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 :الملخص

ة دقاعنظام نتاج العلمي عبر اإلبيانات توثيق على إلى تسليط الضوء دراسة تهدف هذه الورقة ال

تتجه الجامعات العالمية إلى توثيق إنتاجها العلمي متمثال في مخرجات  نتاج العلمي في الجامعات، حيثاإل

البحوث من أوراق علمية منشورة وكتب ورسائل علمية وبراءات اختراع، وذلك حتى يتسنى لها متابعة 

وال تقتصر مشكلة توافر المعلومات على الجامعات  .األداء وتقويمه وربطه بالخطة اإلستراتيجية للجامعة

كما يمثل . وإنما هي مشكلة تمثل تحديا كبيرا أمام متخذي القرار في الجامعات العالمية كافةفحسب، 

الحصول على المعلومات الشاملة لإلنتاج العلمي تحديا كبيرا، وذلك لتعدد الجهات المسؤولة عن البحث 

وبناء  .األخرىالعلمي والداعمة له، واستقالل كل جهة بقاعدة بيانات خاصة بها غير متصلة بالجهات 

عليه، تتضح أهمية إنشاء نظام متميز، يضمن إدخال بيانات اإلنتاج العلمي وتحديثها بالجامعة، وذلك على 

قاعدة بيانات شاملة وموحدة، والتأكد من صحة هذه البيانات وعدم تكرارها، بحيث تكون هي المصدر 

إلدارات التي تحتاج إلى هذه البيانات، الرئيس إلمداد جميع منسوبي الجامعة والمستفيدين والوحدات وا

مثل وحدات البحث العلمي، وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين والطالب، باإلضافة إلى تزويد متخذي 

 .القرار والجهات المعنية داخل الجامعة وخارجها بما تحتاج إليه من إحصاءات ومؤشرات وتقارير

عالية الجودة  بحوث، لزيادة رصيد الجامعة من الهاإلى عدة نتائج نذكر من دراسةوقد توصلت هذه ال

خلق البيئة المناسبة للتعاون وتبادل الخبرات بين ال بد من كذلك  ،ال بد من إنشاء بيئة بحثية متكاملة

خلق بيئة مناسبة للتعاون بين أعضاء هيئة  طريقبالبحث العلمي من  االرتقاءوالباحثين محليا ودوليا، 

البينية بين التخصصات المختلفة داخل  بحوثتعزيز الوكذا  .التدريس وطالب الدراسات العليا والباحثين

 .الجامعة وخارجها

 .تقاعدة البيانانظام  ؛العلمي اإلنتاج ؛البحث العلمي ؛التوثيق ؛الجامعة :الكلمات المفتاحية
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 :مقدمةال .1

رئيس  وذلك ألهمية البحث العلمي كمرتكزالبحث العلمي من األولويات التي تهتم بها أي جامعة  يعد

تسعى  وعلى ذلك . ومساعد على االرتقاء بأي مؤسسة تعليمية ولدوره األساس في تقدم المجتمع وازدهاره

الدوريات  بحوث في الجامعات لتوفير المناخ المناسب واإلمكانات الالزمة للبحث العلمي ونشر نتائج ال

على درجة  تم في إطار إتمام متطلبات الحصولوتعد الرسائل الجامعية التي ت. المحلية واإلقليمية والعالمية

أن البحث  وغير خاف  .من البحث العلمي الجامعي وحلقة من حلقاته مهما ماجستير أو الدكتوراه جزءاال

هذا  فروع المعرفة اإلنسانية، ويتألف باحث متخصص في فرع من العلمي هو مجهود منظم يقوم به

يستحق  يراعيها ليقدم بحثاالمجهود من عناصر متتالية، ولكل منها خصائص فنية يجب على الباحث أن 

عناصر  ُحْزَمة في بحوث العلمية عنصرا مهما كما تعد توصيات الرسائل الجامعية وال. اإلجازة واإلشادة

ومعايشته  عنصر، وتمثل خالصة مجهوده البحثيتكتمل جهود الباحث إال بتناول هذا الالبحث، حيث ال 

العناصر   متكامل  ه وتشغل اهتمامه حتى أصبحت بحثاللمشكلة المدروسة منذ أن كانت فكرة تلفت انتباه

 . البحثية

 وتصل التكلفة في الدول العالية، وعليه يمكن القول إن البحث العلمي هو أحد األنشطة ذات التكلفة

 ن اإلنفاق على إفي بعض من تلك الدول، أي %( 3)المتقدمة إلى نسب عالية من الدخل الوطني قد تبلغ 

البحث  ن الدوالرات، فإذا تحققت جهودالبحث العلمي في تلك الدول يمكن أن يصل إلى مليارات عدة م

 يقية أو العلومفي المجاالت العلمية التطب العلمي الفوائد المرجوة سواء تقنية أو علمية أو غيرها

 في حالة عدم االستفادة من معطياتعلى التطور والتقدم، أما  االجتماعية، فإن ذلك يكون مرضيا وباعثا

 ذيياع بعض فرص التقدم والتطور الوطنيا يؤدي إلى ض البحث العلمي، فإن ذلك يمثل هدرا وفاقداجهود 

 .مار الهادف في البحث العلمي مع االستفادة من معطياتهكان يمكن تحقيقها نتيجة لالستث

. على دراساتها من دون تفعيل ولقد أكد أكثر من باحث أكاديمي على أن هناك جهات تنفق الماليين

تنفيذ بعض الدراسات قد يحتاج تفعيلها يحتاج إلى إمكانات مالية غير متاحة، وفي الوقت نفسه ربما  ألن

على الرغم مما . صالحات كبيرةتغييرات إما هيكلية وإما جذرية في بنية المؤسسات، أو يحتاج إلى إ إلى

ل إن هناك دراسات مؤسسية ب. فيها وصرف عليها سواء كانت جهود مالية أو ذاتية فهذه مشكلة بذل

صور في الوقت الراهن في تبني إذن هناك ق. موجهة تم الصرف عليها لمواجهة مشكلة معينة ودراسات

 .الدراسات واألبحاث العلمية بعض

 ث الذي يمكن أن يستفاد منه، فبعضإن البحث األصيل والموجه الذي يعالج مشكلة معينة هو البح

 على علياقق هذا البحث مردوداً فالبحوث تعمل لمتطلبات معينة إما الحصول على درجة علمية وقد ال يح

 ال بحوثهذه ال شكلة التي يناقشها، وإنما هو إلجراء البحث كمتطلب أكاديمي، ومثلالمجتمع أو على الم

 .تكون جيدة أو أن يكون لها مردود جيد
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 :  اإلشكالية . أ

 اآلمر تعلق سواء مخرجاتها، في والجودة التميز تحقيق إلى العالم دول مختلف في الجامعات تسعى

 بها يقوم ذيال العلمي واإلنتاج البحث نشاطات وكذا التدريس، أو بعملية للمجتمع، تقدمها التي بالخدمات

 مؤشرات أهم بين من الجامعي، لألستاذ وعيوالن يالكم بشقيه العلمي اإلنتاج يعتبر .التدريس هيئة أعضاء

 معيارا يعد كما العالي، التعليم مؤسسات جودة مدى على الحكم في بارزة مكانة تحتل التي العلمي البحث

 خاصة كبيرا اهتماما يشكل العالي التعليم مؤسسات وتصنيف جودة موضوع أضحى فقد لتصنيفها، هاما

 بتصنيفها تعنى العالم من مختلفة دول في موزعة هيئات عدة أنشأت حيث العالمي، على المستوى

 . وترتيبها

 :في ضوء ما تقدم يمكن طرح اإلشكالية الرئيسية التالية

 ؟نتاج العلميقاعدة اإلنظام كيف يتم توثيق بيانات االنتاج العلمي في الجامعات عبر 

 :تتفرع عن هذه اإلشكالية عدة تساؤالت منها

 ؟ نتاج العلميإنظام قاعدة االقاعدة البيانات، نتاج العلمي، إلاما   -

 ؟ في ظل وجود نظام قاعدة اإلنتاج العلمي نتاج العلميلتوثيق بيانات اإلما هي الحلول والطرق الناجعة   -

 :الفرضيات .ب

 تم وضع اإلشكالية، في المطروحة األسئلة على الموضوع واإلجابة بجوانب اإللمام بغرض

 :تم صياغتها كاآلتي التي الغرض لهذا الفرضيات المناسبة

 ، وذلك على اتيضمن إدخال بيانات اإلنتاج العلمي وتحديثها بالجامع قاعدة البياناتإنشاء نظام إن   -

 ؛قاعدة بيانات شاملة وموحدة، والتأكد من صحة هذه البيانات وعدم تكرارها

 علمية منشورة وكتب ورسائل علمية توثيق إنتاجها العلمي في مخرجات البحوث من أوراقيتمثل  -

  .اتابعة األداء وتقويمه وربطه بالخطة اإلستراتيجية للجامعوبراءات اختراع، وذلك حتى يتسنى لها مت

 :األهمية .ج

 الرئيس المصدرالتي تعتبر  نتاج العلمينظام قاعدة اإلتحديد  خالل من هذا الموضوع أهمية تبرز

 مثل البيانات، هذه إلى تحتاج التي واإلدارات والوحدات والمستفيدين الجامعة منسوبي جميع إلمداد

 القرار متخذي تزويد إلى باإلضافة والطالب، والباحثين التدريس، هيئة وأعضاء العلمي، البحث وحدات

  .وتقارير ومؤشرات إحصاءات من إليه تحتاج بما وخارجها الجامعة داخل المعنية والجهات

 :األهداف .د

 :تهدف هذه الورقة البحثية إلى ما يلي

علمية  جميع البيانات والمعلومات الخاصة باإلنتاج العلمي بالجامعات إلكترونيا، وذلك بطريقة توفير -

 ؛يقة ومعتمدةدق
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 ؛تقويم لإلنتاج العلمي بالجامعاتتيسير عمليات التنسيق والمتابعة وال -

   .اإلسهام في تحسين التصنيف العالمي للجامعات وفقا للتصنيفات العالمية المرموقة -

  :السابقة الدراسات .ـه

 وتناولته من زوايا مختلفة، البحث العلميهناك العديد من الدراسات السابقة التي تطرقت لموضوع 

يتضمن مالمحها،  منها مع اإلشارة إلى أبرز االستفادةوسوف يستعرض الباحث هنا الدراسات التي تم 

    .وبيان الفجوة العلمية التي تعالجها الدراسة واالختالف االتفاقجوانب 

 أعضاء يواجهها العلمي بالبحث تتعلق مشكالت ، بينت وجود(2003) وجبر وقرنبع سمرة أبو دراسة -

 مقارنة العلمي للبحث المخصص الوقت قلة :منها عالية، بدرجة الفلسطينية الجامعات في التدريس هيئة

 األجهزة ونقص العلمي، للبحث الالزمة المعرفة ومصادر العلمية المراجع ونقص التدريس، بوقت

 الجامعة إدارة اهتمام وعدم العلمي، للبحث المخصصة الموارد وقلة العلمي، البحث ومختبرات المخبرية

  .العلمي بالبحث

 خالل بغداد جامعة في التدريس هيئة ألعضاء العلمية ، بينت أن اإلنتاجية(2005) السامرائي دراسة -

 العامة المعدالت وأن جدا، المستوى المرفوض في كانت (1997-2001/1998-2002)الخمس  السنوات

 االختصاصات أصحاب إنتاجية وكانت المقبول، المستوى إلى تصل لم والجنس األكاديمية الرتب لمختلف

 فقد العلمي اإلنتاج مجاالت لترتيب بالنسبة أما .العلمية االختصاصات أصحاب إنتاجية من أفضل اإلنسانية

 في المساهمة مجال يليه األولى، المرتبة في المنشورة والترجمة والبحوث الكتب تأليف مجال كان

 .الدراسية والحلقات والندوات المؤتمرات

 هيئة أعضاء لدى العلمي البحث تعيق حادة معوقات ، بينت وجود (2005)والجمالي كاظم دراسة -

 األعباء كثرة :منها قابوس، السلطان بجامعة االجتماعية والعلوم اآلداب وكلية كلية التربية في التدريس

 التدريس، هيئة عضو نصاب من البحثي العمل احتساب وعدم األكاديمي، واإلشراف واإلدارية التدريسية

 توافر وعدم المنشورة، البحوث على الحصول وصعوبة التخصصية، المراجع وفرة وعدم الدوريات، وقلة

 حضور دعم وقلة المتاحة، النشر قنوات وقلة والنشر، التحكيم إجراءات وبطء البحثية، المعلومات قواعد

 .العلمية للبحوث المالي الدعم وقلة العلمية، والندوات المؤتمرات

 الكليات في التدريس هيئة أعضاء لدى العلمي اإلنتاج معوقات ، بينت أن أبرز (2006) الشايع دراسة -

 ال الرواتب وسلم والعالمية، اإلقليمية المؤتمرات حضور دعم محدودية :هي سعود الملك بجامعة اإلنسانية

 األعباء وكثرة العلمية، البحوث بإجراء للقيام كاف وقت وجود وعدم الجامعي، األستاذ بمتطلبات يفي

 وضعف البحوث، إلجراء عمل فريق تكوين وصعوبة كاف، بشكل المالي الدعم توافر وعدم التدريسية،

 توفير وعدم للبحث، كافية بيانات قواعد وجود وعدم البحوث، إلجراء الجامعي العلمي المناخ تشجيع

 .للباحثين التسهيالت الكليات ومكتبات المركزية المكتبة
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 هيئة أعضاء لدى العلمي بالبحث تتعلق مشكالت ، بينت وجود (2008) والزعبي السرور دراسة -

 العلمية البحوث إلعداد الالزمة التسهيالت توافر عدم: أبرزها باألردن البيت آل جامعة في التدريس

 العلمية المجالت في النشر وصعوبة اإلحصائية، الخدمات لتقديم متخصص مركز توافر وعدم ونشرها،

 الحقيقية، قيمتها المشتركة بحوثال إعطاء وعدم العلمي، للبحث الالزمة العلمية المراجع ونقص المحكمة،

  .البحثية المعلومات الستخراج الالزمة التكنولوجية بالوسائل اإللمام وقلة المحكمين، موضوعية وعدم

 نتاجعلمي عبر ما يعرف بقاعدة اإلبتوثيق بيانات اإلنتاج التتميز الدراسة الحالية من خالل اهتمامها  -

 بإحصاءات القرار متخذي تزويد من أجل تسهيل وتيسير سات السابقة،االعلمي التي لم تتطرق لها الدر

 للمعرفة إنتاج من العلمي البحث بمخرجات ات، واالرتقاءبالجامع العلمي اإلنتاج عن دقيقة وتقارير

 .والتطوير البحث وتطبيق لنتائج وابتكار واختراع

 :تقسيمات الورقة البحثية .و

 :رئيسيين على محورين الضوء تسليط حاولنا البحثية دراسةال هذه معالجة أجل من

 ؛النظري اإلطار  -

  .قاعدة اإلنتاج العلمي بالجامعاتالتوثيق وفق نظام   -

 :النظري اإلطار 2.

 :تعريف البحث العلمي .1

 ها برغم اختالففيما بين هجه تعريفات تتشابهومناالباحثين في أصول البحث العلمي وردت لدى 

 :فمنها في ،لغاتهم وبالدهم وبرغم اختالفالمشارب الثقافية ألصحابها 

 دف إلى اكتشاف حقائق وقواعد عامةدقيق يه استقصاء": ، البحث العلميWhitney (1946)وتني  -

 "يمكن التحقق منها مستقبال
(1)

 ؛

من صحتها  مكن توصيلها والتحققضافة معارف ييهدف إلى إ استقصاء منظم": لبحث العلميا -

 "باختبارها علميا
(2)

 ؛

اسة يمكن بواسطتها الوصول إلى يعد البحث العلمي وسيلة للدر" Hillway (1964): قال هيل واي -

د واألدلة التي يمكن التحقق ل والدقيق لجميع الشواهي الشامدة وذلك عن طريـق التقصمشكلة محد حل

 "دةوالتي تتصل بها المشكلة المحد منها
(3)

 ؛

 أو المعلومات وتحليلهامة لجمع البيانات عملية منظ"عرف ماكميالن وشوماخر البحث العلمي بأنه  -

 ؛"معين لغرض

وصول إلى إجابات أو حلول مة للمحاول منظ"كمان بأنه في مفهوم تو فيما تعريف البحث العلمي -

 أو المشكالت التي تواجه األفراد أو الجماعات في مواقعهم ومناحي حياتهم لألسئلة
(4)

. 
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 ة الكتشاف المعرفة والتنقيب عنهامحاول"ه البحث العلمي بأن (0691)ملحس  في حين عرفت -

 لتسير في تطويـرها وفحصـها وتحقيقها بتقص دقيق ونقد عميق ثم عرضها عرضا مكتمال بذكاء وإدراكو

 ؛"ركب الحضارة العالمية، وتسهم فيها إسهاما حيا شامال

 ممنظمة أو فحص استفساري منظهو طريقة "البحث العلمي ( 0690)وزمالئه  ةوفي مفهوم غرايب -

 لقوانين التيت من حقائق قديمة ومن العالقات التي تربط فيما بينها واالكتشاف حقائق جديدة والتثب

 "تحكمها
(5)

 ؛

 حسب مناهجالبحث العلمي دراسة متخصصة في موضوع معين : "بقوله( هـ0011)فه أبو سليمان عر -

 "نةوأصول معي
(6)

. 

 :مفهوم البحث العلمي .2

قوف على مفهوم البحث ينبغي وللو ،يكون هذا التعريف هو المدخل الرئيسي لدراسة أي موضوع

 . تحديد معنى البحث ومعنى العلمأوال 

 .الشيء أي فتش عنه أو سأل عنهتأتي في اللغة العربية من الفعل بََحَث وبحث عن " البحث"كلمة   -

 وبحث عنه من باب قطع وبحث عنه أي فتش عنه
(7) 

 البحث يعني التفتيش والتنقيب عن ذلك فإن ىعلو .

ح عن معناه صطالوال يخرج تعريف البحث كا. مسألة معينة حتى يتبين حقيقتها على أي وجه كان

 .في المصطلح والدراسة لموضوع معين حتى يتبين حقيقته فهو أيضا ،اللغوي

وفي اللغة يعني  ،إذ أن تعريف العلم اختلف على مر العصور ،فهو مصطلح أكثر غموضا: "العلم"أما   -

 جداً ( َعاِلم)أي  (َعالَمة)ورجل . عرفه( ِعلما)أي بكسر العين المعرفة، وَعِلَم الشيء بالكسر تعلمه  "العلم"

.إياه( فاعلََمه)الخبر ( استعمله)والهاء للمبالغة، و
(8) 

 مجموعة"رف بأنه وفي المصطلح فإن العلم ع

 في صراعه فيالمعارف اإلنسانية التي من شأنها أن تساعد على زيادة رفاهية اإلنسان أو أن تساعده 

 ."معركة تنازع البقاء وبقاء األصلح

 وهو تعريف للعلم ،فمن العلم ما استخدم في تدمير البشرية ،على أنه يؤخذ على هذا التعريف قصوره

  .أقرب إلى وصفه من تحديد مفهومه

بأنه  وعرف أيضا ،نسانية التي تجعل اإلنسان قادرا على التنبؤمجموعة الخبرات اإل"رف العلم بأنه يع -

 "ظواهر هذا الكون، وأسبابها وآثارها فهم
(9)

على ذلك فإن العلم هو إدراك الشيء بحقيقته، وهذا اإلدراك  .

 . األسباب بالمسببات ال عن طريق الفهم أو التنبؤ وربطال يتأتى إ

 ول موضوع واحد وتعالج بمنهج معينهو مجموعة مسائل وأصول كلية تدور ح"على ذلك فإن العلم   -

 "هاوتنتهي إلى بعض النظريات والقوانين كعلم الزراعة وعلم القانون والفلك والطب وغير
(10) 

 ولذلك ذهب البعض ،ال يخرج تعريف البحث العلمي عن الربط بين معنى كلمة البحث ومعنى كلمة العلم -

 المنظم حول مجموعة من المسائل أوإعمال الفكر وبذل الجهد الذهني "إلى تعريف البحث العلمي بأنه 
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 إلى الحقيقة التي ينبني عليها العالقات التي تربط بينها، وصوالالقضايا، بالتفتيش والتقصي عن المبادئ أو 

 "أفضل الحلول لها
(11)

. 

 لجديدة والتأكد منيهدف إلى الكشف عن المعلومات والحقائق والعالقات اأسلوب "بأنه  عرف أيضا -

 ، باإلضافة إلى الوصول إلى الكلية أو العمومية أي التعمق في المعرفة والكشف عن صحتها مستقبال

 قبل أو حل لمشكلة معينة، وذلك منالحقيقة والبحث عنها، وكذلك يهدف إلى االستعالم عن صورة المست

 ضوع هذه المشكلة، ومن خالل تحليلتقصاء الدقيق والتتبع المنظم الدقيق والموضوعي لموخالل االس

 "الظواهر والحقائق والمفاهيم
(12)

. 

 وسيلة العلم أو أداته للوصول إلىذلك فإذا كان العلم هو التبويب المنظم للمعرفة، وكان البحث هو  ىعل -

 بسلوكها، فإن البحث العلمي يعني الظواهر والتنبؤ الحقائق والقواعد والقوانين التي تستخدم لتفسير

 أي له فإنه يجب أن يكون منهجيا الدراسة المنظمة للوصول إلى حلول للمشكالت التي تواجهنا وألنه علمي

 .طرق وإجراءات وقواعد وخطوات

 لمي وقواعداألسلوب الع مستخدمامجموعة الجهود المنظمة التي يقوم بها اإلنسان "إن البحث العلمي هو  -

 والبحث العلمي بهذا المعنى يعتبر  .الطريقة العلمية الكتشاف الظواهر وتفسيرها وتحديد العالقات بينها

 عن البحث يتطلب ضرورة إجراء فالوجود في الحياة. ضرورة حياتية ال تستقيم حياة اإلنسان بدونها

 "الحقيقة
(13)

. 

 :العلمي اإلنتاج .3

 لعدد طبقا العلمية اإلنتاجية وتقاس الباحثون، تجهاأن التي البحوث كمية عن عبارة" :اإلنتاج العلمي -

  عليها حازت التي المرجعية االستشهادات وعدد قل،الح فيالمؤلفون  أنتجها التي المؤلفات أو المطبوعات

 الموضوعي الحقل ف العلماء عدد ا إحصاءأيض تتضمن اإلنتاجية ومقاييس المؤلفات، أو المطبوعات تلك

 "نةمعي جغرافية منطقة أو واحدة دولة يف
(14)

.    

فيه إلى جهود غيره، ويبني  حصيلة جهود إنسانية متصلة الحلقات، ينظر الباحثهو " :نتاج العلمياإل -

كل باحث من أفكار غيره  أفكاره، ويفتح المجال إلضافات علمية أخرى لباحثين الحقين، فيستفيد عليها

والمعرفية وتتفاعل وتتالقح فتمتزج اآلراء العلمية  اإلشارة،سواء كان ذلك باالقتباس أو  جمله،و وعباراته

 "أفضل ما يمكن للناس لتنتج
(15)

.   

 عن عبارة فهي يعطي، ما تعني التي "Datum" الالتينية الكلمة جمع هي البيانات" :البيانات علم -

 أو اإلنسان بواسطة إبالغه و وتفسيره فهمه يمكن شكل يف المقدمة التعليمات أو األشكال أو الحقائق

 "اآللي الحاسب بواسطة معالجته
(16)

.  
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 :قاعدة النتاج العلمي بالجامعاتتوثيق وفق نظام ال 3.

 :التوثيق في البحث العلمي 1.3
(17)

 

 توثيق المعلومات والبيانات التي هو األسلوب الممنهج الذي يعتمد عليه الباحث العلمي في :التوثيق 1-

 البحث استند اليها من الدراسات السابقة المختلفة، والتي تظهر للقارئ مصدر كل معلومة أو بيان ورد في

 .مانة العلمية ويضمن التطور العلميدقيق وسهل، وهذا ما يحافظ على األبشكل 

 :أهمية التوثيق في البحث العلمي 2-

  و فقرة أو معلومة،أطة بكل مصطلح يمكن أن تشمل جميع الجوانب المرتبإن الدراسة العلمية ال 

 ليها من المصدر والتي تفيد خطته البحثية، وعند إستند أفالطالب أو الباحث العلمي يشير الى المعلومة التي 

 الي كاديمي الصحيح فإن العودة الى مصدر المعلومات يصبح سهل، وبالتالقيام بعملية التوثيق بالشكل األ

 .يمكن التأكد من صحة المعلومة أو التوسع في قراءتها ومعرفة حيثياتها

  في سابقة المالئمة والحديثة، وخصوصان يعتمد على الدراسات الأيحتاج البحث العلمي من الباحث 

 يق تظهر اسم المصدر وتاريخ نشره،األبحاث التطبيقية التي تشهد على تطور مستمر، وألن أساليب التوث

 العلمي استند الى أحدث المعلوماتفيمكننا التأكد من خالله من حداثة المراجع والمصادر، ومن أن الباحث 

 .المرتبطة بموضوع بحثه

 ارها مدى الجهد الذي بذله الباحثإن أهمية التوثيق في البحث العلمي تظهر بشكل جلي من خالل إظه 

 ه بموضوع الدراسة، من خالل تتبعهعه وإلمامطالإفي دراسته، فالتوثيق يعتبر دليل قاطع على حسن 

 دراستهاو ظاهرة البحث التي يسعى الى أبمشكلة  المصادر والمراجع المرتبطة كليا أو جزئيا للكثير من

 .و نتائج دقيقة مرتبطة بهاأوالوصول الى حلول 

  نأالمنتمين لنفس التخصص العلمي، إن التوثيق الدقيق للمراجع يسمح للطالب والباحثين العلميين 

 .يحصلوا على أسماء مصادر ومراجع مهمة في مجال تخصصهم العلمي

 ثين السابقين من السرقة األدبية،ل ضمانة لألمانة العلمية، وتضمن حقوق الباحإن عملية التوثيق تشك 

 .ن ذلك يسمح بالتأكد من موثوقية المصادر التي اعتمد عليها الباحث العلميأكما 

  خالل العودة الى مصدر المعلومات،تحمي عملية التوثيق البحث من دس المعلومات المغلوطة فيه، من 

 لون باألمانة العلمية، الى عمليةوبالخصوص في ظل لجوء بعض الطالب والباحثين العلميين الذين ال يتح

  .االقتباس مع تغيير بسيط في الصياغة دون اإلشارة الى المصدر المقتبس منه
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  :قاعدة البيانات 2.3

 قاعدة البياناتتعريف  1-

نوع من  يمكن أن يحتوي على أي ،ا من البياناتمجموعة منتظمة ومخزنة إلكتروني هي: قاعدة البيانات -

سمى ت يمكنك استخدام برنامج. والملفات البيانات، بما في ذلك الكلمات واألرقام والصور ومقاطع الفيديو

يمكن  ،لتخزين البيانات واستردادها وتحريرها في أنظمة الكمبيوتر (DBMS) البياناتنظام إدارة قواعد 

إلى  أو ،إلى نظام قاعدة البيانات ،ا إلى أي نظام إدارة قواعد بياناتالكلمات أيض بيانات قاعدة أن تشير

 .تطبيق مرتبط بقاعدة البيانات

 ماهي المعلومات التي تم إعدادها من أجل سهولة الوصول واإلدارة والتحديث، عادة  :قاعدة البيانات -

 الملفات التي تحتوي على معلومات،تخزن قواعد بيانات الكمبيوتر مجموعات من سجالت البيانات أو 

 .مثل معامالت المبيعات وبيانات العمالء والبيانات المالية ومعلومات المنتج

 إنهم يجمعون معلومات عن يانات لتخزين وصيانة والوصول إلى أي نوع من البيانات،تستخدم قواعد الب -

 األشخاص أو األماكن أو األشياء، يتم جمع هذه المعلومات في مكان واحد بحيث يمكن مالحظتها وتحليلها،

 .يمكن اعتبار قواعد البيانات على أنها مجموعة منظمة من المعلومات

قواعد البيانات ، وا بالغ األهمية ألي منظمةقاعدة البيانات عالية األداء أمرتعد  :أهمية قاعدة البيانات 2-

على  كما أنها تحتوي أيضا. ء والموردينتدعم العمليات الداخلية للشركات وتفاعالت المتجر مع العمال

لى ذلك ومن األمثلة ع. ا، مثل النماذج الهندسية أو االقتصاديةعلومات إدارية وبيانات أكثر تخصصم

فيما يلي بعض األسباب التي تجعل و ،أنظمة المكتبات الرقمية وأنظمة حجز السفر وأنظمة المخزون

 :قواعد البيانات ضرورية
(18)

 

يمكن لتطبيقات قواعد البيانات إدارة كميات كبيرة من البيانات، والتوسع لتستوعب  :الكفاءة في التوسع  -

من المستحيل تخزين هذه الكمية من البيانات الرقمية بدون قاعدة  ،الماليين والمليارات وأكثر من ذلك

 .بيانات

تتضمن قواعد البيانات في الغالب قواعد وشروط مضمنة الغرض منها الحفاظ على  :تكامل البيانات -

 .تناسق البيانات

على سبيل  ،بياناتالمرتبطة بأي  متثالوااليانات تدعم متطلبات الخصوصية قواعد الب :أمان البيانات -

ا قد وأيض ،ى المستخدمين تسجيل الدخولالمثال، الكتساب إمكانية وصول إلى قاعدة البيانات، يجب عل

 .يتمتع مختلف المستخدمين بمستويات مختلفة من الوصول، مثل القراءة فقط



ريد العلمية
ُ
ريد العلمية :املؤتمر الدولي ألاول لتطوير منصة أ

ُ
اقعية ومستقبليةاملنعقد عن بعد للفترة ... أ م8288ديسمبر  82-82قراءة و  

 

10 
 

يمكن لهذه  ،البياناتاألنظمة البرمجية الحديثة تستخدم قواعد البيانات في تحليل  :تحليالت البيانات -

تحليالت البيانات تساعد المنظمة في اتخاذ ، واألنظمة تحديد االتجاهات واألنماط أو وضع التنبؤات

 .قرارات العمل بكل ثقة

يمكنك تصنيف قواعد البيانات وفقًا لحالة االستخدام ونوع البيانات وطريقة  :أنواع قواعد البيانات 3-

 :فيما يلي ثالثة أمثلة لطرق تصنيف قواعد البياناتو. تخزين البيانات

 ؛حسب محتوياتها، مثل نص المستند أو اإلحصائيات أو كائنات الوسائط المتعددة 

 ؛حسب مجال تطبيقها، مثل المحاسبة أو األفالم أو التصنيع 

 حسب جوانبها التقنية، مثل بنية قاعدة البيانات أو نوع الواجهة.  

كانت أقدم قواعد البيانات عبارة عن أشرطة مغناطيسية عليها سجالت بيانات : البياناتقواعد  تطور 4-

لقد أصبحت اآلن أنظمة . ومع التقدم التكنولوجي استمرت قواعد البيانات في التطور ،مخزنة بالتسلسل

   .معقدة وعالية األداء ويتوفر مجال دراسة مخصص لها

من تخزين سجالت  بدال ،البيانات الهرمية شائعة في السبعينياتأصبحت قواعد : قاعدة بيانات هرمية -

أصل  َعالقة ما أدى إلى إنشاء شجرية بنية البيانات بالتسلسل، احتفظت قواعد البيانات بالسجالت في

على سبيل المثال، إلنشاء نظام قاعدة بيانات لمتجر لبيع األثاث بالتجزئة، يمكنك . وفرع بين ملفين

 خزانة، والسرير بجانب طاولة، وسرير مع تحديد السجالت( رئيسي)كسجل أصل  النوم غرفة تحديد

 سرير ا على سجالت فرعية أخرى مثلأيض السرير يمكن أن يحتوي السجل. كسجالت فرعية مالبس

ا ويصعب كان نموذج البيانات الهرمي معقد ولسوء الحظ،. ، إلخكبير وسرير ،مزدوج سرير، وفردي

 .كن من التعامل مع العديد من العالقات بين األصل والفرع دون تكرار كبير للبياناتتنفيذه ولم يتم

سمحت قاعدة بيانات سابقة أخرى، وهي نموذج بيانات الشبكة لسجل فرعي : قاعدة بيانات الشبكة -

إذا كان لديك اثنان  ولذلك في مثال متجر األثاث،. واحد أن يكون له عدة سجالت رئيسية والعكس صحيح

 خزانة ، فكالهما يمكن أن يرتبط بالسجل الفرعيأطفال غرفةو نوم غرفة من السجالت الرئيسية هما

 .المالبس

ا العالئقية كنموذج مؤسسة شائع نظرفي الثمانينيات ظهرت قاعدة البيانات : قاعدة البيانات العالئقية -

تنظيم عملت قواعد البيانات العالئقية على . من إنتاجية ومرونة وتوافق مع األجهزة األسرع لما يتمتع به

في نموذج قاعدة بيانات العالئقية، تحتوي كل  ،من القوائم المرتبطة ببعضها السجالت في عدة جداول بدال

مثال، يمكنك على سبيل ال. فئة على جدول يحتوي على سمات الفئة كأعمدة وسجالت البيانات كصفوف

الجداول المرتبطة  ث،األثاو الغرف، إعداد نموذج متجر بيع األثاث بالتجزئة كمجموعة من الجداول

 .األساسية المفاتيح اعلى كال العمودين أيض طلقي ث،األثا اسمو الغرفة َرْقم  باألعمدة،
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 يمثل قاعدة البيانات العالئقية(: 1)الشكل 

 

 .مرجع سابق، "أهمية التوثيق في البحث العلمي"، BTS أكاديمية :المصدر

 :بياناتقواعد ال استخدامات 5-
(19)

 

 تتضمن بعض ،تستخدم الشركات البيانات المخزنة في قواعد البيانات التخاذ قرارات تجارية

 :تستخدم بها المؤسسات قواعد البيانات ما يلي ذيالطرق ال

 التجارية، مثل المبيعات ومعالجة العمليات بيانات حولتجمع الشركات  :تحسين العمليات التجارية 

 العمليات وتوسيع أعمالهم وزيادة يقومون بتحليل تلك البيانات لتحسين هذه ،الطلبات وخدمة العمالء

 .اإليرادات

 مثل العمالء أو األشخاص،ا ما تخزن قواعد البيانات معلومات حول غالب :تتبع العمالء 

 قواعد البيانات لتخزين معلومات ةالوسائط االجتماعي سبيل المثال تستخدم منصات على ،المستخدمين

 ستخدم البيانات للتوصية بالمحتوىت ،المستخدم، مثل األسماء وعناوين البريد اإللكتروني وسلوك المستخدم

 .تجربة المستخدم للمستخدمين وتحسين

 البيانات قواعد البيانات لتخزين الرعاية الصحيةيستخدم مقدمو  :تأمين المعلومات الصحية الشخصية 

 .بشكل آمن إلعالم وتحسين رعاية المرضى الصحية الشخصية

 على ،ا استخدام قواعد البيانات لتخزين المعلومات الشخصيةيمكن أيض :تخزين البيانات الشخصية 

 ، في سائط، مثل الصورالشخصي متاح للمستخدمين الفرديين لتخزين الو التخزين السحابي سبيل المثال،

 .دارةسحابة م

 تتحكم في تنظيم ةحاسوبيوعة برامج هو عبارة عن مجم :(DBMS)نظام إدارة قواعد البيانات  -6

 ن العديدكما يمك ،لعديد من قواعد البياناتوتخزين وإدارة وسحب البيانات من قاعدة البيانات يدير النظام ا

 .القواعد في الوقت نفسهمن المستخدمين من الوصول إلى هذه 
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 نظام إدارة قواعد البيانات(: 2)الشكل 

 

 ."؟ما هي استخدامات قاعدة البيانات"، مجلة حلول تكنولوجيا المعلومات :المصدر

 كما أنه يساعد المستخدمين على ،المستخدمين من إنشاء قاعدة بيانات وإدارتها DBMSن نظام يمك -

 .والتدقيق التسجيل إنشاء البيانات في قاعدة البيانات وقراءتها وتحديثها وحذفها، كما يساعد في وظائف

 يحتاج المستخدمون والتطبيقات إلىال و ،االستقالل المادي والمنطقي عن البيانات DBMSيوفر نظام  -

  .معرفة المواقع المادية أو المنطقية للبيانات

 لتحكم فيه وتوفير طرق عرض مختلفةتقييد الوصول إلى قاعدة البيانات واا أيض DBMSيمكن لـ  -

 .لمخطط قاعدة البيانات نفسه لعدة مستخدمين

 :تطور قواعد البيانات مراحل -7

قواعد البيانات المبكرة هذه عبارة عن نماذج  كانت ،تم إنشاء قواعد البيانات ألول مرة في الستينيات -

ا كانت قواعد البيانات الهرمية أيض .للشبكات حيث يرتبط كل سجل بالعديد من السجالت األولية والثانوية

مع دليل جذر للسجالت المرتبطة بالعديد من األدلة  ةشجري مخططات لديهم ، من بين النماذج المبكرة

 .الفرعية

بعد ذلك في  جاءت قواعد البيانات الكينونية ،تم تطوير قواعد البيانات العالئقية في السبعينيات -

 .البيانات السحابية وقواعد NoSQL و( SQL)اليوم، نستخدم لغة االستعالم الهيكلية و ،الثمانينيات

المعيار ألنظمة  أصبحو ،IBMأثناء وجودها في شركة في قاعدة البيانات العالئقية  EF Coddأنشأت  -

يفصل استخدام مخطط منطقي قاعدة البيانات  .قواعد البيانات بسبب مخططها المنطقي أو طريقة تنظيمها

 .العالئقية عن التخزين المادي

ا إلى جنب مع نمو اإلنترنت الذي بدأ في منتصف التسعينيات، إلى ، جنبأدت قاعدة البيانات العالئقية -

 .تعتمد العديد من تطبيقات األعمال والمستهلكين على قواعد البيانات ،انتشار قواعد البيانات
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 :مكونات قاعدة البيانات -8
(20)

 

 يمثل مكونات قاعدة البيانات(: 3)الشكل 

 

 ."ما هي استخدامات قاعدة البيانات؟"مجلة حلول تكنولوجيا المعلومات: المصدر

حين أن األنواع المختلفة من قواعد البيانات تختلف في المخطط، وهيكل البيانات وأنواع  في

 :البيانات األكثر مالءمة لها، إال أنها تتكون جميعها من نفس المكونات األساسية الخمسة وهي

البيانات  تشمل أجهزة قاعدة ،يعمل عليه برنامج قاعدة البيانات تيهذا هو الجهاز الفعلي ال :الُمِعدَّات .0

 .أجهزة الكمبيوتر والخوادم ومحركات األقراص الثابتة

برنامج  يستخدم، يمنح برنامج أو تطبيق قاعدة البيانات المستخدمين التحكم في قاعدة البيانات :برمجة .2

 .إلدارة قواعد البيانات والتحكم فيها( DBMS)نظام إدارة قواعد البيانات 

تنظيم ب يقوم مسؤولو قواعد البيانات ،التي تخزنها قاعدة البياناتهذه هي المعلومات األولية  :بيانات .3

 .االبيانات لجعلها أكثر وضوح

يجب أن تعمل لغة  ،هذه هي لغة البرمجة التي تتحكم في قاعدة البيانات :لغة الوصول إلى البيانات .0

قواعد البيانات ن أكثر لغات واحدة م SQLتعد  ،امع( DBMS)البرمجة ونظام إدارة قواعد البيانات 

 .اشيوع

 .تحدد هذه القواعد كيفية عمل قاعدة البيانات وكيفية معالجتها للبيانات :إجراءات .5

 :تحديات قاعدة البيانات  -9

 :ينطوي إنشاء قاعدة بيانات وتشغيلها وصيانتها على بعض التحديات الشائعة، مثل ما يلي

 حماية مخازن البيانات موظفين  تتطلب ،التجارية القيمةمطلوب ألن البيانات من األصول  أمان البيانات

 .ا، وهو ما قد يكون مكلفمجال األمن السيبراني مهرة في
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 ألنه يعني  تكامل البيانات ا تحقيقليس من السهل دائم لبيانات أن البيانات جديرة بالثقة،تكامل ا يضمن

 .هاقصر الوصول إلى قواعد البيانات على المؤهلين فقط للتعامل مع

 دون الدعم المناسب، يمكن أن  قاعدة البيانات تحديثات وصيانة منتظمة لقاعدة البيانات يتطلب أداء

تتراجع وظيفة قاعدة البيانات مع تغير التكنولوجيا التي تدعم قاعدة البيانات أو مع تغير البيانات التي 

 .تحتوي عليها

 من أنواع  دمج مصادر البيانات أن يتضمن يمكنو ،اأيضا صعب يمكن أن يكون تكامل قاعدة البيانات

 . بحيرات البيانات ومستودعات البيانات مختلفة من قواعد البيانات والهياكل في قاعدة بيانات واحدة أو في

 :نتاج العلمي بالجامعاتنظام قاعدة اإل 3.3
(21)

   

ألنه أداة نشر المعارف العلمية  عد الركيزة الثانية للجامعة بعد التدريس،ي: نظام قاعدة اإلنتاج العلمي 1-

وتجديدها وتطويرها في مختلف المجاالت العلمية والهندسية والتطبيقية والصحية واإلنسانية، ويخدم هذا 

، التميز البحثي بما يحقق الريادة العالمية، اتالنظام أكثر من هدف من أهداف البحث العلمي بالجامع

تطبيقها بين وحدات  العلمي بعيدة وقصيرة المدى، وتنسيق وإعداد خطط بحثية تتناول أولويات البحث

لمجاالتها البحثية، واالرتقاء بمخرجات البحث العلمي من إنتاج للمعرفة واختراع وابتكار  الجامعة وفقا

 .وتطبيق لنتائج البحث والتطوير

ديل واعتماد إدخال وتع كما يعمل على تسهيل وتيسير اإلنترنتهو نظام إلكتروني يعمل عل شبكة   -

  .نتاج العلمي للجامعاتبيانات اإل

  .إحصائيات تفصيلية وإجمالية عن اإلنتاج العلمي للجامعات يعمل النظام على استخراج  -

مختلفة من الصالحيات على مستوى الكلية،  تمحتويالها خاصية السيرة التامة، ولها  النظامبيانات  -

  .البحث العلمي القسم، الجهات الداعمة، عمادات

 :فوائد نظام قاعدة االنتاج العلمي 2-

 اإلسهام في تطوير االقتصاد المبني على المعرفة؛ -

 حفظ جميع المعلومات الخاصة باإلنتاج العلمي بالجامعة، بشكل دقيق وسهل االسترجاع؛ -

مات ليتحدد على جمع المعلومات والبيانات المميزة لإلنتاج العلمي بالجامعة، لتكون بمثابة قاعدة معلو -

 ضوئها جودة اإلنتاج العلمي؛

تزويد صناع القرار بالجامعة بالبيانات الدقيقة والشاملة عن اإلنتاج العلمي التخاذ القرارات الصائبة في  -

 األوقات المناسبة؛

 التوظيف األمثل للتقنية في مجاالت البحث العلمي في الجامعة؛ -

  واالبتكار لدى الباحثين في التخصصات المختلفة؛توفير البيانات الدقيقة الداعمة لإلبداع  -

 إجراء البحوث العلمية ذات األولوية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع؛ -
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 اإلسهام في إنشاء قنوات بحثية متميزة بالجامعة؛ -

 .اإلسهام في تحقيق رؤية البحث العلمي بالجامعة ورسالته وأهدافه -

 :ج العلمينتانظام قاعدة اإلالجهات المستفيدة من  3-
(22)

 

 ؛وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي -

 ؛عمادة البحث العلمي -

 ؛عمادة الدراسات العليا -

 ؛عمادة شؤون المكتبات -

 ؛مراكز البحوث بالجامعة -

 ؛مراكز التميز البحثي بالجامعة -

 ؛برنامج أستاذ زائر بالجامعة -

 ؛إدارة اإلحصاء والمعلومات بالجامعة -

 ؛ومعاهدهاكليات الجامعة  -

 ؛أعضاء هيئة التدريس و الباحثون بالجامعة -

 ؛طالب الدراسات العليا بالجامعة -

 ؛متخذو القرار بالجامعة -

 ؛الجامعات ومراكز البحوث األخرى -

 .القطاعان العام والخاص بالمجتمع -

 :نتاج العلمينظام قاعدة اإل مخرجات 4-

 ،والموثقة بالجامعة بيانات اإلنتاج العلمي المنشورة -

 ؛لكل منها IF ومعامل تأثير (Web of Knowledge) بيانات البحوث المنشورة في -

 ؛بيانات الكتب المنشورة -

 ؛بيانات براءات االختراع المسجلة والجاري إعدادها -

 ؛بيانات الباحثين الرئيسين والمشاركين -

 ؛بيانات البحوث المشتركة مع الجامعات األخرى -

 ؛العلمي بالجامعة بيانات الدعم المالي المقدم لإلنتاج -

  .ينتاج العلمي مقارنة بالدعم المالقياس اإل -
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 :الخاتمة 4.

نعيش عصرا تفجرت فيه ينابيع العلم واتسعت قنوات المعرفة، وتعددت فيه مشكالت اإلنسان 

وتشعبت تطلعاته وطموحاته إلى حياة أكثر أمنا واستقرارا ورفاهية لم تعد فيه فصول  ومعوقات تقدمه،

المدارس وال قاعات الجامعات مواقع وحيدة لتحصيل العلم والمعرفة، ولم يعد المعلمون وأساتذة الجامعات 

ها من كتب ة بل وال سواة والكتب الجامعيمصدر الخبرة والعلم والتعليم فقط، ولم تعد الكتب المدرسي

وغيرها من أوعية المعرفة هي وسائل العلم والتعلم والتعليم فقط، كما أنه لم تعد ثروات الشعوب وال 

أحجامها السكانية مقاييس لمكانتها، أو عوامل الستقرارها ورفاهيتها، أو وسائل لحلول مشكالتها، أو 

 .أدوات لتحقيق تطلعاتها

توصلنا إلى عدة نتائج،  توثيق البيانات بنظام قاعدة اإلنتاج العلمي اعتمادفي محاولتنا للبحث في و

 : منها ما يلي

 ؛من األبحاث عالية الجودة ال بد من إنشاء بيئة بحثية متكاملة اتلزيادة رصيد الجامع  -

 حفظ جميع المعلومات الخاصة باإلنتاج العلمي بالجامعات بشكل دقيق وسهل االسترجاع؛  -

مات والبيانات المميزة لإلنتاج العلمي بالجامعة، لتكون بمثابة قاعدة معلومات ليتحدد في جمع المعلو  -

 ضوئها جودة اإلنتاج العلمي؛

تزويد صناع القرار بالجامعات بالبيانات الدقيقة والشاملة عن اإلنتاج العلمي التخاذ القرارات الصائبة   -

 في األوقات المناسبة؛

 ة الداعمة لإلبداع واالبتكار لدى الباحثين في التخصصات المختلفة؛توفير البيانات الدقيق  -

 إجراء البحوث العلمية ذات األولوية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع؛  -

 اإلسهام في إنشاء قنوات بحثية متميزة بالجامعات؛  -

 .اإلسهام في تحقيق رؤية البحث العلمي بالجامعات ورسالته وأهدافه  -

، خرجنا ببعض في توثيق البياناتودورها لنظام قاعدة اإلنتاج العلمي ة البالغة ونظرا لألهمي

 :التوصيات نلخصها فيما يلي

 ؛ خلق البيئة المناسبة للتعاون و تبادل الخبرات بين الباحثين محليا ودولياال بد من   -

 ؛وخارجها اتتعزيز األبحاث البينية بين التخصصات المختلفة داخل الجامع -

بأدائها  دَُولي   واعتراف اتتوفير بيئة تميز علمي تساعد على تحقيق تصنيف عالمي متقدم للجامع  -

 ؛البحثي

 إجراء دراسات أخرى تهدف إلى قياس واقع اإلنتاج العلمي ومعوقاته في الجامعات؛  -

 .تمعاإلسهام في إنشاء مجتمع المعرفة الذي ينعكس على النماء الفكري والرخاء المعيشي للمج  -
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