش يف جمالت ذات معامل 

التي سوف تكون يف متناول أيدي باحثي وعلامء دول العامل، ومن خالهلا يتم التواصل معام وعىل 

أساساا يتم خلق جو من التنافس األكاديمي )الذي بدوره يسام يف تقديم أبحاث ايزة ونوعية( وعن 

األصيل الذي يساهم يف التطوير العلمي  طريقاا تتم عملية ترسيخ مبادئ البحث العلمي

 والتكنولوجي للوصول اىل مصاف الدول املتقدمة.

 : التأثريالعوامل التي تؤثر يف معامل 

اال أنه توجد عوامل عديدة تؤثر عليه وعىل قيمته  التأثريعىل الرغم من شيوع وأمهية معامل 

 من أبرزها 

  تاريخ النرش -1

يانات االستشااد وهيتم بتكرار استشااد املقاالت من جملة يف فقط عىل ب التأثرييعتمد معامل 

أول بضع سنوات من النرش، املجالت التي هبا مقاالت يستشاد هبا بثبات لفرتة طويلة من الزمن 

 سنوات( خترس هبذه الطريقة من احلساب.  10)مثال 

املجالت الكبرية متيل إىل أن تكون هلا عامل تأثري أعىل دون ان  املجالت الكبرية مقابل الصغرية:-2

 .تكون له عالقة بجودهتا

هيتم فقط بمتوسط االستشااد وعليه قد يكون عدد قليل من  التأثريعامل متوسط االستشهاد: -3

فس األوراق يف جملة مستشاد هبا كثريا اا تزيد بشكل كبري معامل تأثريها، يف ح  ورقة أخرى يف ن
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املجلة من املحتمل آال يستشاد هبا عىل اإلطالق، لذلك ليس هناك عالقة مبارشة ب  تكرار 

 االقتباس ملقال مفرد أو نوعية ومعامل تأثري املجلة.

)التي متيل إىل احلصول عىل االستشاادات(، واملقاالت (: review articlesمقاالت املراجعة )-4

قاء، واملالحظات. إدراج هذه املنشورات يتيح الفرصة االفتتاحية، والرسائل، وملخصات الل

 .وحماولة زيادة عددهم التأثريللمحررين والنارشين ملعاجلة النسبة املستخدمة حلساب معامل 

ختصصات مثل الكيمياء احليوية والبيولوجيا اجلزيئية هلا  التخصصات التي تنمو وتتغري برسعة:-5

جالت دائام هلا معامالت تأثري أعىل من التمريض، عىل معدالت استشااد عايل ذلك فإن تلك امل

 سبيل املثال.

تركيز معاد املعلومات العلمية عىل بعض التخصصات دون حمور االستشهاد/ الفهرسة: -6

 األخرى.

العديد  أكدوسلبياته وما يوجه الية من انتقادات، فقد  التأثريمعامل  بإجيابياتاما فيام يتعلق 

   أبرزهاجوانو اجيابية عديدة من  التأثريان ملعامل  العلميمن املاتم  بقضايا النرش 

  وجيد خاصة لو استخدم بحكمة منطقيمقياس. 

  نظام التقييم.  يفساولة التطبيق، مع توفر احليادية من خالل التوحيد البيلومرتي 

 .الشفافية 

 وهو االكثر قبوال وشعبية عن غريه من  متاح عىل نطاق كبري وسال الفام واالستعامل

 املقاييس البديلة.

  طريقة فعالة وموضوعية ومفيدة ملقارنة املجموعات البحثية واملجالت العلمية شاع تطبيقاا

 ضوء امليزانيات املتاحة. يفاملكتبات  يفاملفاضلة الختيار املجالت  يف

تقادات، فعالوة عىل اجلدل القائم حول العديد من االن التأثرياملقابل يواجه معيار معامل  يفو

تتمحور بشكل  التأثريجدوى وجود مقاييس معيارية لالستشاادات أصاًل فإن االنتقادات ملعامل 
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أسايس حول صحة مدلول هذا املقياس وإمكانية سوء استغالله ثم األخطاء التي يمكن أن تتم عند 

 استخدامه.

  ال يعرب بشكل صحيح عن هذا لالستشاادات املرجعية إن استخدام املتوسط احلسايب

  التوزيع االحتاميل.

  املنخفض، أن تكون الكثري من  التأثرييمكن للعديد من األبحاث، خاصة ذات معامل

)وهو ما يعرف باالستشااد استشااداهتا ألبحاث كتبت من قبل نفس مؤل  البحث 

 .الذايت(

  األبحاث ذات الطابع املسحي، والتي تقوم يمكن للمجلة أن تقوم بنرش عدد أكرب من

 التأثرياا يرفع من معامل ، بتصني  األبحاث يف جمال مع  دون تقديم إضافة علمية جديدة

 هلذه املجلة ويرفع ترتيباا ضمن املجالت يف جماهلا العلمي.

   به عند ذكر معلومة معينةبالبحوث اخلاص القراء لالستشااد دعوة الباحث. 

   األبحاث التي نرشت فياا سابقاً االفتتاحية ب يفاالستشااد. 

 أن املجالت التي تنرش أوراق مراجعات (Review Articles)  حتصل يف العادة عىل عدد

 .أعىل من االقتباسات قياسًا باملجالت التي تنرش أوراقًا بحثية ومقاالت علمية اعتيادية

 بارات متغرية يف السياقات الزمانية واملكانيةأن النرش العلمي املحكم يمكن أن خيضع العت ،

املبنية علياا قد ال خيلو اا يمكن اعتباره  التأثريموضوع االقتباسات وبالتايل معامالت 

ب  املؤلف  من قد يتحيز يف اقتباساته  فانالكجغرافية، ايديولوجية أو ثقافية أو حتيزات 

  .ملجالت أو مقاالت دون أخرى ألسباب غري علمية أو موضوعية

 من حيث موضوعاته وقنواته النرش وجودته وتقييمه. العلميالنرش  يفاالجتاهات احلديثة رابعا: 

ظل ما تشاده املجتمعات املعارصة  يفوما يشاده من تطور  العلميان الدارس حلركة النرش 

هذا املجال يمكن  يفثة يمن حتديات تكنولوجية ومعرفية عديدة جيد انه توجد توجاات حد

   ييلوحماور تتمثل فيام  تثالثة اجتاهااستعراضاا وفق 
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 النرش قنوات حيث من احلديثة االجتاهات. 

 النرش موضوعات حيث من احلديثة االجتاهات. 

 وتقييمه العلميجودة النرش  حيث من احلديثة االجتاهات. 

 :املحاور هلذه عرض يأيت وفيام

   ييلهذا املحور فيام  يفوتتمثل االجتاهات  :النرش قنوات حيث من احلديثة االجتاهات :أوال

   وازالة ما يواجهها من مشكالت ومعوقات اإللكرتوينالنرش  يفالتوسع  -1

املعلومات  ومعاجلة إنتاج عمليات  تل  يف اإللكرتونية األجازة من خالل استخدام    

 شكل يف النصية وغري النصية أشكاهلا بكافة املستفيدين، إتاحتاا إىل ونقلاا وبثاا وتوزيعاا وإدارهتا

 الشبكات واالنرتنت. إحدى عرب بثه طريق عن أو اغنط أو مليزر وسيط عرب إلكرتوين

 من النرش بدالً  اإللكرتوين النرش نحو االجتاه وراء تق  عوامل عدة والواقع انه توجد

 من البيئة موارد عىل حلفاظ او للنرش، املستغرق الوقت وتوفري التكالي ، قلة :مثل ،الورقي

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

 التنظيم وأيضاً  والشحن النقل مشاكل من والتخلص علياا، واحلفاظ مصادر املعلومات القتناء

 تتيحاا التي الفرص من االستفادة عن فضال هذا للمصادر الورقية، والفارسة والتصني 

 التعديل لساولة نتيجة اجلديدة تاإلصدارا إعداد هلا، رسعة املصاحبة والتكنولوجيات احلواسيو

 من واملصطلحات معانى الكلامت عىل التعرف وإمكانية، اإللكرتوين للمحتوى واحلذف باإلضافة

 املكاين احليز وتوفري التعليم والتدريو، يف االستخدام وساولة واملعاجم، بالقواميس الروابط خالل

 .نرش لدور احلاجة دون به موقع خاص عىل النرش املؤل  يستطيع حيث الذايت والنرش للتخزين،

تطوير عمليات النرش والتواصل  يفودوره  اإللكرتوينوعىل الرغم من امهية وايزات النرش 

 نرش إنتاجام حماولة عند التدريس أعضاء هيئة ب  الباحث ، اال انه توجد صعوبات عديدة يواجااا

 عضو فوخو إلكرتونيًا، املنشورة اجلادة لألبحاث غري العلمية من بيناا النظرة إلكرتونيا الفكري

 النرش بمعايري الثقة وعدم املنشورة إلكرتونيًا، بأبحاثه الرتقية جلان اعرتاف عدم من التدريس هيئة
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 حال أبحاثام من رسقة ريس التد هيئة أعضاء وخوف العلمي، التحكيم وخاصة اإللكرتوين

 التدريس هيئة اعضاء معرفة واملجالت الومهية، وقلة الومهي العلميإلكرتوين، وانتشار النرش  نرشها

 اإللكرتوين النرش من التدريس هيئة عضو هبا، وخوف املعرتف اإللكرتونية النرش أوعية أو بمواقع

 مثل املعلومات وشبكة بالتقنية املتعلقة الفنية املشكالت بعض املألوف، ووجود غري اجلديد من هتيباً 

 من واملعنوي املادي التقدير االخرتاق، وضع  احلواسيو للفريوسات أو وتعرض اإلنرتنت بطء

برام   التقليدية، وقلة بمثيالهتا مقارنة إلكرتونياً  والدراسات املنشورة لألبحاث قبل اجلامعات

 ألفة ،اإللكرتوين للنرش املشجعة التقنيات جمال يف والباحث  التدريس ألعضاء هيئة املانية التنمية

 التوجه ثقافة ضع  ،اإللكرتوين بالنرش مقارنة التقليدي النرش بإجراءات التدريس هيئة أعضاء

 إلكرتونية نرش أوعية التدريس، اضافة اىل قلة وجود أعضاء هيئة لدى اإللكرتونية األوعية يف للنرش

 دراسات وأبحاث. من التدريس هيئة أعضاء ينتجه ما تستوعو متخصصة أكاديمية

 بعض وإتقان التدريو من توفري مزيدولعل تفعيل هذا االجتاه يتطلو امور عديدة من بيناا، 

 التوعية وسيط، و وجود إىل احلاجة دون واملواقع اإللكرتونية األجازة مع للتعامل التقنية املاارات

احلواسيو وترسيع االنرتنت  يف، تطوير البنية التحتية املتمثلة اإللكرتوين النرش وأمهية بجدوى

املصادر االلكرتونية من قبل جلان الرتقيات، توفري  يفوتوفريه للجميع، ووضع الضوابط العتامد النرش 

 يفاوعية نرش الكرتونية معتمدة من قبل املجالس اجلامعة وجلان الرتقيات للنرش هبا، و جتنو النرش 

 املاديالترشيعات والتوجياات لزيادة التقدير  مصادر النرش الومهية واملجالت الومهية ، اصدار

التقليدية، التوعية لدى طالب  بمثيالهتا مقارنة إلكرتونياً  والدراسات املنشورة ، لألبحاثواملعنوي

تكنولوجيا  يفظل التطور  يفخاصة  اإللكرتوينوايزات النرش  بأمهيةالدراسات العليا والباحث  

 املعلومات واالتصال.

 املفتوح او مصادر الوصول احلر: العلميالنرش  -2

 جماناً  اإلنرتنت عرب املتاحة املواد إىل الوصول إمكانية للمعلومات احلر بالوصول يقصد

 التقدم يعوق للمعلومات الوصول صعوبة ألن رشوط نظرا أو قيود دون وجلميع املستخدم 
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 يف جماين بشكل وإتاحته الفكري إنتاجام نرش الرتبية أصول جمال يف فيمكن للباحث  ،يفاملعر

 املجالت :املصادر هذه ومن احلر، الوصول مصادر علياا يطلق عىل اإلنرتنت  تلفة مصادر

 Fee-based open access الربحية سواء Open Access Journals املصدر مفتوحة

journals املدعومة أو No-fee open access journalsتصال ، فاو أسلوب أو نظام جديد لال

العلمي يقوم عىل مبدأ إتاحة البحوث والتقارير العلمية للباحث  عرب شبكة اإلنرتنت جمانا ودون أية 

 قيود مالية أو قانونية أو احلصول عىل ترخيص مسبق.

أنه بكل بساطة يعني أن يتمكن الباحث من قراءة بحث علمي عىل اإلنرتنت، وأن يطبع نسخا 

 جتارية دون أن يدفع شيئا يف املقابل أو خيضع ألية قيود.منه بل وأن يوزعه ألغراض غري 

 ومنع العلمي اإلنتاج إتاحة يفاملفتوح حيث يسام  العلميوعىل الرغم من امهية النرش 

 من لالستفادة للجميع الفرص ومنح العلمي الفكري اإلنتاج بتوزيع يتعلق النارشين فيام احتكار

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

 دراساهتم  تل  التخصصات، اال ان الكثري من الباحث  تجمون عن نرش يف الباحث  ب  العلمي

 ال تلك املصادر آخر، ويرجعون ذلك اىل ان ه مصدر أي يف نرشها قبل احلر الوصول مصادر يف

 يف الرتقيات مقبولة غري املصادر تلك وأن متخصصة، علمية هيئة قبل من العلمي للتحكيم ختضع

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

 إىل اإلشارة وعدم الفكري العمل رسقة من واخلوف املصادر، تلك يف تنرش للدراسات التي

ومبادراته.  للمعلومات احلر الوصول مفاوم عىل الباحث بعض  اطالع مصدره.، ضع  وحمدودية

 تظى ال وألنه البحوث، متويل ومنح األكاديمية لرتقيات التوظي  او أنظمة يف به االعرتاف عدم

 من حوهلم. األكاديمي الوسط يف كاف واحرتام بتقدير

واليوم ترتفع بعض األصوات من ح  آلخر داعيًة إىل االنتقال إىل النرش االلكرتوين احلر 

)الوصول املفتوح( لألوراق البحثية، وذلك لتسايل الوصول إلياا من طرف الباحث  عرب العامل، 

خصوصا الذين ال يستطيعون اقتناء املجالت الورقية املحكمة أو دفع رسوم االشرتاك أو النرش 
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لباهظة، وإهناء سيطرة واحتكار هذه املجالت للبحث العلمي، واحلد من ابتزاِزها الباحث  للدفع ا

مقابل نرش أبحاثام، كام سيخف  النرش اإللكرتوين املفتوح الضغط عىل الطالب والباحث  اجلامعي  

 رشوِط املناقشة ونيل شا
ِ
 .ادة التخرجاملطالب  بالنرش يف مثل هذه املجالت لَِغَرِض استيفاء

النرش األكاديمية ومواقع التواصل العلمية  االجتامعي التواصل شبكات منصات االستفادة من - 3

 : العلمي

 عىل واملؤثرة املامة الوسائل هذا العرص من يف االجتامعي شبكات التواصل لقد أصبحت

ظل انتشارها ب  اجلميع وامكانية الوصول إلياا  يفالرتبوي، وذلك  املجال يف وخاصة العامل مستوى

شبكات  وانتشارحتى من خالل األجازة املحمولة التي أصبحت منترشة ب  كافة رشائح املجتمع، 

، وأصبحت جزءًا من حياهتم اليومية، لذلك كان استخداماااإلنرتنت فضاًل عن رخص وساولة 

ية والرتبوية والبحثية، أمرًا منطقيا، لنرش املعارف خلدمة العملية التعليم يفنحو استخداماا  السعي

 والعلوم وساولة الوصول الياا وتبادهلا ب  الباحث .

 يشكل اكرب لغاته بمختل  الفكري النتاج حجم يف الكبري التضخم أن من الرغم فعىل

 ظاور أن إال علياا، واحلصول املعلومات عن البحث يف واألكاديمي  يواجه الباحث  حتدي

 مسامهاهتم وتبادل لنرش الباحث  ب  التواصل عززت التي االجتامعي املتنوعة التواصل شبكات

، Academia.edu و ،ResearchGate و ،LinkedIn ، وGoogle Scholar مثل العلمية

متارس دورا  املنصات هذه الفكري، كام أن النتاج يف حجم التضخم هذا مشكلة معاجلة يف وساهم

 يعزز اا األبحاث ومشاركة العلمية االستشاادات واالقتباسات وأدوات آليات تطوير يف فعاال

 وتشجيع املنصات، وهو ما يتطلو حث هذه استخدام نحو التوجه

 وفام األكاديمية املنصات يف والنرش الفعالة املشاركة عىل للباحث  األكاديمية املؤسسات

 والبحثية. التعليمية العملية عىل إجيابيةتأثريات  من لذلك املفتوح ملا النرش قيم

 العامل مستوى عىل الباحث  والعلامء ب  تواصل شبكة جمرد ليست املنصات هذه أن

 املعلومات تقنيات مناا أحد جعلت واملميزات التي اخلصائص من جمموعة عىل تشتمل بل فحسو،
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 قدرهتا خالل وذلك من الفكري النتاج يف اهلائل التضخم معاجلة يف استخداماا يمكن التي املامة

 وحفظ النتاج وختصصاته، ولغاته أنواعه وبكل فياا املنشور الفكري النتاج وتنظيم حرص عىل

اعتبار  يمكن ثم ومن املستفيدين من إليه تتاج ملن جماناً  إتاحته من والتمك  فياا املنشور الفكري

 الوصول. مفتوح معلوماتياً  مصدرا الشبكات هذه

ان انه يؤخذ  العلميالنرش  يفاالجتاهات احلديثة  كأحدوعىل الرغم من امهية تلك الشبكات 

 التي املعرفة انتشار مثل األكاديمية املؤسسات عىل سلبية تأثرياتعلياا انه يمكن ان يرتتو علياا 

 منسويب استخدام معدل حتليل وإمكانية منافسة، أكاديمية أخرى جاات بواسطة استخداماا يمكن

 عن فضالً  هذا أخرى، مؤسسات قبل األكاديمية من االجتامعي التواصل لشبكات املؤسسة

 يكون عندما خاصةً  وأماهنا، املستخدم معلومات خصوصية باحلفاظ عىل تتعلق التي املشكالت

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

 الباحث، وقلة احتياجات تلبى التي املنصة اختيار أو عىل التعرف الصوتية. وصعوبة والتسجيالت

 باملحتوى. اخلاصة الفكرية امللكية حقوق بقضايا يتعلق ما وبروز النشيط ، املشارك  عدد

 :النرش موضوعات حيث من احلديثة االجتاهات :ثانياً 

   ييلام فيتلك االجتاهات  أبرزوتتمثل 

ولكل قسم من اقساماا يتم من خالهلا حتديد  ةأكاديميوضع خريطة بحثية لكل مؤسسة   -1

 يفتتاج املجتمع اىل دراستاا اضافة حتديد التوجاات املستقبلية  التيالقضايا واملشكالت 

 .جاات العاملية املعارصةوضوء الت

هي  )Interdisciplinary (الدراسات البينية التيتشجيع الدراسات والبحوث البينية  -2

ون  قٌة، ال يقنُع أصحاهُبا باالكتفاء بالتخصص الدقيق؛ منفرًدا، بل يتوخَّ بحوٌث علميٌة ُمعمَّ

الكشَ  عن مناطق التخوم  )التجاور، التالقي، التقاطع، التشابك، التقارب( ب  العلوم، 

عية الشاملِة، وتؤمُن وهي دراساٌت جتمُع ب  النظرة التخصصية الدقيقة، والنظرة املوسو
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وتداخل وتعقد  يفما يسمى التكامل املعر إطار يف، بالتكامل املعريف ب  كافة العلوم

 العلوم االنسانية واالساسية عىل حدا سواء  يفاملشكالت 

 دراسة مشكالتنا احلقيقة والواقعيةتتناول  التيتركيز االهتامم بنرش البحوث والدراسات  -3

تقديم حلول علمية وعملية ملشكالت آنية ولكن ايضا حلل ليس  وتقديم حلول هلا،

 .مشكالت استرشفتاا الدراسات املستقبلية يف جمال العلوم االجتامعية أو الطبيعية

 :الباحثني كفاءة ورفع الرتبية أصول لبحوث النرش جتويد حيث من احلديثة االجتاهات :ثالثاً 

   ييل ما أبرزهاالنرش من  جتويد عىل تع  اجتاهات عدة توجد

 : الدويلتشجيع النرش  -1

 العلمية، للبحوث النرش مستوى جتويد عىل تع  التي االجتاهات أحد الدويل النرش يمثل

ضوئه، فعدد األبحاث املنشورة يف الدوريات  يف اجلامعات تصن  التياهم املؤرشاًت  إنه يعد بل

 العلمي.العاملية يعكس مدى تقدم األمم واهتامماا بعملية البحث 

الدويل هو نرش نتائ  األبحاث العلمية يف الدوريات العلمية العاملية املحكمة من ِقبل والنرش  

أساتذة متخصص  يف فروع العلوم واآلداب املختلفة، بينام املدلول الفعيل واألكثر أمهية للنرش الدويل 

حاث لكافة املتخصص  من وجه نظر الباحث  والعلامء عىل مستوى العامل هو وصول نتاج األب

 .والباحث  والعلامء يف ذلك الفرع من العلم

لذلك اجتات اجلامعات املرصية يف اآلونة األخرية إىل حتفيز باحثياا وعلامئاا للنرش الدويل 

كل جملة، اا  Impact factor بمنح جوائز مالية تعتمد عىل تصني  الدوريات العلمية ومعامل تأثري

 2009ة يف معدل النرش الدويل للباحث  باجلامعات املرصية. كذلك ومنذ عام أدى إىل زيادة واضح

أصبح النرش الدويل يف الدوريات العلمية املحكمة من أهم عوامل تقييم املتقدم  جلوائز الدولة 

 .بل أكاديمية البحث العلمي يف مرصقتقديرية( من -تفوق-املختلفة )تشجيعية

تعلقة هبذا املجال اىل املرتبة املتأخرة ملرص مقارنة بعدد من وتشري الدراسات االحصاءات امل

الدول النامية و التي بدأت معنا مراحل التنمية الشاملة يف منتص  القرن املايض مثل اهلند، وارجعت 
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عدم اقبال الباحث  املرصي  عىل النرش الدويل اىل عوامل تتعلق بجودة البحث من الناحية العلمية و 

إلضافة إىل تكالي  النرش وطول فرتة حتكيم األبحاث دوليًا، وضع  االمكانات املعملية و اللغوية با

البحثية ملعظم اجلامعات و مراكز البحوث املرصية، اال ان العوامل األخرى و املتمثلة يف تكالي  النرش 

التي تتبع هلا  و طول فرتة حتكيم األبحاث أصبحت غري موجودة فعليًا ألن معظم دور النرش العاملية و

معظم الدوريات العلمية املحّكمة أصبحت تنرش األبحاث بدون تكالي ، و بظاور نظام إرسال و 

حتميل األبحاث عىل املواقع االلكرتونية للمجالت أصبح عامل طول مدة التحكيم عاماًل غري ذا 

ارين عىل أقىص أمهية، حيث تقوم معظم الدوريات بتحكيم األبحاث يف مدد ترتاوح من شار إىل ش

 تقدير.

  اآليتيتطلو االمر  الدويلولعل تشجيع وزيادة النرش 

  تغيري ثقافة املجتمع العلمي املرصي إلبراز أمهية النرش الدويل حيث ال يزال غالبية العلامء

والباحث  املرصي  يعتقدون أن عملية النرش الدويل هي عملية باهظة التكالي  وحتتاج إىل 

ذلك عن طريق تنظيم ورش عمل وندوات ودورات تدريبية للتوعية  وقت طويل ويأيت

 .بتلك املفاهيم

  إلزام الباحث  املرصي  واملبتعث  يف بعثات علمية للحصول عىل الدكتوراة من اخلارج

بكتابة أسامء جامعاهتم عىل األبحاث الدولية املنشورة من سياق أطروحاهتم العلمية، وهذا 

 .وملرص التي تقوم بتمويل تلك البعثات مادياً حق أصيل جلامعاهتم 

 دراجاا ضمن قواعد البيانات العاملية إالعمل عىل تدويل الدوريات العلمية املرصية و

هي عملية قد تستغرق عام  أو يف املستقبل وfactor Impact  للحصول عىل معامل تأثري

الدوريات العلمية املرصية، ثالثة أعوام لكناا عملية قابلة للتفعيل من قبل هيئات حترير 

فمن السال انضامم علامء من اخلارج ضمن هيئات حترير تلك الدوريات، كام انه من السال 

يف ظل النظم االلكرتونية حتكيم األبحاث دوليًا مع العلم بأن تلك العملية لن تكل  

 .الدوريات أي تكالي  مادية
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 م نخبة من العلامء ذوي اخلربة بالنرش مراكز البحوث املختلفة تضإنشاء مراكز بالكليات و

الدويل لعمل ورش عمل ودورات تدريبية للباحث  تنصو عىل حتس  جودة األبحاث 

وكيفية اختيار الدوريات وكيفية ارسال األبحاث والرد عىل املحكم  وغريها من اخلطوات 

 .اهلامة يف طريق نرش البحث دولياً 

 علامء باخلارج ودعوهتم للعمل كأساتذة زائرين يف ربط اجلامعات املرصية مع ابنائاا ال

 .اجلامعات املرصية لتقديم خربهتم البحثية جلامعاهتم األم يف مرص

 باجلامعات ومراكز البحوث املرصية عىل نرش البحوث  حتفيز الباحث  والعلامء ماديا ومعنويا

 .ال حتتاج إىل أي تكالي  مادية او معملية والتي  Articles Review املرجعية

  قبل اجازهتا ونرشها:االنتحال فحص لربامج العلمية البحوث إخضاع -2

 تع  عىل التياالجراءات  أهم من العلمي االنتحال ضد العلمية البحوث فحص يعترب

 األوساط يف ومؤسساهتم للباحث  األكاديمية السمعة عىل واحلفاظ العلمي البحث حتس   رجات

 للغري. العلميالعلمية، وذلك بعد انتشار ظاهرة الرسقات العلمية وانتحال البحوث واالنتاج 

 ( عرش الثانية دورهتا يف للجامعات األعىل باملجلس الرتقيات قواعد نصت وعىل ذلك 

 للمتقدم  العلمي اإلنتاج التقدم عىل فحص واليات برشوط اخلاص البند حتت ( 2019 - 2016)

 أو للجامعات باملجلس األعىل الرقمية املكتبة أحد الربام  بوحدة بواسطة العلمي االنتحال ضد

 الرقمية املكتبات وحدة من معتمد تقرير تقديم رضورة املرصية، مع باجلامعات برام  مشاهبه

 العلمية املادة للمجلس االعىل للجامعات لتحدد التابع االلكرتونية واملعرفية اخلدمات بمركز

عىل تلك الربام ، ومل يقترص  االبحاث مترير بعد باللغة االنجليزية، االبحاث املكتوبة يف املنقولة

االمر عىل البحوث املقدمة للرتقية بل امتدت لتشمل املوضوعات املقدمة للتسجيل رسائل املاجستري 

تسجيلاا او يتقدمون  يفيرغبون  التيوالدكتوراه قبل مناقشتاا، وكذلك بحوث اعضاء هيئة التدريس 

واجلوائز املحلية والعاملية، بل ان العديد من املجالت العلمية الرصينة  ت النرشآللحصول عىل مكافبه 

 للنرش قبل نرشها. املقدمةتقوم بكش  االنتحال عىل البحوث 
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 العلمية، البحوث يف العلمي االنتحال برام  كش  أشار من iThenticate برنام  ويعد  

 جودة حتس  عىل العلمية واملجالت النرش ودور والبحثية التعليمية واملؤسسات الباحث ويساعد 

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

 العلمية. البحوث والرسائل يف والتشابه االنتحال

التخفي  من تلك  يفت بصورة جيدة وقد اشارت بعض الدراسات اىل ان هذه اخلطوة اسام

 االقتباسات التشابه وانتحال نسبة انخفاض العلمي البحث  رجات جودة االفة اخلطرية وحتس 

 علمية، من خالل أبحاث من إنتاجام الفكري فحص الفكري، وان الباحث  يفضلون االنتاج يف

 العلمية للمجالت إرساهلا قبل تلك الربام 

البحوث املنشورة من  يفوالواقع ان هناك حتديات عديدة تق  امام استخدام تلك الربام    

ابرزها، إن املحتوى العريب العلمي املتاح عىل اإلنرتنت أو املرقمن ما زال ضعيًفا، وإن كان آخًذا يف 

 العلمي جلإلنتاقواعد بيانات شاملة ومصنفة  دال توجكام انه  التزايد مع دخول األلفية اجلديدة،

املنشور باللغات  لإلنتاج صصة  هياملنشورة باللغة العربية، اضافة اىل ان الربام  املتاحة حتى االن 

 بيناا التيو االخرى وخصائص اللغات طبيعة اهاعتبار يف تأخذ االجنبية واالنجليزية خاصة وال

 لتلك االساسية الربجمة لغة ان اللغوية، بصعوبة تراكيباا وكلامهتا تتميز التي اللغة تلك العربية اللغة

 ثم باللغة االنجليزية صمم برنام  استخدام من الصعوبة وسيكون اللغة االنجليزية هي الربجميات

 لغة ان املناسو غري فمن العربية، وتطبيقه عىل مدخالت عربية، اللغة يف الستخدامه تعريبه يتم

 يف كفاءة تقييم رضورة وليتط الذى االمر عربية، للغةانجليزية ويتم استخدامه  الربنام  تصميم

 برنام  ايزات كل ب  اجلمع او اكفاءها، واختيار العربية باللغة املنشورة االنتحال للبحوث كش 

عن  الكش  برجميات كثرة الرغم فعىل العربية، اللغة وطبية يتناسو متكامل لربنام  مناا للوصول

املكتوبة باللغة  البحوث فحص عىل قادرة برجميات اىل حاجة يف الزلنا فإننا وتنوعاا، االنتحال

 .باللغات االخرى املستخدمة غري العربية
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االنتحال او الرسقة العلمية ونسبة  مفاوميتلك الربام  ب   يفومن ناحية اخرى اخللط 

َعاء أو  Plagiarismاالقتباس ومعامل التامثل  أن ترمجة كلمة  يف معاجم اللغة العربية هو االدة

يف معاجم اللغة اإلنجليزية )وهي اللغة  Plagiarismاالنتحال أو القرصنة األدبية، إال ان كلمة 

عىل سبيل املثال. ففي معظم البلدان  borrowingاألصلية للكلمة( هلا معاين أخرى مثل االقرتاض 

بربام  الكش  عن الرسقات  Plagiarism softwareالعربية تعرف هذه الربام  االلكرتونية 

األدبية وهو تعري  أخرج هذه الربام  عن السياق الرئييس والذي ابتكرت من أجله أال وهو 

الكش  عن األصالة يف اإلنتاج العلمي وليس الرسقة فقط، ويف هذه احلالة أيضا فإن املؤل  الذي 

اس ليس يف حاجة إىل ذكر قائمة للمراجع يف إنتاجه يستطيع أن يصل إىل القيمة صفر يف نسبة االقتب

العلمي هنائًيا!! هذا طبعا ال تدث يف الواقع إال أنه يف الغالو َيرتك للمؤل  نسبًة معينة لالقتباس )أو 

للرسقة واالنتحال بناء عىل مسمى الربنام ( ختتل  هذه النسبة من جامعة إىل أخرى ومن مؤسسة 

 بحثية إىل أخرى!!!.. 

سبة االقتباس كامللح بالنسبة للطعام إن قل األول مل يعد الثاين لذيذا، وإن زاد عن احلد صار فن

اجوجا، فعدد املراجع ونسبة االقتباسات جيو أال تنقص يف البحث وأال تستخدم بإفراط. فقلتاا 

ستفادة الباحث اال فبإمكانتيسء إىل رصانته واإلفراط يف االقتباس تضيع شخصية الباحث وبصمته. 

، ولكن يشرتط ذكر مصدر املعلومة واملطبوعةمن االنرتنت ومن الكتو واملراجع العلمية االلكرتونية 

، وهي طريقة لتخرب القارئ Citation املراد االستفادة مناا بشكل مناسو. وهذا ما يسمى االقتباس 

عني ان عملك ناقص او غري ال ت Citationكتابة الا استفدت من املصادر املذكورة، ويف حالة  أنك

جتعل القارئ يميز ب  أفكارك وب  أفكار املصدر، وهذا يرفع  Citation أصيل، ألن توثيق االقتباس 

 قيمة بحثك.

حاجة اىل نسبة مناسبة من امللح ختتل  باختالف طبيعة ذلك  يفكل طعام وكل متناول له  وإذا

ان ختتل  من  ينبغيالطعام وظروف املتناول له الصحية والتذوقية، فان نسبة االقتباس كذلك 
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التخصصات العلمية البد وان ختتل  عن  يفختصص اىل ختصص اخر، فالنسبة املسموح هبا 

 رتاجم وختصصات علوم احلديث والقرآن.الدراسات املتعلقة بتحقيق كتو والرتاث وال

 العملية تلك وحتقق العلميحتقيق اهدافه وحتسني جودة النرش  يفان نجاح ذلك االجتاه 

 :اآليتمراعاة  علينا حقيقة وهم اىل من العملية تلك وتتحول منها، املرجو االهداف

 االنتاج املنشور عىل تقترص واال ،العريب يملالع االنتاج لكل ةلشام بيانات قواعد توفري 

 كذلك اىل متتد وانام العلمية والدوريات املجالت يف منشورة وبحوث علمية كرسائل

فكرى  انتاج كل لتشمل متتد بل املنشورة ميةلالع الفنية واملقاالت واالعامل الكتو

 قبل اإلنرتنت ما عصور يعيش العلمي جمتمعنا من كبريا مازال قطاعا فلألس  ،يفومعر

 ومراكز البحوث اجلامعات اهتنرش علمية جملة 600من ب  من أن علمنا إذا خاصة

 كي الشبكة العنكبوتية عيل ومتوافرة الدويل النرش ضمن مدرجة فقط جملة 60املرصية،

 النرش االكرتاث بقيمة وعدم املحدودة النظرة تلك العامل، وباحثو علامء علياا يطلع

 نقل مثل واملرفوضة وليا اخلاطئة املفاهيم من الكثري انتشار يف بدورها أسامت العلمي

 .كاتبياا قبل من املنشورة األفكار حداثة وادعاءها ملصادر اإلشارة دون البحوث

 واختالف  الربام  نظرا لكثرة (االستالل عن الكش  يف املستخدم الربنام  توحيد

 .) نتائجاا

 فمن) هبا االستالل عن الكش  سيتم التي البحثي املقرتح أو البحثية أجزاء الورقة توحيد 

 توحيد - (املثال سبيل عىل املراجع قائمة يف االستالل عن الكش  يتم ال ان املفرتض

 .االقتباس عن الكش  يف املستخدمة رتةلوالف الفحص عملياتخيارات 

 البحثية عىل واملؤسسات ميةلالع الدوريات مجيع يف هبا املسموح االقتباس نسو توحيد 

 .تتناوهلا التي املوضوعات وطبيعة التخصصات وحسو العامل، مستوى

 ما جمانية بصورة واملؤلف  للباحث  االقتباس عن الكش  يف املستخدم الربنام  اتاحة 

 .أمكن
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  يفالتطوير الدائم واملستمر لربام  وتقنيات كش  االنتحال وبام يتناسو وطبيعة البحوث 

 .كل ختصص ملجاهبة الرسقات العلمية والكش  عن القائم  هبا

 :عاملية معايري وفق تأثري معامالت هلا مصادر يف تشجيع النرش -3

يعد من أكثر معايري  Impact Factor التأثرييعد ان معامل  التأثرياىل ان معامل  أرشناسبق ان 

مة موضوعية، كثريا ما يستخدم هذا املقياس كبديٍل  تقييم النشاط العلمي واملجالت العلمية املحكَّ

األعىل ُتعَترَبُ أكثَر أمهيًة، كام أنه أكثر  "التأثريعامل "لألمهية النسبية ملجلٍة ما يف نطاقاا، فاملجالت ذات 

يف التطبيق عىل مستوى العامل، كام يتوافر له قواعد معلومات  تلك املعايري صالحية وشارًة وانتشاًرا

 عاملية راسخة منذ أكثر من نص  قرن. 

 معامالت هلا مصادر يف بحوثام نرش عىل هبا التدريس هيئة أعضاء اجلامعات ولذلك حتث

 يف متقدماً  ترتيباً  اجلامعات هذه لتتبوأ ومعنوية مادية حوافز تقديم طريق عن عاملية وفق معايري تأثري

 للجامعات التصنيفات العاملية

العربية  باللغة منشورة جمالت أو دوريات توجد ال اآلن حتى األمر حقيقة يف إنه غري .

 العلوم االنسانية مكتوب جمال يف العرب للباحث  العلمي اإلنتاج أغلو كان وملا تأثري، معامل ذات

يف  متاح غري تأثري معامل هلا مصادر يف العربية باللغة املكتوبة البحوث نرش فإن باللغة العربية،

 واملجالت للدوريات عريب تأثري معامل وجود رضورة إىل تدعو جاود ظارت لذا احلايل، الوقت

 وجود انطالقا من ان والرتبوية، االجتامعية للعلوم تنتمى غالبيتاا يف والتي العربية املنشورة باللغة

 اإلنجليزية، ويؤكد عىل ًامهية باللغة النرش جنو إىل جنباً  العربية باللغة النرش يعم املعامل هذا

 البحوث ذات اجراء عىل وتشجيعام العرب، الباحث  جاود عىل واحلفاظ العربية باهلوية االعتزاز

عالية  اإلنجليزية الدوريات يف هلا جماالً  جتد ال قد والتي العريب القارئ هتم التي أو املحلية الصبغة

 من ذلك عىل يرتتو وما العربية تصني  لدوريات عىل سيع  املعامل هذا وجود أن كام ،التأثري

 كفاءة ورفع العلمية، الرتقيات للجان تقدمام عند التدريس هيئة أعضاء بحوث تقييم يفاملساعدة 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.1


 الدهشان خليل عيل مجال /د.أ

 م2020( 1( العدد )3املجلد )

 

96 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.1 

 

 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

 

 يف العربية اللغة مكانة تعزيز إىل امللحة احلاجة عن فضالً  العربية، باللغة املكتوب البحثي اإلنتاج

 احلايل. الوقت

 :الفريق بحث أو اجلامعية البحوث تشجيع اجراء ونرش -4

 جودة لضامن كمدخل الفريق ببحث املعنون بحثه يف البنا أمحدبعض الباحث  مثل  يؤكد 

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

 مجيع من الرتبوية املشكالت لدراسة تكامل من ذلك يف ملا اجراء البحوث الرتبويةيف ا  اجلامعية

 إلياا ليلجأ الفريق، بحوث جماالت حتدد الرتبية بحثية بكليات خريطة وضع ورضورة جوانباا،

 املادية اإلمكانات توفري وكذا هيئة التدريس، وأعضاء العليا الدراسات طالب من الراغب 

 البحث عىل والترشيعات املشجعة املالئم، واالجتامعي لنفيسا او األكاديمي ملناخا او الالزمة،

 اجلامعية. الرتبوية املؤسسات يف اجلامعي

 يف التدريس هيئة أعضاء ب  التعاون اجلامعية وقلة البحوث والواقع ان البحوث العربية قلة

أو ب  التخصصات يف العلوم  اإلقليم، أو القطر أو اجلامعة مستوى عىل سواء الواحد التخصص

 األخرى، نتيجة ضع  التعاون ب  الباحث  إلعداد بحوث مشرتكة، أو ما يعرف بالتألي  املشرتك

(co-authorship)  فالكثرة الغالبة من املشكالت تتطلو رضورة التكامل والتعاون والتنسيق ب ،

للبحوث تأثريها وأمهيتاا يف  التخصصات الرتبوية من اجل التصدي هلا، وبذلك يمكن أن يكون

 الواقع العميل، وتعمل عىل تضيق الفجوة بيناا وب  هذا الواقع. 

مع طبيعة املشكلة الرتبوية يف جماهلا احليوي وواقعاا العميل، فاملشكلة الرتبوية يف  يتناىفإن هذا 

وال تقبل التجزيء،  هذا الواقع ال تعرف التصنيفات أو األقسام يف التخصصات الرتبوية، ألهنا واحدة

فلاا متغرياهتا املتعددة وعالقاهتا املتعددة املتفاعلة، املتأثرة ببعضاا واملؤثرة يف بعضاا، صحيح هناك 

بعض املشكالت النوعية التي يمكن أن خيتص هبا قسم أو ختصص مع ، ولكن هذه املشكالت قليلة 

التكامل والتنسيق والتعاون ب  التخصصات للغاية أما الكثرة الغالبة من املشكالت فدراستاا تتطلو 

 الرتبوية من اجل التصدي هلا.
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شتى جماالت  يفمن حتديات ومشكالت عديدة معقدة ومتنوعة  احلايلان ما يشاده العرص 

واالتصالية، يستوجو عند دراستاا والبحث فياا  املعلوماتيةظل الثورة  يفاحلياة ومن بيناا الرتبية 

 يفون من اخلربات والقدرات واملاارات البرشية، وهو ما يستوجو العمل وجود كم متنوع ومتعا

شكل فرق بحثية مصممة ومتعاونة بطريقة فعالة متتلك ماارات وقدرات  تلفة ومتكاملة لدراسة 

او العمل بروح الفريق  اجلامعيالقضايا الرتبوية من كافة جوانباا، وهو ما يتطلو نرش ثقافة العمل 

وتدريبام عىل تكوين الفرق البحثية،  اجلامعيب  مجيع الباحث ، من خالل دورات تدريبية عن امهية 

 مع وجود خريطة بحثية تتضمن قضايا وموضوعات تتعلق بذلك.

 :العلمي النرش عىل اجلامعة طالب تشجيع -5

ات العليا كرشط للحصول عىل حيث ألزمت بعض اجلامعات طالهبا وطالباهتا يف الدراس   

الدرجة، تقديم ورقة علمية واحدة عىل األقل منشورة يف جمالت علمية، او نرش بحث يستخلص من 

قبل التقدم الطالب املسجل   أسايسكرشط  إلكرتوينجملة ذات موقع  يفرسالة املاجستري والدكتوراه 

ملناقشة رسائلام مع وضع القواعد املنظمة  باجلامعةلدرجة املاجستري والدكتوراه بالكليات العملية 

 باجلامعة.لذلك من خالل جملس الدراسات العليا والبحوث 

فرباير  29بتاريخ  69جلسته رقم  يفحيث اشارت املدة الثانية من قرار جملس جامعة الفيوم 

لص اىل عدم منح درجة الدكتوراه إال بعد قيام الباحث بنرش بحث واحد عىل األقل )مستخ 2012

( 133وكذلك قرر جملس اجلامعة بجلسته ) .من الرسالة( يف دورية عاملية حمكمة ذات معامل تأثري

نص عىل انه بالنسبة لطالو املاجستري نرش بحث واحد يف جملة  والذيم 28/5/2018بتاريخ 

كمة علمية حمكمة ومتخصصة أو مقبولة للنرش، بالنسبة لطالو الدكتوراه نرش بحث  يف جملة علمية حم

 .ومتخصصة أو مقبولة للنرش

والواقع ان هذا التوجه رغم امهيته ووجود من سنوات عديدة كليات العلوم   

الكليات النظرية يواجه صعوبة يف نرش األبحاث يف  يفان إن طالو الدراسات العليا  االساسية اال

قيق رشوطه واتباع املجالت العلمية وذلك بسبو نقص اخلربة الالزمة لتحديد متطلبات النرش وحت

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.1


 الدهشان خليل عيل مجال /د.أ

 م2020( 1( العدد )3املجلد )

 

98 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.1 

 

 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

 

نرش األبحاث  تعليامت املجلة املراد نرش البحث هبا، وألن معظم طالب املاجستري تتاجون خدمة

 اشار بعض هؤالء الطالب أن عددًا منام تواصلوا مع جمالت علمية حملية وعربية، والتي امالعلمية، ك

وأن هذه املجالت  صصة أفادت بعدم قبول أو حتكيم أو نرش أبحاث لطالب البكالوريوس، 

ألساتذة اجلامعات ولألبحاث العلمية األصيلة يف بعض املجاالت العلمية املتخصصة، وال يتم قبول 

أي بحث ونرشه إالّ بعد إجراءات كثرية من الفحص العلمي والتحكيم األكاديمي يف مدة تتجاوز 

نام يستفيد مناا املرشف  فقط، كام يستفيدون مناا وا العام والعام ، كام اشاروا ان هذه البحوث ال

الكثري من هذه البحوث تكون عملية قص ولصق من احد فصول الدراسة وليست دراسات جديدة 

لالنتااء من اجراءات  كإجراءاجراءها او تقديم خطابات قبول للنرش بشكل رسيع  ماو رصينة، ويت

 املناقشة ومنح الدرجة.

نشاء جمالت خاصة بأبحاث طالب الدراسات دعى بعض اجلامعات إىل إ الذياالمر  

العليا، بآلية إلكرتونية مرنة خلدمة طالب الدراسات العليا من حيث االستقبال ورسعة التحكيم، 

 ."وليس يف الرشوط واملعايري

املوافقة 2019 /29/7 يف 147جملس جامعة سوهاج بجلسته رقم  قرر اإلطارهذا  يفو 

 يفجملة ربع سنوية باسم جملة شباب الباحث   بإنشاءرتح كلية الرتبية عىل اقرتاح كلية الرتبية عىل مق

 العلوم الرتبوية بكلية الرتبية جامعة سوهاج.
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 امتةخ

 التايليمكننا تقديم التوصيات  العلميجمال النرش  يفتم عرضه من اجتاهات حديثة  ضوء ما يف  

 : "موضوعا انامط واجراءات"وجتويده  العلميلتطوير النرش 

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

 :خالل من ذلك يتم وقد ،العلمي النرش

 إكساهبم الكفايات هبدف والباحث  التدريس هيئة ألعضاء تدريبية دورات عقد -أ

 .العلمي النرش يف احلديثة والتكنولوجيات اإلنرتنت من الالزمة لالستفادة

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

 .احلديثة العلمي النرش جماالت يف اخلربة ذوي

 عن ذلك يتحقق أن ويمكن اإلنرتنت، عىل اإللكرتوين النرش عىل الباحث  تشجيع  -2

 :طريق

 من الباحث  استفادة وكيفية وعيوبه ايزاته اإللكرتوين بالنرش تعريفية ندوات عقد -أ

 .العيوب املميزات وجتنو

 اإلمكانات من االستفادة كيفية يف البحث تتناول مزيد من املؤمترات والندوات عقد -ب

 .العلمي خلدمة النرش االنرتنت عىل املتاحة

 ويمكن والزائفة، الومهية كالدوريات الدويل اإللكرتوينبمشكالت النرش  الباحث  توعية  -3

 :من خالل ذلك يتم أن

بالدراسة  الدويل النرش مشكالت تناول خالهلا من يتم رت ا ومؤتم ندوات تنظيم -أ

 .والبحث

 .فياا النرش عىل الباحث  وحث الرصينة الدوريات عن إلعالنا -ب

 طريق  عن ذلك يتم أن ويمكن ،العلمي االنتحال ملواجاة الباحث  رت ا ماا تنمية  -4
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 الكتابة العلمي ماارات البحث عىل والباحث  لألكاديمي  تدريبية دورات عقد -أ

 .العلمية

للباحث   اجليدة املامرسات عىل التعرف خالهلا من يتم لألكاديمي  عمل ورش قدع -ب

 .اجليدين

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

 :طريق عن ذلك يتم

للتغلو عىل احتكار مؤسسة  يفباعتباره مدخال جيد  العريب التأثريدمع مرشوع معامل  -أ

 ها عىل املجالت غري العربية يرتوماس رويرتز لذلك واقترص تقار

هلا  مصادر يف بحوثام ينرشون الذين التدريس هيئة ألعضاء نرش مكافآت صيصخت -ب

 يف بحوثام نرش حالة يف تقدير شاادات الباحث  عالية، إعطاء تأثري معامالت

 .الرصينة العلمية الدوريات

 النرش يف األكاديمية االجتامعي التواصل منصات من االستفادة عىل الباحث  تشجيع  -6

 :خالل من ذلك يتحقق ، وقدالعلمي

 بحيث للباحث  األكاديمية االجتامعي التواصل بمنصات تعريفية ندوات قدع -أ

 .سلبياهتا ايزاهتا وجتنو من يمكنام االستفادة

 بمنصات املرتبطة اجليدة اخلربات نرش بغرض لألكاديمي  عمل ورش تنظيم -ب

 .األكاديمية االجتامعي التواصل
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http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=688:kareman&catid=273:studies&Itemid=93
http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=688:kareman&catid=273:studies&Itemid=93
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 Arabic Citationsتشاادات لالس العريب الفارس(. 2015. )عبدالعزيز بن فادالعسكر،  .36

Index (ACI) الصادرة النرش أوعية لرصد وتصني  موضوعية آلية إلجياد دولية مبادرة 

 سعود بن حممد االمام جامعة –ندوة النرش العلمي املحكم باللغة العربية  -باللغة العربية 

 2015 - الرياض – االسالمية

 جامعات اململكة يف العريب العلمي النرش معايري(. 2015. )إبراهيم بن العزيز عبدالعصييل،  .37

دول  يفاملحكم باللغة العربية  العلميالنرش  "ندوة  -النظرية والتطبيق ب  السعودية العربية

 28 – الرياض – االسالمية سعود بن حممد االمام جامعة – "اخلليجي التعاونجملس 

 .2015 اكتوبر

 يفللمسامهة  اإللكرتوينتصور مقرتح لتفعيل دور النرش (. 2014. )عيد فوزيهالة عمران،  .38

ضوء التجارب واالجتاهات  يفاململكة العربية السعودية  يف العلميحتقيق حراك البحث 

 .2014نوفمرب  -33العدد  -ويةجملة جامعة امللك خالد للعلوم الرتب -املعارصة

نم  تأثري البوابات نارص مخيس اجليزاوي، حممد حممدي غاصة، غازي حممد راتو عصا .39

املؤمتر العلمي  -اإللكرتونية والنرش الدويل عيل ترتيو جامعة بناا يف التصنيفات العاملية 

 25- 24، "حتديات املكتبات اجلامعية يف االلفية الثالثة"األول للمكتبات بجامعة بناا 

 .2015نوفمرب 

-العودة إىل نقطة الصفرإغفال العربية يف النرش العلمي، و(. 2010. )عبدالرمحنفراج،  .40

cybrarians journal -  البوابة العربية للمكتبات واملعلومات -2010، ديسمرب 24العدد . 

 مركز -املرصية  العلمية الدوريات لتقييم اإلرشادي للجامعات  الدليل األعىل املجلس  .41

 . 2016 سبتمرب – القاهرة –الرقمية  املكتبات وحدة -والتكنولوجية  املعرفية اخلدمات

وزارة  -الرقمية  املكتبات وحدة -للجامعات  معيار تقييم املجالت العلمية  األعىل املجلس .42

 .2016 –القاهرة  -العايلالتعليم 

حممد صاحل   الدراسات البينية تفتح آفاًقا جديدة يف البحث العلمي. متاح عىل  .43

https://islamonline.net/29363 
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 التأثري ملعامل  Impact Factorالسلبية للجوانو موضوعية نظرة :الوكيل الرمحن عبد حممد  .44

 متاح عىل   -العلمية البحوث تقييم يف الرتاكمي

 يفالدوريات املصنفة  يف العلميعىل موسى، امحد عطية امحد السيد  معوقات النرش  فتحيحممد  .45

جملة احتاد  –جامعة نجران  يفقواعد البيانات العاملية من وجاة نظر اعضاء هيئة التدريس 

 ص 2016 ديسمرب 2العدد  36 املجلد – العايلالتعليم  يفاجلامعات العربية للبحوث 

 .33-15ص

 األوعية يف العلمي النرش يف املؤثرة العوامل (.2016. )حممد فيصطمجال م، فيمصط .46

 املجلة -نظرهم  وجاة من العربية التدريس باجلامعات هيئة أعضاء لدى اإللكرتونية

 .2016 – 119العدد  30 املجلد –جامعة الكويت  -ة الرتبوي

 يف جامعات العربية باللغة العلمي النرش حتس  ًاليات (.2015ج. )فر بن فيصلاملطريي،  .47

 االمام جامعة –املحكم باللغة العربية  العلميندوة النرش - اخلليجي التعاون جملس دول

 2015 - الرياض – االسالمية سعود بن حممد

تصدر باللغة العربية فقط متاح عىل  التي، خاص باملجالت العريب التأثريمعامل   .48

http://arabimpactfactor.com/page.asp?pgid=4 

 – اآلدابجملة بحوث كلية ، النرش اجلامعي يف العرص الرقمي(. 2018. )رضا سعيدمقبل،  .49

-https://faculty.psau.edu.sa/filedownload/doc-1-doc عىل متاح

11f524c3fbfeeca4aa916edcb6b6392e-original.doc 

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  جتربة(. 2016. )العزيز عبد بن الرمحن عبداملقبل،   .50

املنعقد يومي االثن  والثالثاء  "التميز يف النرش العلمي "يف النرش العلمي املتميز، ملتقى 

جامعة األمرية نورة بنت م ب 2016/  2/  2 -1ها املوافق 1437/  4/  23- 22بتاريخ 

 عبدالرمحن. 

 مخيس اجليزاوى  فاعلية برنام  نارص خليل،النبي  حسو ماهر حممد ابو العني ؛ هاشم .51

ithenticate  طالب  لدى العلمي البحث  رجات جودة وحتس  االنتحال منع يف

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.1
http://arabimpactfactor.com/page.asp?pgid=4
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العلمي  النرش :واملعلومات للمكتبات الثاين العلمي املؤمتر .بناا بجامعة العليا الدراسات

 1 ص ص -2017ناا، ب جامعة داب،اآل كلية :واحللول، بناا والتحديات الواقع ويل، الد

- 17. 

لة مركز جم -واقع النرش العلمي يف جامعة بابل  دراسة تقويمية (.2011. )إحسان عيلهلول،  .52

 .2011االول  كانون– الثاين العدد –بابل للدراسات احلضارية والتارخيية 

 العلمية للدوريات املؤسسايت التقييم احلالق  توصي  عثامن، رائد قديس، وإبراهيم تيى .53

 ومعايريه وعوامله العاملية العلمية الدوريات تقييم بياناهتا، تطور العاملية وقواعد

 .2011 الثاين العدد ( 27 ) املجلد  -األساسية  للعلوم دمشق جامعة ومؤرشاته، جملة
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