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 و اإلتصال العلمي  َمجلةُ أُريد الدَّوليةُ لقياسات المعلومات

 م  2021كانون الثاني   ،  2، المجلد  2العدد 

 

 

 رسالة المحرر 

  

 الحمدُ هلل وحده، والصَّالة والسَّالم على َمْن ال نبيَّ بعده، أما بعد:

 يززد الدولقزز  للقااززال المعلومززالَ الصززادَ ة أُ العززدد الثززاني مززن مجلزز   فنزز ل للسززادة المينصصززقن واللززاا  الرززاام  ززدو  

نصزز  أ يززد  ةلزز  مل نصزز  العالمقزز  ا ولززى للبززاحثقن النززاةلقن بالل زز  العابقزز  -تحززم مل فقززم مززا يمقززد    ا اجززقن أن يجززدو -المل

 من معلومال حول ققااال المعلومال واالتصال العلمي.

 ، فلززد اززعم  قلزز  اليحايززا ليواززقا ناززال أبحززان المجلزز  ليييززمن االتصززال العلمززي، لإلقبززال المي ايززد علززى المجلزز  ونةززاا  

وبززكلأ أ ززبم اازز  المجلزز  يمجلزز  أ يززد الدولقزز  للقااززال المعلومززال واالتصززال العلمززيي، ف ززي أولززى المجززالل العلمقزز  

معلومززال واالتصززال العلمززي، ذال الو ززول الحززاص الصززاد ة مززاتقن اززنويتا، واليززي تُعنززى بنعززال كززاصل مززا ييعلزز  بلقااززال ال

مثزززا: اللقاازززال الببلقوجاافقززز ، ققاازززال العلزززوم، ققاازززال العزززبر  العنربوتقززز ، ققاازززال بزززاا ال اال يزززاا ، اللقاازززال 

، ققااززال كمززا ة البديلزز ، اللقااززال ارلرياونقزز ، اللقااززال البحثقزز ، ققااززال  أ دا  نةزز  االاززياجا ، آس المززال المعافززيص

اال مجيمززا المعافزز ، ققااززال ققااززال تصززنقج الجامعزز  ال، ققااززال أ ززا المااكزز  البحثقزز  والمعاسززال العلمقزز ، ُمع ززصل

 المجالل العلمق ، االتصال العلمي، واائا االتصال وتابقلاتم، واائط االتصال الو قق  والاقمق .  
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لمززي ومناجاتززم واليززي  ززكا ويعززيما العززدد الثززاني علززى اززي  أبحززان تينززو  بززقن اللقااززال اليززي تاكزز  علززى البحزز  الع  

 u-indexتييززم فززي بحثززي  ايازز  البقانززال البحثقزز  فززي مصززا... مززن أجززا ،دا ة ااززيااتقجق  ل ززا، المع ززا الموحززد 

للقززاس جززودة مناجززال البحزز  العلمززيا ونجززد أييززا مززا ييعلزز  بلقااززال البززاحثقن والميمثززا فززي ققززاس ،نياجقزز  البززاحثقن 

نموذجززا ا أمززا فقمززا ييعلزز  بالمصززالحال فنجززد ،  بززا ييو: بززاا ال اال يززاا  تلنقزز  العززااقققن فززي جامعزز  ديززالى بااززيندام

البحززز  النزززاس يققاازززال المعلومزززالي بزززقن ، زززرالق  المصزززالم وتااجزززا اازززيندامم فزززي البحزززون المنعزززو ة بزززقن 

المينصصززقن فززي علزز  المريبززال والمعلومززال بززالج ائا: د اازز  للمجززالل المينصصزز  فززي علزز  المريبززال والمعلومززال 

ا  ززكا بارفززاف  ،لززى تززوافا د اازز  تينززاول أحززد أاززالقب االتصززال العلمززي بعنززوان الصززو ة الصززحمق  ASJPنصزز  بم

وازززقط و زززائلي  قمزززي فزززي الصزززحاف  المريوبززز ا  زززكا فيزززال عزززن تلزززدي  وجبززز  علمقززز  دازززم  لرزززا البزززاحثقن بمنيلزززج 

 .البح  العلميلعلمق  وأ مقي ا في الينصصال البحثق  واليي تيمثا في المااجع  ا

عززااع عززن اززعادتنا ال ززاماة بيللززي معززا كال البززاحثقن والزز مال  فززي الينصصززال المينوعزز  ونني ززُ   ززكهل الما زز َ لإل   

الماتباززز  بموفزززو  المجلززز ، ازززوا  كانزززم أبحزززان أكاديمقززز ، أو معزززاوعالة بحثقززز ، أو أبحزززانة ماجعقززز ، أو عزززاو ل 

 ُكيب، أو تو قالل معتماال.

ل ج ززدة لنززاوا  ززكا العززدد للنززو ، مززن اللززائمقن علززى منصزز  وفي الن ايزز ل أتو ْن أازز   بززا ص را واليلززديا ،لززى كززاصل مززَ م برززاصل العززل جززَّ

ا مسزززعانا  زززكا  مزززقن، والسزززادة البزززاحثقن، علزززى أمزززا أن ييرلزززص يأ يزززدي، وأعيزززا   قلززز  تحايزززا المجلززز ، والسزززادة الُمحرصل

 بالنجاح، واليلدم واالايماا ، 

 وهللا الُموفصل  .
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ABSTRACT 

The world is experiencing unprecedented interest in Research Data Management (RDM), on three 

levels: the level of individual researchers themselves, the level of research institutions, and the 

national level. The researcher believes that there are three main reasons or motives behind interest in 

RDM, firstly to make most of the efforts and other resources and data collected for the benefit of 

several researches that share the target data with different dimensions, angles and methods of 

research. Secondly, Information technology also provides tools and software that facilitate most of 

the collection, organization, preservation, retrieval, documentation and insurance of data required for 

research projects in different fields and communities. Thirdly, the global trend of what is known as 

bibliometrics, altmetrics analytics and others. In fact, most of these research data analytics provide 

global indicators related to researchers and their research from several angles or dimensions, and take 

several forms, including: reports, lists and statistical sites either in specific areas of knowledge, or at 

a specific regional or global level without boundaries. It is now clear and announced by most donor 

agencies and institutions that financial support for research should ensure and ensure the successful 

management of research data at most stages of research as a prerequisite for obtaining grants, both 

during the research process and after completion. In this exploratory paper, which explores many 

international experiences and expertise in the field of research data management plans, the researcher 

is subjected to a precise inventory of research institutions in Egypt, whatever their names, fields, or 

administrative dependencies (universities, ministries, independent centers ...) to provide a mind map 

that helps researchers and research institutions looking to manage their research data to identify 

relevant institutions or relationship in order to integrate and cooperate and avoid duplication. The 

mental map itself can also help researchers interested in the management of research data in Egypt 

touch the road and its features before proceeding to choose topics or research problems that may not 

have a real application on the ground or addressed before. 

Keywords: Research data management, research data management systems, electronic repositories 

for research data, data science, big data, scientific research plan. 
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 ملخص ال

سواء   Research Data Management (RDM)يشهد العالم اهتماما غير مسبوق من قبل، بإدارة البيانات البحثية  

ث أن هذا  على مستوى األفراد الباحثين أنفسهم أو المؤسسات البحثية التابعين لها أو حتى على المستوى الوطني. ويعتقد الباح

مجمعة لصالح  االهتمام له عدة أسباب أو دوافع، ليس أقلها تحقيق أقصى نفع من الجهد المبذول وغيره من الموارد والبيانات ال

البيانات المستهدفة مع االختالف في أبعاد وزوايا ومناهج البحث. كما تأتي تقنية المعلومات بما قدمته عدة أبحاث تتشارك في  

أدوات   الالزمة وتقدمه من  للبيانات  والتأمين  والتوثيق  واالسترجاع  والحفظ  والتنظيم  التجميع  عمليات  تيسر معظم  وبرمجيات 

البحثي ومجتمعاتهاللمشروعات  مجاالتها  اختالف  على  يعرف    ة  لما  العالمي  بالتوجه  يتعلق  ثالث  دافع  ونضيف  الدراسية. 

أ والواقع  وغيرها...  واأللتمترية  الببليومترية  تتعلق  بالقياسات  مؤشرات  وتقديم  األبحاث  بيانات  تحليل  يستهدف  معظمها  ن 

والمواقع اإلحصائية الموضوعية إما  كال من بينها: التقارير والقوائم  بالباحثين وأبحاثهم من عدة زوايا وأبعاد، كما تتخذ عدة أش

تنص وتعلنها بوضوح معظم الهيئات    في مجاالت معرفية محددة، أو على مستوى إقليمي معين أو العالمية دون حدود. وقد بدأت

بحثية في معظم مراحل البحث كشرط  والمؤسسات المانحة للدعم المالي لألبحاث ضرورة تأكيد وضمان إدارة ناجحة للبيانات ال

البحثية  أ الورقة  هذه  من خالل  الباحث  يتعرض  كما  منه.  اإلنتهاء  بعد  أو  البحث  عملية  اثناء  المنح سواء  على  للحصول  ساس 

البحثية، إلى الحصر الدقيق اال العالمية في مجال خطط إدارة البيانات  ستكشافية التي تستعرض العديد من الخبرات والتجارب 

ت مسمياتها أومجاالتها أو تبعيتها اإلدارية )جامعات أو وزارات أو مراكز مستقلة...( مؤسسات البحثية في مصر مهما اختلفلل

لباحثين والمؤسسات البحثية المتطلعة إلدارة بياناتها البحثية على التعرف على المؤسسات من أجل تقديم خريطة ذهنية تساعد ا

لتك سعيا  العالقة  أو  الصلة  كمذات  التكرار.  وتجنب  وتعاونها  المهتمين املها  الباحثين  مساعدة  نفسها  الذهنية  للخريطة  يمكن  ا 

قب ومعالمه  الطريق  تلمس  في مصر  البحثية  البيانات  إدارة  قد ال بقضية  بحثية  أو مشكالت  اختيار موضوعات  في  الشروع  ل 

 .يكون لها تطبيق فعلي على أرض الواقع أو تم تناولها من قبل

 

علم    ،المستودعات اإللكترونية للبيانات البحثية  ،نظم إدارة البيانات البحثية،  حثيةإدارة البيانات الب:  الكلمات المفتاحية

 .لميبحث العخطة ال ،البيانات الضخمة، البيانات
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 أقسام البحث: 

 القسم األول: اإلطار المنهجي

 والتجارب العالميةالخبرات  -القسم الثاني: البيانات البحثية: أنواعها... قياساتها ... وإدارتها 

 القسم الثالث: البيانات البحثية في مصر: خريطة لوحداتها ومراكزها ومؤسساتها وإدارتها 

 التوصيات القسم الرابع: النتائج و

 القسم األول: اإلطار المنهجي 

 إرهاصات مشكلة البحث  1-1

البحثية   البيانات  بإدارة  قبل،  غير مسبوق من  اهتماما  العالم  على    Research Data Management (RDM)يشهد  سواء 

ا ويكمن  الوطني.  المستوى  على  حتى  أو  لها  التابعين  البحثية  المؤسسات  أو  أنفسهم  الباحثين  األفراد  بالبيانات  مستوى  الهتمام 

 البحثية وإدارتها في الدوافع والمبررات اآلتية:

والبيانات   • الموارد  من  وغيره  المبذول  الجهد  من  نفع  أقصى  البيانات  تحقيق  في  تتشارك  أبحاث  عدة  لصالح  المجمعة 

 المستهدفة مع االختالف في أبعاد وزوايا ومناهج البحث. 

أد • من  وتقدمه  قدمته  بما  المعلومات  التجميع  تقنية  عمليات  معظم  تيسر  وبرمجيات  واالسترجاع  وات  والحفظ  والتنظيم 

 ختالف مجاالتها ومجتمعاتها الدراسية.والتوثيق والتأمين للبيانات الالزمة للمشروعات البحثية على ا

يل بيانات األبحاث  التوجه العالمي لما يعرف بالقياسات الببليومترية واأللتمترية وغيرها... والواقع أن معظمها يستهدف تحل •

م والمواقع من بينها: التقارير والقوائوتقديم مؤشرات تتعلق بالباحثين وأبحاثهم من عدة زوايا وأبعاد، كما تتخذ عدة أشكال  

 اإلحصائية الموضوعية إما في مجاالت معرفية محددة، أو على مستوى إقليمي معين أو العالمية دون حدود. 

للدعم المالي لألبحاث ضرورة تأكيد وضمان إدارة ناجحة الهيئات والمؤسسات المانحة    بدأت تنص وتعلنها بوضوح معظم •

 س للحصول على المنح سواء أثناء عملية البحث أو بعد اإلنتهاء منه.للبيانات البحثية في معظم مراحل البحث كشرط أسا

عديد من الخبرات والتجارب العالمية في مجال  كما يتعرض الباحث من خالل هذه الورقة البحثية االستكشافية التي تستعرض ال

البحثية،   البيانات  إدارة  اختلفت  خطط  مهما  في مصر  البحثية  للمؤسسات  الدقيق  الحصر  تبعيتها  إلى  أو  مجاالتها  أو  مسمياتها 
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ثية المتطلعة  اإلدارية )جامعات أو وزارات أو مراكز مستقلة...( من أجل تقديم خريطة ذهنية تساعد الباحثين والمؤسسات البح

 إلدارة بياناتها البحثية على التعرف على المؤسسات ذات الصلة أو العالقة سعيا لتكاملها وتعاونها وتجنب التكرار.

يمكن للخريطة الذهنية نفسها مساعدة الباحثين المهتمين بقضية إدارة البيانات البحثية في مصر تلمس الطريق ومعالمه قبل    كما

 وعات أو مشكالت بحثية قد ال يكون لها تطبيق فعلي على أرض الواقع أو تم تناولها من قبل.الشروع في اختيار موض

 مشكلة البحث وأهميتها 1-2

ف البحث  مشكلة  إلدارة  تكمن  المتطلعة  البحثية  والمؤسسات  الباحثين  تساعد  ذهنية  لخريطة  مصر  في  العلمي  البحث  افتقاد  ي 

ات الصلة أو العالقة سعيا لتكاملها وتعاونها وتجنب التكرار. كما يمكن للخريطة بياناتها البحثية على التعرف على المؤسسات ذ

رة البيانات البحثية في مصر تلمس الطريق ومعالمه قبل الشروع في اختيار الذهنية نفسها مساعدة الباحثين المهتمين بقضية إدا

 أو تم تناولها من قبل.موضوعات أو مشكالت بحثية قد ال يكون لها تطبيق فعلي على أرض الواقع 

 أهداف البحث 1-3

إدارة استراتيجية لها   هناك هدف عام لهذا البحث وهو: وضع خريطة ذهنية للبحث العلمي والبيانات البحثية في مصر من أجل 

سعيا تساعد الباحثين والمؤسسات البحثية المتطلعة إلدارة بياناتها البحثية على التعرف على المؤسسات ذات الصلة أو العالقة  

 لتكاملها وتعاونها وتجنب التكرار. ولتحقيق هذا الهدف العام، يسعى البحث إلى تحقيق األهداف الفرعية اآلتية:

 لمفهوم إدارة البيانات البحثية وتطبيقاته العملية.التحديد الدقيق  •

 التعرف على األنظمة المعمول بها في مجال إدارة البيانات البحثية في العالم.  •

 م لمؤسسات البحث العلمي في مصر وعالقتها ببعضها البعض.اضحة المعالرسم خريطة و •

 تساؤالت البحث  1-4

أو ع البحث وهو: ما مكونات  لهذا  في  هناك تساؤل عام  البحثية  والبيانات  العلمي  للبحث  الذهنية  للخريطة  العام  اإلطار  ناصر 

البحثية   والمؤسسات  الباحثين  تساعد  لها  استراتيجية  إدارة  أجل  من  على  مصر  التعرف  على  البحثية  بياناتها  إلدارة  المتطلعة 

ة عن هذا التساؤل العام، كان البد من اإلجابة المؤسسات ذات الصلة أو العالقة سعيا لتكاملها وتعاونها وتجنب التكرار؟ ولإلجاب

 عن التساؤالت الفرعية اآلتية: 

 عملية؟ما التحديد الدقيق لمفهوم إدارة البيانات البحثية وتطبيقاته ال •

 ما األنظمة المعمول بها في مجال إدارة البيانات البحثية في العالم؟  •
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 وعالقتها ببعضها البعض؟  ما معالم خريطة مؤسسات البحث العلمي وبياناتها في مصر •

 حدود البحث وأبعاده  1-5

ال بصرف  مصر  في  البحثية  والبيانات  العلمي  للبحث  الذهنية  للخريطة  العام  اإلطار  بوضع  البحث  المجاالت يهتم  عن  نظر 

والمشروعات العالمية . وألغراض البحث تم استعراض األدبيات والتجارب والمبادرات  الموضوعية والصفات الشكلية واللغوية

)دون أية حدود لغوية أو مكانية أو زمنية( ذات العالقة بالبيانات البحثية وإدارتها على مستوى الجامعات والمراكز والمؤسسات  

 البحثية.

 حث المستخدم وأدواتهالب منهج 1-6

دبيات المنشورة، والمشروعات  اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي االستكشافي االستطالعي الذي استهدف كل من األ

والمبادرات العالمية والعربية )إن وجدت(، من أجل تكوين فهم أعمق ورؤية سريعة أولية واضحة حول إدارة البيانات البحثية 

ت المختلفة. فضالً عن تكوين خلفية معرفية تيسر على الباحثين األلفة بالموضوع وتطوراته، وتطوير وسائل وطرق  في السياقا

 استخدامها في أية دراسات الحقة إضافية أخرى في المجال نفسه.  يمكن

 صعوبات البحث:  1-7

ف سواء  البحث  بيانات  إدارة  قضية  تتناول  رسمية  غير  أو  رسمية  واحدة  وثيقة  توجد  والمؤسسات ال  المراكز  أو  الجامعات  ي 

ح وجود  عدم  عن  فضالً  مصر.  في  البحثية  البحثية  والوحدات  المؤسسات  لتلك  دقيق  في صر  وأنواعها  تبعيتها  اختالف  على 

مصر. وهو ما يؤكد وصف استخدمه أحد الباحثين للتعبير عن الحالة أو الوضع الراهن لخطط إدارة البيانات بالمشهد المفقود  

Missing Perspective. 

 األبحاث السابقة:  1-8

الم مصادر  من  ممكن  كم  أكبر  لتجميع  البحثية  األدوات  من  العديد  على  الباحث  إدارة  اعتمد  بموضوع  العالقة  ذات  علومات 

أبرز  أو غيرها. ومن  جامعية  أو رسائل  كتب  أو فصول  كتب  أو  أعمال مؤتمرات  أو  دوريات  مقاالت  البحثية سواء  البيانات 

حثية لتجميع مصادر البحث بنك المعرفة المصري وما يتضمنه من قواعد نصوص كاملة لكبرى دور النشر العربية  األدوات الب

تجميعه من  والعالمي تم  لما  في تصنيفه  الباحث  اعتمد  وقد  البحث "جوجل".  الويب من خالل محرك  المتاح عبر  ة فضال عن 

)العربية   اللغوي  المستوى  هما:  مستويين،  على  لموضوع  اإل  –مصادر  المعالجة  بمجال  ويتعلق  الثاني  المستوى  ثم  نجليزية( 

 ات. البحث، حيث اقترح الباحث تصنيف المصادر إلى أربع فئ
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 دراسات وأبحاث تقديمية إلدارة البيانات بصفة عامة والبيانات في مجال البحث العلمي.  -الفئة األولى 

بينمااا  (Cox & Tam, 2018) يانااات البحااث العلمااي.يسااعى لرساام دورة حياااة للبحااث العلمااي وإلدارة بهناااك ماان 

استكشاااف مجااال علااوم البيانااات ماان منظااور علاام المكتبااات والمعلومااات، وتبااين أن أعلااى سااعت إحاادى الدراسااات إلااى 

مجتمااع المعلومااات  مساااهمة فااي علاام البيانااات كااان ماان جانااب مجتمااع الباااحثين فااي علااوم الكمبيااوتر، بينمااا كاناات مساااهمة

متحاادة األمريكيااة والصااين وإنجلتاارا وأسااتراليا والهنااد قائمااة وعلااوم المكتبااات محاادودة جاادًا. وتصاادرت دول الواليااات ال

 (Virkus & Garoufallou, 2019) الباحثين المهتمين بعلم البيانات.

ئل  احثين. فالمعروف أن الرسافي الرسائل العلمية اإللكترونية باهتمام الب  وحظي موضوع الوصول المفتوح إلى بيانات البحوث

العلمية عادة ما تكتمل بأشكال مختلفة للمواد المكملة أو الملحقة مثل: الخرائط والجداول والتسجيالت الصوتية والصور ومقاطع 

المفتوحة وال للبيئة الرقمية من خالل المستودعات  بيانات المفتوحة أن تكون هذه المواد المكملة مصدًرا  الفيديو. وبالتالي يمكن 

 (Schopfel, et al., 2014)  ات البحث.غنيًا لنتائج عملي

عام   مجلة    2013في  البيانات    Library Hi-tech Newsخصصت  تطور  هو:  مهما  عنوانا  يحمل  لمقال  األولى  صفحتها 

تحدث فيه الباحثون   (Schubert, Shorish, Frankel, & Giles, 2013)  البيانات وإدارتها.  البحثية: استراتيجيات معالجة

م. حيث تم 2003ات البحثية والذي تم نشره في فبراير  عن اقتسام البيان  NIHعن البيان الصادر عن المعاهد الوطنية للصحة  

مشاركة ضرورة  على  البيان  في  في    التأكيد  متمثلة  الواقع  ألرض  ونقلها  البحوث  لنتائج  السريعة  الترجمة  أجل  من  البيانات 

 National Institutes of Health ((NIH), 2003))منتجات وإجراءات لتحسين صحة اإلنسان. معارف و

ات البحثية على المستوى المؤسسي. يعرض اإلطار بوضوح  قدّم أحد الباحثين من الهند إطارا لعمل إدارة البيان  2016وفي عام  

ة البيانات في مراحلها المختلفة منذ إنشائها وتخزينها وتنظيمها والمشاركة بها. ويتألف اإلطار من ثالث مراحل  حركة دورة حيا

 (:1إلدارة البيانات كما في الجدول ) أساسية
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 ية على المستوى المؤسسياإلطار العام إدارة البيانات البحث  :(1جدول )

واستضافتها،    –ثانياً   إدارة البيانات، وتشمل:  -أوالً  البيانات  اختزان 

 وتشمل:

 استخدام البيانات، وتشمل: –ثالثاً 

إلقتسام  • مؤسسية  سياسة  تطوير 

 البيانات 

 تغيير عقلية الباحثين •

 تجميع البيانات من الباحثين •

 حقوق التأليف والترخيص للبيانات •

 ات ومنهجية البحثن البيانالربط بي •

ممنوعة  • )بيانات  البيانات  تصنيف 

 بيانات للعامة(  –بيانات خاصة  –

 إخفاء البيانات  •

 وصف البيانات وتحديد الهوية •

 تنظيم البيانات  •

 التشغيل المتداخل للبياناتإطار  •

 شكل الملفات •

بين  • التعاون  عن  الناتجة  البيانات 

 القطاعين العام والخاص 

 يانات خدمة استضافة الب •

 المساهمون المستقلون في البيانات •

 المسؤولية عن البيانات المستضافة •

 أمن البيانات  •

 برمجيات استضافة البيانات •

 النسخ االحتياطي للبيانات  •

 البياناتالوصول إلى  •

وترخيص  • والنشر  الطبع  حقوق 

 البيانات 

 الحقوق في األعمال المشتقة  •

 

خصوصية البيانات وأمنها، وحقوق   يا الحاسمة في إدارة البيانات البحثية، مثلكما يسعى اإلطار إلى طرح ومعالجة بعض القضا

 البيانات البحثية بطريقة أكثر كفاءة وفعالية.  التأليف والنشر والترخيص. ويمكن لإلطار مساعدة المؤسسات في إدارة دورة حياة

(Patel, 2016)   

تن التي  الكتابات  وضع  وتتنوع  وأهمية  مبررات  بها  اولت  والمشاركة  البيانات  إلدارة  الفوائد  من  العديد  فهناك  البيانات،  خطة 

إليها   الحاجة  البيانات واستيعابها عند  العثور على  إمكانية  أو انضمام   -وتشمل:  المشروع  الباحثين  االستمرارية في حالة ترك 

البيية غير الضرورية على سبيتجنب االزدواج  -باحثين جدد   المثال إعادة جمع  نفسها  ل  بالبيانات مما يسمح    -انات  االحتفاظ 

إمكانية استشهاد    –تبادل البيانات يؤدي إلى مزيد من التعاون والتقدم البحوث     -بالمراجعة والتحقق من النتائج في أي مرحلة  

 (FORCE11, 2017) مزيد من الرصيد.الباحثين اآلخرين بالبيانات وهو ما يعني الحصول على ال

( البيانات  إدارة  خطة  وبعد DMPوتعرف  البحثي،  المشروع  أثناء  البيانات  معالجة  كيفية  تحدد  مسجلة  رسمية  وثيقة  بأنها   )

، والتحليل قبل ا، وتوثيق وحفظ البياناتاكتماله. وتشمل العديد من الجوانب المتعلقة بإدارة البيانات ومنها اآلتي: توليد الميتادات

المش المتطلبات بدء  وضمان  بها  والمشاركة  االحتياطية  النسخ  وإعداد  البحث  وقت  جيد  بشكل  البيانات  إدارة  ضمان  روع؛ 

  (UCD Library, 2019)  (Galway, 2018)القانونية واألخالقية عن االستخدام، فضالً عن إعدادها للحفظ في المستقبل.  

(Services, 2019) 
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بالمشهد   الوطني، حيث توصف  المستوى  على  أو  المؤسسي  المستوى  على  أن توضع  البحثية  البيانات  إدارة  لخطة  يمكن  كما 

حة لتمويل األبحاث إعداد الباحث أو فريق الباحثين لخطط إدارة  ن الجهات المانتشترط العديد م (Williams, 2017) المفقود.

 البيانات تتسم بالوضوح وتصف بدقة كيفية وآلية الحفظ طويل األجل وإتاحة الوصول في األشكال أو الصيغ الرقمية. 

ضع الخطط وتنفيذها وكذلك السياسات  ( إدارة البيانات بأنها الوظيفة المهمة المعنية بوDAMAدارة البيانات )تعرف جمعية إ

وفي  (2008 ,(.Ed))شاريع التي تستهدف تجميع وضبط وحماية وإيصال وتعزيز قيمة البيانات والمعلومات.  والممارسات والم

 . هم القائمين على وضع هذه الخطط أنها معنية بحفظ البيانات وأرشفتها فقطبعض األحيان يقتصر ف

وعلى مستوى الدراسات العربية عثر الباحث على دراسة منهجية علمية للباحثة دالل عبد القادر األنصاري هي بمثابة دراسة 

خالل من  توصلت  العلمية،  البحوث  مجال  في  وصيانتها  البحثية  البيانات  إلدارة  في  نظرية  تتمثل  البحثية  البيانات  أن  إلى  ها 

حوث األصلية. كما  يتم جمعها أو مالحظتها كمصادر أساسية ألغراض التحليل وإنتاج نتائج البالسجالت الواقعية للبيانات التي  

م أو أوضحت الدراسة أن األساس في عمل ملف صيانة البيانات يتم لكل باحث وال يمكن عمل نموذج واحد لكل كلية أو لكل قس

الدراسا من  العديد  بإجراء  الباحثين  بقيام  الدراسة  توصي  كما  يتم تخصص.  لكي  البحثية؛  البيانات  موضوع  حول  العربية  ت 

يانات المتراكمة وغير الفعالة، كما توصي بضرورة زيادة الوعي بأهمية إدارة البيانات البحثية وصيانتها،  االستفادة من قيمة الب

 ( 2018يوليو  18-17)األنصاري،  صائي المكتبات حول عمل صيانة للبيانات البحثية وطرق ذلك.وتوفير دورات تدريبية ألخ

 أدوات للمساعدة في التخطيط إلدارة البيانات البحثية. -الفئة الثانية 

 (Jones, 2011)هناك العديد من الوثائق التي تحمل عنوان مفيد جدا وهو كيفية تطوير خطة إلدارة البيانات والمشاركة بها.  

 (Service, 2019) فر العديد من الجامعات األسترالية األدوات لوضع خطط إلدارة البيانات.توو

االمتحة األمريكية اشتركت كل من مكتبات جامعة استانفورد   مع مكتبة كاليفورنيا الرقمية في إعداد    Stanfordففي الواليات 

البيانات   إلدارة  التخطيط  المباشر)الويب(  أداة  الخط  . Online Data Management Planning (DMP) Toolعلى 

للتطبيق  قابلة  خطة  إنشاء  عملية  خالل  يستخدمها  من  كل  وإرشاد  لتوجيه  وتصلح  غنية  معلومات  على  األداة  هذه  وتشتمل 

 (California, 2019) (University S. , 2020) البيانات ألي بحث من األبحاث وتقديمها للهيئة الممولة. واالستخدام إدارة

ت، تضمن االختيار  بينما في المملكة المتحدة قدمت كلية دبلين الجامعية اختيارين للباحثين المهتمين بإعداد خطط إلدارة البيانا

البيانات   إدارة  إلكتروني إلعداد خطة  موقع  نفسه.   DMPonlineاألول  للغرض  قائمة مراجعة  على  األول  اإلختيار   واشتمل 

(Dublin, 2017) ((DCC), 2020) (Innovation, 2019) (Jones, 2011) 
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 خدمات المكتبات األكاديمية لدعم إدارة البيانات البحثية.باحثين و ت الخدما -الفئة الثالثة 

المكتبات  ناقش مجموعة من الباحثين بمكتب خدمات المعلومات التابع للمعهد الوطتي للمعايير والتقنية أهمية الشراكة بين أمناء  

عام   المعهد  وما شهده  البيانات" معاً  "إدارة  لمواجهة قضايا  البيانات  م  2014والعلماء  يحمل عنوان: مكتب  تأسيس مكتب  من 

 (Andrea, Tryka, Barbara, & Hanisch, 2016) والمعلوماتية.

و للصحة  لندن  كلية  في  المنجز  العمل  منشورة  دراسة  البحثية وتصف  البيانات  إدارة  خدمة  إنشاء  بغرض  االستوائي  الطب 

 (Knight, 2015) حثين في مجال الصحة.وتهيئتها وفق احتياجات البا

تعليم   –معالجة البيانات وتأمينها  –بأنها تتألف من اآلتي: إدارة البيانات البحثية  RDSsهناك من عرف خدمات البيانات البحثية 

 Koltay, Research 2.0 and)  يء.النظرية والمباد  –  Research 02(  02الوعي بالبيانات من أجل دعم مفهوم البحث)

Research Data Services in academic and research libraries: priority issues, 2017)  (Koltay, Are 

you ready? Tasks and roles for academic libraries in supporting Research 2.0 , 2016) 

المقدمة من جانب المكتبات    Research Support Servicesوهناك بحث استهدف فهم الوضع الحالي لخدمات دعم البحوث  

األكاديمية في الجامعات الرائدة في العالم وتوفير الرؤى المفيدة للمكتبات األخرى. لقد أصبحت خدمات دعم البحوث واحدة من 

األ  للمكتبات  المهمة  في  الخدمات  اإللكتروني  كاديمية  البحث  البيانات    e-researchسياق  كثيف   Data-intensiveوالبحث 

research  البحث بيانات  إدارة  أنواع:  إلى سبعة  الخدمات  المفتوح    -. هذا وقد تم تقسيم هذه  العلمي    -الوصول  قياس   -النشر 

ويبدو  (Si, Zeng, Guo, & Zhuang, 2019) البحث.  التوصية بأدوات  -االستشارات البحثية    –أدلة البحوث    -تأثير البحث

 & ,Si, Xing, Zhuang, Hua) م لفريق البحث نفسه.2015أن هذا البحث قد سبقه بحث آخر تناول الموضوع نفسه في عام 

Zhou, 2015) 

الحالة باستكشاف  مسحية  دراسة  قامت  البحثية    كما  البيانات  لخدمات  المؤسسات   Research Data Servicesالراهنة  في 

لها.  استراتيجية  خطط  وضع  من  األكاديمية  المكتبات  تمكين  مع  عنها  جديدة  معرفة  إضافة  بغرض   ,Yu) األكاديمية 

ت(2017 أخرى  دراسة  البيوهناك  إدارة  خدمات  وتقديم  انتشار  البحثية  ناولت   Research Data Managementانات 

Services .على مستوى المكتبات (Niu, 2019) 

واختصاصي  البحثية  المكتبات  منظور  من  البحثية  البيانات  معالجة  لمشكالت  شارحاً  نظريًا  تحلياًل  تقدم  بحثية  ورقة  وهناك 

لكبيرة المتخصصة في مجاالت موضوعية  من البيانات عضويا بأنشطة المنظمات ا  لمعلومات. حيث أكدت على ارتباط الكثيرا
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أنه سيكون   البحثية، ويبدو  البيانات  البحثية بدور قيادي في معالجة  المكتبات  قيام  الدراسة إلى صعوبة  بحثية بعينها. كما تشير 

   (Nielsen & Hjørland, 2014) همية أكبر لدورها في التواصل العلمي.هناك تحول في وظائفها نحو إعطاء أ

المكتبات   في  الرئيسي  التطور  إلى  اإلشارة  األكاديمية" تمت  المكتبات  البحثية وتحول  البيانات  وتحت عنوان "نضوج خدمات 

(. ويتتبع الباحثون RDM)  بالحاجة إلى دعم إدارة بيانات البحوث  األكاديمية في العقد الماضي والمتمثل بوضوح في االعتراف

( وتقييم تأثير ذلك على طبيعة المكتبات األكاديمية. وقد تبين أن هناك أدلة  RDSتطورت خدمات البيانات البحثية في المكتبات )

بر التأكيد على النقص في المهارات هو أك  محدودة على التغيير التنظيمي في المكتبات جراء هذا االهتمام بالبيانات البحثية، مع

  (Cox, Kennan, Lyon, Pinfield, & Sbaffi, 2019) التحديات.

تقسيم   تم  منشورة  علمية  ورقة  إطار  الباحثين  ضمن  "خدمات  الشامل  فئات  Researcher servicesالمصطلح  ثالث   :إلى 

(Shanks & Arlitsch, 2016) 

وت .1 هوية  التعريف  الباحث  حديد   / يمكن   -المؤلف  التي  الالزمة  األساسية  للبنية  األساسيات  بعض  الخدمات  هذه  توفر 

 Nameوإلغاء الغموض عن األسماء    Unique identifiersاستخدامها في الفئتين األخريتين، مثل المعرفات الفريدة  

disambiguation . 

ب  -لشبكات األكاديمية والمهنية  ا .2  Social Networking forأنها "الشبكات االجتماعية لألكاديميين  وتوصف بإيجاز 

Academics  تركز خدمات هذه الشبكات على الربط بين المستخدمين استنادًا إلى االهتمامات البحثية أو مكان العمل ،

   .متغيرات أخرى أو المنطقة الجغرافية أو أية

واالستشهادات   .3 البحث  المراجع ومصادر  تتضمن بعض وظائف وميزات  في حين    -إدارة  والخدمات  األدوات  هذه  أن 

فئات األخرى ، إال أنها متميزة نظًرا لتركيزها األساسي على إدارة االستشهادات التي يقوم الباحث بتجميعها لالستخدام ال

باحثي مع  للمشاركة  أو  منشور  آخرين.داخل  للباحثين حصر   ن  أمكن  الف  19وقد  هذه  تندرج ضمن  للباحثين  ئات خدمة 

 :(2الثالث ونشير إليها في الجدول )
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 خدمات الباحثين وفق الفئات الثالث األساسية  :(2جدول )

 الفئة األولى: التعريف وتحديد هوية المؤلف / الباحث  م

1 Digital Author Identifier (DAI)   خاص بالباحثين في هولندا وشبكة البحث العلمي المعروفة 

 . NARCISبا 

2 Google Scholar Citations   إلى باإلضافة  إصداراته  قائمة  الباحثين  جوجل الستشهادات  بروفايل  يوفر  حيث 

 مصفوفة االستشهادات المتعلقة به.

3 The International Standard Name Identifier (ISNI)    تتم إدارته من جانبOCLC   كما تم اعتماده

 (ISO)عالميا من المنظمة الدولية للمعايير  

4 ORCID - The Open Researcher and Contributor ID (ORCID)  

5 ResearcherID  

6 Scopus Author ID  

7 VIAF - The Virtual International Authority File is an OCLC 

8 Microsoft Academic Search  

البيانات  تنقيب  اكتشاف  تستهدف  تجريبية  خدمة  وهي  جوجل  لباحث  قوي  االستنادي    Initially -منافس  والضبط 

 لألسماء والعرض المرئي لإلصدارات العلمية. 

 لشبكات األكاديمية والمهنيةاالفئة الثانية: 

1 Academia.edu - Founded in 2008 

2 Impactstory  

3 LinkedIn  

4 ResearchGate - Founded in 2008,  

5 VIVO - VIVO لتي صمم  المعني  ذي  للويب  العتطبيق  وفرق  األبحاث  عن  الكشف  المؤسسي  سير  والنشاط  مل 

 والعالقات البينية. 

 واالستشهاداتالفئة الثالثة: إدارة المراجع ومصادر البحث 

1 EndNote 

2 Figshare   البيانات العلمي مثل مجموعات  البحث  للمشاركة واقتسام مجموعة متنوعة من منتجات  للباحثين  منصة 

 ية والبوسترات وغيرها. والرسوم والعروض المرئ

3 Flow – from ProQuest.  

4 Mendeley – للتعريف بالباحثين وتحديد هويتهم أيضاً.تخدم كمنصة إلدارة االستشهادات وخدمات 

5 RefWorks - Web-based citation management software from ProQuest.  

6 Zotero  
 

ارة البيانااات البحثيااة فااي باكسااتان. وتشااير تااي تبنتهااا المكتبااات الجامعيااة إلددراسااة تناولاات السياسااات والخطااط الوهناااك 

نقااص واضااح ، بينمااا كااان هناااك RDMت لااديهم معرفااة فقااط عاان إدارة البيانااات البحثيااة النتااائج إلااى أن رؤساااء المكتبااا

تحااديات الرئيسااية فااي المعرفااة والااوعي بهااا. وقااد كااان هناااك عاادد قلياال ماان المكتبااات فااي مرحلااة التخطاايط. وماان بااين ال

ومااوظفي الاادعم والبنيااة  مهاارةاألخاارى االفتقااار إلااى الرغبااة والتحفيااز والتنساايق مااع الباااحثين وعاادم تااوفر المااوظفين ال

 (Piracha & Kanwal , 2019) التحتية الضعيفة والشبكات ذات العالقة.

وغياارهم ماان مااوظفي الاادعم فهاام أفضاال ألنشااطة ناااء المكتبااات ن يكااون لاادى أمتؤكااد إحاادى الدراسااات علااى ضاارورة أ

ا لتحديااد فاارص ومسااارات العماال المشااترك. كمااا يمكاان  باااحثيهم لاايس فقااط لتحديااد األدوات التااي يسااتخدمونها ولكاان أيضااً
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وتخصااايص لهاااذه المعرفاااة المسااااعدة فاااي دعااام احتياجاااات األبحااااث اإلساااتراتيجية بالجامعاااة، وتطاااوير البنياااة التحتياااة 

 (Wolski, Howard, & Richardson, 2017) .دالموار

سياسة إلدارة البيانات البحثية معمول بها في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة المتحدة تبين أن أكثر   37وفي دراسة تحليلية لعدد  

  –متطلبات الممولين  -األمن  –كية الفكرية حقوق المل -ة بيانات البحثيالعناصر الواردة بها كاآلتي: مصدر تمويل أنشطة إدارة ال

 (Higman & Pinfield, 2015) تبادل واقتسام البيانات.

وتتناااول بعاااض الدراساااات واألبحاااث خااادمات ونظااام إدارة البيانااات فاااي مجااااالت بحثيااة متخصصاااة موضاااوعياً. ومااان 

 Qualitativeيااين تعاااونيين يركاازان علااى البيانااات الصااحية الكيفيااة ء مشااروعين بحثمثااال: تاام إجاارابينهااا علااى ساابيل ال

Health Data. (Childs, McLeod, Lomas, & Cook, 2014) 

 مناهج تعليمية لمقررات مقترحة إلدارة البيانات البحثية في الجامعات.  -الفئة الرابعة 

التواصل األكاديمي الحديث ومتطلبات نجاحه، ومن  ات في كيفية تأهيل وإعتبحث العديد من الدراس المكتبات لعصر  داد أمناء 

بين قضايا هذا التواصل تأتي إدارة البيانات البحثية لتستأثر باإلهتمام في األبحاث والمقاالت المنشورة. ومن بين هذه الدراسات 

(Bresnahan & Johnson, 2013)    يكتفى وال  عمليا  تدريبا  البحثية  البيانات  إدارة  على  التدريب  أهمية  على  أكدت  التي 

 بالمحاضرات النظرية.

تلبية الحتياجات بيانات البحوث ألعضاء هيئة التدريس والطالب بالحرم الجامعي. في  قامت العديد من المكتبات بإطالق خدمات

بولدرجامعة كولورا المكتبات   (CU-Boulder) دو  أمناء  البحوث من جانب  بيانات  إدارة  التدريب على  الطلب على  ازداد   ،

وكان   !DataDay المتخصصين موضوعياً. ونتيجة لهذا الطلب تم اقتراح وتصميم وتطبيق ورشة عمل لمدة يوم واحد سميت

 & Johnson) .دعم بيانات البحوثصصين موضوعيا في سياق الهدف منها التوسع والتطبيق العملي لمهارات المكتبيين المتخ

Bresnahan, 2015)   

المختبر في  "المكتبيين  مفهوم  بين  الشبه  أوجه  من  الكثير  هناك  أن  الدراسات  بعض  و  librarians in the labوأثبتت   "

اء المكتبات نموذًجا تقنياً   النهجين ألمن"؛ حيث يوفر كالlibrarians on [clinical] rounds"المكتبيين في جوالت ]سريرية[ 

 ( Lyon, 2016) متعمقاً لتقديم خدمات البيانات البحثية للباحثين مباشرةً عند الحاجة.
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 Lisaقامت    Databrariansأو    Data Librarianshipوالمهارات الالزمة لما يعرف با  ومن أجل الوقوف على المعارف  

Federer    للصحة الوطني  المعهد  مكتبة  أمناء    NIHمن  وكفايات  لمهارات  أفضل  فهم  اكتساب  منها  الغرض  بدراسة مسحية 

 (Federer, 2018) المكتبات وأخصائيي المعلومات الذين يؤدون أعمااًل متعلقة بالبيانات.

ين الطالب من اكتساب المعارف  ة البيانات برنامجا تدريبيا يستهدف تمك م اقترح أحد الباحثين اختصاصي إدار2015وفي عام  

البحثية   البيانات  إدارة  مجال  في  األساسية  تخطيط    RDMوالمهارات  مجاالت  في  األجل  طويلة  الممارسات  دعم  أجل  من 

 (Whitmire, 2015) البيانات وإدارتها وحفظها وتبادلها.

مظ "برنوتحت  البحوث:  لة  دعم  سفير  جامعة  The Research Support Ambassador Programmeامج  قدمت   "

م. يسعى البرنامج إلى معالجة العديد من الثغرات في تعليم  2015أكسفورد من خالل مكتب اإلتصال العلمي هذا البرنامج عام  

علت بعض البرامج بدالً من التركيز على مجال واحد كما ف التواصل العلمي ألمناء المكتبات. كما أنه يركز على دعم البحث ككل

 (Sewell & Kingsley, 2017) السابقة.

 مصطلحات البحث 

 :  Research Dataالبيانات البحثية 

  (Borgman, 2012) "البيانات" هي حقائق وأرقام وحروف ورموز تصف كياناً أو فكرة أو حالة أو موقفًا أو أي عامل آخر.

البيانات البحثية بأنها "عند التحدث بشكل عام ]...[ هي نتيجة للمالحظات أو التجارب   Elsevierبينما يعرف الناشر األكاديمي  

 (Elsevier, 2020) التي تثبت أو تؤكد نتائج البحوث".

بحثية بأنها أي مادة بحثية تنتج إما عن طريق تجميع البيانات األولية أو خلقها، سواء كانت نوعية أو كمية، أو لاتعرف البيانات  

 (Grant, 2017) مستمدة من المصادر المراد تحليلها في سياق مشروع بحثي.

اسب للتحقيق والدراسة، ثم توثيق العنوان والمؤلف والنسبة بينهما.  نمكما يمكن للبيانات البحثية أن تبدأ مرحلة إختيار النص ال

وينصح بعد ذلك بالتأكد من مدى الحاجة إلى تحقيقه، وهل نُشر أم ال؟ مطبوًعا أم إلكترونيًا؟ ثم تأتي مرحلة جمع النُّسخ الخطيَّة  

 جلى مهمة المحققتتواستيفاءها، ثم ترتيبها حسب منازلها بالمعايير المنهجية المنضبطة. وهنا 
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 : Research Data Managementإدارة البيانات البحثية 

القيمة النتائج  إلى نشر وحفظ  البحث وصوالً  إلى دورة  بداية من دخولها  البيانات،  البحثية    .تتعلق بتنظيم  بيانات  إدارة  كما تعد 

ع جعل  إلى  البحثية  البيانات  إدارة  وتهدف  البحث.  عملية  من  يتجزأ  ال  والوفاء جزًءا  اإلمكان،  قدر  فعالية  أكثر  البحث  ملية 

 (Leicester, 2019) ت.بتوقعات الجامعة ومتطلباتها وكذلك ممولي البحوث والتشريعا

 : Digital Curationالمعالجة أو الصيانة أو الرعاية الرقمية/ إدارة الموارد الرقمية 

 وإضافة قيمة إليها طوال دورة حياتها )االستخدام الحالي والمستقبلي(.وث الرقمية والحفاظ عليها  يقصد به صيانة بيانات البح

(Digital Curation Institute, 2020) 

الطويل وتقلل من   المدى  البحث على  قيمة  التي تهدد  البحوث على تقليل األخطار  لبيانات  النشطة  التقادم وتعمل اإلدارة  خطر 

البحثية المنسقة والمحتفظ بها  Risk of digital obsolescenceالرقمي   . وفي الوقت نفسه، يمكن مشاركة واقتسام البيانات 

من موثوقة  رقمية  مستودعات  األوسع  في  البحث  مجتمع  بيانات   .جانب  إنشاء  في  الجهود  ازدواجية  من  الحد  عن  فضالً  هذا 

القيمة طويلة األجل للبيانات الحالية من خالل إتاحتها لمالبحوث وإدارتها )حفظه وصيان زيد من تها وتنسيقها( من أجل تعزيز 

 وتشمل دورة حياة المعالجة الرقمية الخطوات اآلتية: (What is digital curation?, 2020) البحوث عالية الجودة.

المفاهيمي: يشمل تصو • التقاط Digital objectsر وتخطط إلنشاء كيانات رقمية  التصور والتخطيط  ، بما في ذلك طرق 

 .البيانات وخيارات التخزين

 .دارية والوصفية والهيكلية والتقنيةاإلنشاء: إنتاج كيانات رقمية وتعيين البيانات األرشيفية اإل •

ة إلى الكيانات الرقمية على أساس يومي.  الوصول واالستخدام: التأكد من أن المستخدمين المعينين يمكنهم الوصول بسهول •

 .ة للجمهور، بينما قد توجد كيانات أخرى محمية بكلمة مرورقد تكون بعض الكائنات الرقمية متاح

ضرورة التقييم   • مع  عليها.  والمحافظة  األجل  طويلة  معالجة  تتطلب  التي  تلك  وتحديد  الرقمية  الكيانات  تقييم  واالختيار: 

  .رشادية الموثقة والسياسات والمتطلبات القانونيةااللتزام بالقواعد اإل

تنص القواعد اإلرشادية الموثقة الخالص: أنظمة التخلص من الكيانات الرقمية التي لم يتم اختيارها للحفظ طويل األجل. قد   •

   .والسياسات والمتطلبات القانونية التدمير اآلمن لهذه األشياء

بمعنى   • ال اإلستيعاب:  الكيانات  أرشيف،  تحويل  إلى  شابهه. رقمية  ما  أو  بيانات  مركز  أو  به،  موثوق  رقمي  مستودع  أو 

 .قانونية الموثقةوااللتزام مرة أخرى بالقواعد اإلرشادية والسياسات والمتطلبات ال
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 الوقاية والحفظ: اتخاذ إجراءات لضمان الحفظ طويل األجل واإلستبقاء للصبغة الرسمية للكيانات الرقمية. •

لكائنات الرقمية التي تفشل في إجراءات التحقق من فاعليتها وسريانها لمزيد من التقييم وإعادة عملية يم: إرجاع اإعادة التقي •

 االختيار مرة أخرى.  

   .ن: احفظ البيانات بطريقة آمنة على النحو المبين في المعايير ذات الصلةالمخز •

البيانات في متناول   • التالية. يمكالوصول وإعادة االستخدام: تأكد من أن  ن المستخدمين المستهدفين للمرة األولى وللمرات 

 . إتاحة بعض المواد للجمهور العام، بينما تظل البيانات األخرى محمية بكلمة مرور

إلى شكل أو    Migrationالتحول: يتم استنساخ أو إنشاء كيانات رقمية جديدة من األصل، على سبيل المثال يمكن الهجرة   •

 (Research Data - What is digital curation, 2020) نموذج مختلف.

 : Scientific Researchالبحث العلمي 

تحقيق   عملية  تجميعها  هي  تم  التي  المعلومات  البيانات/  وتحليل  المهمة؛  المعلومات  وتوثيق  البيانات؛  جمع  تستلزم  منهجي 

مرتبطة بمجاالت مهنية وتخصصات أكاديمية محددة. حيث يتم إجراء البحوث من أجل وتفسيرها، بمجموعة المناهج المناسبة ال

يع معرفة متكاملة والخروج بنتائج لمشاركتها بالطرق المناسبة؛ اختبار صحة فرضية ما أو إطار عمل تفسيري؛ حيث يتم تجم

 (.COLLEGE, n.d) وطرح أسئلة لمزيد من االستفسارات تستدعي المزيد من البحث العلمي.

 : Researchers’ Servicesخدمات الباحثين 

إدارة المراجع ومصادر    –الشبكات األكاديمية والمهنية    –الباحث  صنفها أحد الباحثين في ثالث فئات: التعريف وتحديد هوية  

 البحث واالقتباسات. 

والتي توصف أحيانا بأنها بمثابة طوق نجاة للمكتبات    Research data Servicesكما يندرج ضمنها خدمات البيانات البحثية  

 (Tenopir, 2012) (Fearon, 2013) األكاديمية لتحقيق الربط والتكامل مع مجتمع المستفيدين منها.

 : Strategic Managementاإلدارة اإلستراتيجية 

 (Management, 2019) لمنظمة.طويلة األجل ل تنفيذ أهداف وغاياتو اختيار تحديد و

 الخبرات والتجارب العالمية  -وإدارتها  القسم الثاني: البيانات البحثية: أنواعها... قياساتها ...
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مفهوم   إلى  األوروبي  االتحاد  لألبحاث  يشير  التحتية  ال  Research Infrastructuresالبنى  أنها  أساس  مرافق على 

توفير كل ما تحتاجه المجتمعات البحثية من موارد وخدمات إلجراء البحوث وتشجيع  التي تعمل على    Facilitiesوالتيسيرات  

العامة. كما يمكن  .االبتكار أو الخدمات  التعليم  البحث، ومثال ذلك:  أبعد أو خارج نطاق  فيما هو  أن   كما يمكن االعتماد عليها 

 وتشمل البنى التحتية لألبحاث اآلتي:  .يخصص لها مبنى أو موقع واحد أو تكون موزعة أو افتراضية

 المعدات العلمية الرئيسية أو مجموعات من التجهيزات.   •

 مجموعات البيانات العلمية وأرشيفاتها.   •

 نظم الحوسبة وشبكات االتصال.  •

 ت طبيعااااة فرياااادة مفتوحااااة للمسااااتخدمين الخااااارجيين.أي بنيااااة تحتيااااة أخاااارى للبحااااث العلمااااي ولالبتكااااار ذا •

(Commission, 2020) 

 أنواع البيانات البحثية وأشكالها )صيغها(:  2-1

ذو  المفتوحة  البيانات  بنموذج  الويب عرف  على  المتاحة  للبيانات  نموذجا خماسيا  الويب،  لي" مخترع  برنز  "تيم  المبتكر  قدم 

 جوم من أجل التأكيد على ما أطلق عليه اإلتاحة والوصول الذكي للبيانات المتاحة على اإلنترنت. الخمسة ن

( المفتوحة  البيانات  معهد  واستخدامها ODIيُعرف  إليها  الوصول  شخص  ألي  يمكن  التي  تلك  بأنها  المفتوحة  البيانات   )

لتوضيح أن أي شخص يمكنه استخدام البيانات بأي طريقة  ومشاركتها. ووفقًا للمعهد، يجب أن تكون البيانات المفتوحة مرخصة  

 كتها مع اآلخرين، حتى ألغراض تجارية. يريدها، بما في ذلك تحويلها ودمجها ومشار

 : star deployment scheme for Open Data-5النموذج ذو النجوم الخمسة للبيانات المفتوحة 

كي. والسؤال من  ثي يمكن أن يضمن إجراءات مالئمة لتوفير الوصول الذإن تطوير خطة إدارة البيانات في بداية مشروعك البح

ات البحث الخاصة يجب أن تكون مفتوحة أو مغلقة أو في منطقة وسط بينهما؟ يلعب الباحثون دوراً الذي يقرر ما إذا كانت بيان

باتخاذ هذا القرار. وفيما يلي توضيح لكل  مهما في تحديد البيانات التي يمكن مشاركتها، مع اعتبار أنهم ليسوا وحدهم المعنيين  

 (OPEN DATA, 2015 ★ 5) فئة في النموذج:

( اجعل بياناتك متاحة على الويب )أيا كان التنسيق أو صيغة الملف( بموجب ترخيص  نجمة واحدةالبيانات المفتوحة )فئة   •

 مفتوح. 
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)فئة   • المفتوحة  اجعلنجمتانالبيانات  متا(  ممسوح  ها  جدول  من  بداًل  إكسل  جدول  المثال،  سبيل  )على  منظمة  كبيانات  حة 

 ضوئيًا(. 

)فئة   • المفتوحة  مفصولة  نجوم  3البيانات  قيم  المثال،  سبيل  )على  محدد  لبرنامج  التابعة  غير  التنسيقات  استخدم   )

 بداًل من إكسل للجداول(. CSVبفواصل

 للداللة على األشياء حتى يتمكن األشخاص من اإلشارة إلى بياناتك.  URIرفات ( استخدم معنجوم 4البيانات المفتوحة )فئة  •

 ( 1( اربط البيانات الخاصة بك ببيانات أخرى لتوفير السياق. كما في الشكل)نجوم 5المفتوحة )فئة البيانات  •

 

 النموذج ذو النجوم الخمسة للبيانات المفتوحة :(1) الشكل

 (Aydinoglu, Dogan, & Taskin, 2017) البحثية في األنواع اآلتية:حدد فريق من الباحثين البيانات 

 المسوحات الالحيوية )التربة، المناخ المحلي، الهيدرولوجيا، إلخ(   •

 المسوحات الحيوية  •

 نماذج البيانات   •

 التجريبية )تنطوي على درجة من المعالجة(  •

 المالحظة )ال معالجة لها(   •
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 ات الحيوية باالستشعار عن بعد )بما في ذلك بيانات األرصاد الجوية( انبي •

 البيانات الحيوية باالستشعار عن بعد   •

 بيانات مسوحات العلوم االجتماعية )المقابالت اإلثنوغرافية، والمسوحات الكمية، والمقابالت، وما إلى ذلك( •

 صرها أحد الباحثين في اآلتي:ح قدأما فيما يخص األشكال اإللكترونية للبيانات البحثية ف

Free Text - “readme” (structured) - “readme” (unstructured) – Spreadsheet – CSV – FMT – LBL 

– TXT – XML – MATLAB. 

 والمؤكد أن نوع البيانات البحثية وطبيعتها يختلف باختالف موضوع البحث ومجاله المعرفي.

 Research Data Lifecycleة دورة حياة البيانات البحثي 2-2

أدوات جمع البيانات    –إعداد خطة البحث    –تبدأ دورة حياة البيانات البحثية بعملية الخلق واإلنتاج )مثالً تصميم البحث العلمي  

تزان  ال والتسجيل والفحص والوصف واختجميع أو خلق الميتاداتا( ثم عملية تجهيز أو معالجة البيانات )مثالً اإلدخ  –وغدارتها  

البيانات )مثالً التفسير واشتقاق البيانات والنتائج وإعداد تقرير البحث والتجهيز للمشاركة والتبادل( ثم    البيانات( ثم عملية تحليل

واألرشفة   االحتياطية  والنسخ  البيانات  اختزان  )مثالً  البيانات  حفظ  وال  –عملية  الصيغة  أو  للشكل  الوعاء  الهجرة  أو  وسيط 

يانات )مثالً توزيع البيانات واقتسامها وضبط الوصول وإدارته وتحديد الملكية يق( ثم عملية إتاحة الوصول للبالتوث  –المفضل  

التطبيق في السياق العلمي   –مراجعة البحث    –البحث الجديد    –الفكرية( ثم عملية إعادة استخدام البيانات )مثالً متابعة البحث  

 (EYNDEN, 2013) مي(.والتعلي

 Making Data FAIRعدالة البيانات  2-3

 (FORCE11, 2017) وهو ما يشمل الخصائص اآلتية:

وتوفير ميتاداتا تتسم بالثراء، والتسجيل في ،  ID’sتعيين معرفات تتسم باالستمرارية  :  Findableالعثور عليها/ إيجادها   •

تكمن الخطوة األولى في جعل بياناتك قابلة إلعادة االستخدام في التأكد من أنه يمكن العثور    ...ث فيها،  مصادر قابلة للبح

 عليها من قبل اإلنسان واآلالت. 
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توكول معياري، أم من خالل الميتاداتا باستخدام برو   IDيمكن استرجاعها عن طريق معّرفها  :  Accessibe  الوصول إليها •

فعندما   للبحث.  إليهالقابلة  الوصول  يمكنه  كيف  يعرف  أن  يجب  بياناتك،  على  ما  شخص  ذلك  يعثر  يشمل  أن  ويمكن  ا، 

 المرور عبر عملية تفويض و/أو مصادقة. 

على نطاق واسع، مع استخدم  استخدم اللغات الرسمية القابلة للتطبيق  :  Interoperableالتشغيل واسع النطاق/ المتداخل   •

المعيارية. ولجعل بياناتك البيانات األخرى، وأنها  قابلة إلعادة االستخدام، يجب أن تتأكد من إمكانية دمجها مع    المفردات 

 تخضع للتحليل والتخزين والمعالجة بسهولة.

االستخدام   • إعادة  وتطبيق  Reusableقابلية  المنشأ،  وأصل  التراخيص،  ووضوح  بالثراء،  تتسم  التي  الدقيقة  الميتاداتا   :

والبيانات الوصفية المرتبطة   -ك المحتملة، البد من التأكد من أنها  إمكانية إعادة استخدام بياناتمعايير المجتمع. وأنه لزيادة  

 ختلفة.موصوفة جيدًا بحيث يمكن تكرارها و/أو دمجها في إعدادات م -بها 

 ميتاداتا البيانات البحثية وإدارتها:  2-4

رجاع  بحثية من أجل عمليات التوصيف وتحديد الهوية والتنظيم واالستتلعب الميتاداتا دورا حيويا في دورة حياة إدارة البيانات ال

 .University O) ية نفسها.والحفظ طويل األجل. ويتم إنتاج الميتاداتا على مستويين: المشروع البحثي ومستوى البيانات البحث 

S., 2019) 

( وهي معيار  Data Documentation Initiativeاعية "مبادرة توثيق البيانات )ومن أبرز المبادرات في مجال العلوم االجتم

سلوكية واالقتصادية والصحية. دولي لوصف البيانات التي تنتجها المسوحات وطرق الرصد األخرى في العلوم االجتماعية وال

ث، مثل المفاهيم والجمع والمعالجة والتوزيع وهو معيار مجاني يمكنه توثيق وإدارة المراحل المختلفة في دورة حياة بيانات البح 

 (Alliance, 2020) واالكتشاف واألرشفة.

 يلي:من أبرز معايير الميتاداتا العلمية ما 

• ABCD (Access to Biological Collections Data Schema) 

• AVM (Astronomy Visualization Metadata Standard) 

• DC (Dublin Core) 

• DwC (Darwin Core) 

• DIF (Directory Interchange Format) 
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• EML (Ecological Metadata Language) 

• FGDC Metadata Standard (Federal Geographic Data Committee) 

• CSDGM (Content Standard for Digital Geospatial Metadata) 

• ISO (International Standards Organization) 

• NetCDF (Network Common Data Form) 

• NISO MIX 

• OGIS (Open GIS) 

• Metadata standardized within my lab 

 دارة البيانات البحثية: الخبرات والتجارب العالمية في إ 2-5

 لبنان: 

أثناء البحث عن أدبيات باللغة العربية حول إدارة البيانات البحثية وجد الباحث زميلة فاضلة )أ. دالل رحمة( من لبنان الشقيق  

البيانات   "مكتبي خدمات  في وظيفة  الجامData Services Librarianتعمل  بمكتبات  بب "  األمريكية  أن عة  والحقيقة  يروت. 

. ومن بين من قدمته على  LinkedInللزميلة إسهامات علمية ومشاركات بارزة على شبكات التواصل األكاديمي خاصة شبكة  

المستفيدين   لمجتمع  عليها وقدمتها  أشرفت  قدمتها في ورش عمل  التي  العروض  الحر عددا من  اإلتاحة والوصول  منها  سبيل 

أ مؤتمربالجامعة  خالل  من  إلدارتها   و  والحاجة  البحثية،  البيانات  حياة  دورة  خاللها  من  تتبعت  اللبنانية  المكتبات  جمعية 

والخدمات المقدمة والفرص والتحديات. وتشير إحدى شرائح عروض الباحثة والمتعلقة بأنواع المحتوى الرقمي الذي يتم إنتاجه  

  Spreadsheets%، بينما تأتي الجداول 55تحظ بالنسبة األعلى  Textأن النصوص ات البحثية إلى بشكل أكبر عند إنشاء البيان

بنسبة  42بنسبة   البيانية  واألشكال  الصور  ثم  بنسبة  %30  البرمجيات  أكواد  وأخيرا  )البنائية( %12  الهيكلية  والنصوص   %

Structured Texts  11بنسبة .% 

% على عدم إمكانية ذلك وأخيراً أفادت 30بينما اتفقت نسبة  يانات البحثية،  ادة استخدام الب% على إمكانية إع60كما اتفقت نسبة  

 % بعدم معرفتهم اإلجابة. وفيما يخص توقعات الباحثين بشأن البيانات البحثية توزعت اإلجابات وفق اآلتي: 10نسبة 

 % توظيف الموظفين المؤهلين لمهام إدارة البيانات البحثية.80 •

 بيانات البحث.  اسات للتعامل معد إرشادات أو سي% إعدا72 •
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 % تضمين إدارة بيانات البحث في المنهج.7 •

 % إدراج إدارة بيانات البحث في المسؤوليات الوظيفية. 7 •

ومن بين ما يتواله اختصاصي خدمات البيانات لمجتمع البحث العلمي بالجامعة مجمعة متنوعة من االستشارات وورش العمل 

التد المكوالدوات  داخل  على مسريبية  إدارة  تبة سواء  اآلتية: خطط  المجاالت  في  وذلك  المصغرة  أو  الكبيرة  المجموعات  توى 

البيانات    –البيانات   الرقمية    –تجميع  البيانات    –مشروعات اإلنسانيات  البيانات    –أشكال  للبيانات.   –معالجة  المرئي  العرض 

ال مكتبي خدمات  تواجه  التي  التحديات  أبرز  الدومن  تأتي  والبيانات  اإلداري،  التدريس  عم  هيئة  أعضاء  بين  والتعاون  تمويل، 

الفنية.   التجهيزات  أو  البشري  العنصر  ما يخص  التحتية سواء  البنى  وأخيراً  المستغرق،  والوقت  المكتبة،   ,Rahme)وأمين 

2018) 

 سلوفانيا: 

الورقة هو   الالغرض من هذه  بين  االختالفات  العلمية )استكشاف  بالبيانات  SDsتخصصات  الوعي  فيما يخص  في سلوفينيا   )

( ) Research Data Literacyالبحثية  البحث  بيانات  وإدارة   )RDM  هذا في  التقدم  على  تعمل  توصيات  أجل وضع  من   )

 (Vilar & Zabukovec, 2019) المجال على المستويين المؤسسي والوطني.

 : فرنسا

 French National Research Center (CNRS)فااي بحااث يسااتعرض جهااود مركااز األبحاااث الااوطني الفرنسااي 

" ماان خااالل أدلااة قاطعااة مسااتمدة ماان آراء وساالوك العلماااء الفرنساايين )علااى RDMفااي مجااال "إدارة البيانااات البحثيااة 

العلميااة مااع  ني حااول المعلومااات والوثااائقسااتطالعية علااى المسااتوى الااوطمسااتوى اإلدارة العليااا(. البحااث بمثابااة دراسااة ا

% ماان  مااديري المعاماال 68. كشاافت الدراسااة أن 2014مااديًرا لمعاماال البحااوث العامااة الفرنسااية تاام إجرائهااا عااام  432

نمااا تتفااق . بيFAIR مبااادا المعروفااة بااااليؤكاادون علااى أن إنتاااج البيانااات وإدارتهااا يتوافااق مااع واحااد علااى األقاال ماان 

توافقااة مااع جميااع المعااايير األربعااة. واختتماات الدراسااة بتوصاايات % م7ثالثااة مبااادا، وأقاال ماان % فقااط مااع 26نساابة 

 (Schöpfel, Ferrant, André, & Fabre, 2018) حول تطوير خدمة البيانات البحثية وإدارتها.
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 الصين: 

ات خدمااة الباااحثين فااي جامعااات وسااط الصااين ماان تطلباا ( ومRDMالدراسااات إدارة البيانااات البحثيااة )تناولاات إحاادى 

خااالل مكتباتهااا دون وجااود أيااة سياسااات داعمااة سااواء ماان جانااب الحكومااة أو المؤسسااات الممولااة. وقااد تبااين أن البيانااات 

رة الباااحثين، مااع وجااود بعااض المشاااكل البحثيااة فااي الجامعااات الصااينية صااغيرة ومتقطعااة. كمااا تخضااع هااذه البيانااات إلدا

تسااامها وكفاااءة اسااتخدامها. وماان المؤكااد أن هناااك احتياااج كبياار ماان تاااج لحلااول فعليااة وتتعلااق بااأمن البيانااات واقالتااي تح

وتقتاارح الدراسااة قيااام المكتبااات الجامعيااة فااي الصااين بتطااوير أنظمااة إدارة قواعااد  .جانااب الباااحثين لخاادمات البيانااات

 (Liu & Ding, 2016) ر الخدمات ذات الصلة.البيانات وتوفي

 تركيا: 

ردًا. وتشااير النتااائج إلااى  532جامعااة فااي تركيااا، وتاام جمااع  25تاام توزيااع اسااتطالع عباار اإلنترناات علااى األكاااديميين فااي 

اسااتعداد لمشاااركة بياناااتهم البحثيااة مااع أنااه علااى الاارغم ماان أن الباااحثين األتااراك ياادركون فوائااد إدارة البيانااات، وهاام علااى 

يعباارون عاان أنهاام يفتقاارون إلااى المهااارات التقنيااة والمعااارف  ت معينااة، ولااديهم عااادات حفااظ مناساابة، إال أنهااممجموعااا

الالزمااة إلدارة البيانااات البحثيااة. كمااا تتمثاال معاناااتهم فااي عاادم تقااديم أي دعاام مؤسسااي )فاارق عماال مدربااة، تاادريب ، 

 (Aydinoglu, Dogan, & Taskin, 2017) باحثين.برامج وأجهزة( لل

 أستراليا: 

)التعمل   للبيانات  األسترالية  الوطنية  أهمية ANDS: The Australian National Data Serviceخدمة  تعزير  على   )

شراكة تقودها    ANDSالوطن. ويمثل المشروع  وقيمة إتاحة أصول البيانات البحثية األسترالية للباحثين والمؤسسات البحثية و

الوطنية األسترالية )    Monashعة موناش  جام الجامعة  العلمية والصناعية للكومنولث  ANUبالتعاون مع  البحوث  ( ومنظمة 

(CSIRO  التعاونية للبحوث  التحتية  للبنية  الوطنية  االستراتيجية  خالل  من  األسترالية  الحكومة  قبل  من  تمويله  ويتم   )

(NCRIS.) ((ANDS) A. N., 2017) 

للبيانات   الخدمة الوطنية االسترالية  فقد أعدت هذه  إليها  السابق اإلشارة  استرشادية مهمة نستعرض    ADNSولألهداف  وثيقة 

 أبرز مالمحها وما تضمنته في الفقرات اآلتية:

إنتاجها؟ ما السياسات التي تنطبق  تعرف خطة إدارة البيانات بأنها وثيقة حية تجيب على التساؤالت اآلتية: ما البيانات التي يتم  

إليها؟   الوصول  ويمتلك حق  البيانات  يمتلك  من  البيانات؟  التجهيزات  على  ما  تطبيقها؟  سيتم  التي  البيانات  إدارة  ممارسات  ما 
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  كما تجدر اإلشارة إلى اهتمام العديد منا؟ من سيكون مسؤوالً عن كل نشاط من بين هذه األنشطة؟  واألدوات الواجب توافره

للت أدوات  بإتاحة  األسترالية  البيانات  الجامعات  إلدارة  إتاحتها   Data Management Plan toolsخطيط  على  وتعمل 

( في بداية مشروعاتهم البحثية، هذا فضالً عن  DMPنات ) لالستخدام من قبل الباحثين الذين يحتاجون إلى إنشاء خطة إدارة البيا

في   للباحثين  المساعدة  التخصصية  هذه  األدلة  وفرت  وقد  وغيرها.  واإلنسانيات  واألحياء  اآلثار  وتشمل:  المختلفة  المجاالت 

 (3ا في الجدول)ة المهمة ما يشبه قائمة المراجعة للعناصر الواجب على خطة إدارة البيانات البحثية تضمينها كمالوثيق

 أستراليا -العناصر األساسية لخطة إدارة البيانات البحثية  :(3) جدول

 التوضيح صرالعنا م

ربما هذا هو العنصر األكثر أهمية في هذه القائمة. يجب أن يكون     Backupsالنسخ اإلحتياطية  1

إعداد   لضمان  اإلحتياطي  للنسخ  متقنة  استراتيجية  الباحث  لدى 

عمل  النسخ   في  التفكير  يمكن  بها.  اإللتزام  يجب  وبالطبع  بانتظام، 

ا تضيع  ال  حتى  الموقع  خارج  احتياطية  حالة نسخة  في  لبيانات 

النسخ   عملية  بأخذ  وينصح  البحث.  موقع  في  كارثة  حدوث 

 . االحتياطي اآللي بعين االعتبار

 لى إدارتها؟ ما البيانات الحالية التي ستحتاج إ دراسة مسحية للبيانات الموجودة 2

 ما البيانات التي ستنتج عن المشروع البحثي؟  البيانات المراد إنتاجها  3

 من سيمتلك البيانات التي يتم إنتاجها، ومن سيكون مهتًما بها؟  المصلحة نات وأصحابمالك البيا 4

 ما تنسيقات الملفات التي ستستخدمها لبياناتك؟  File formatsتنسيقات الملفات   5

 ما الميتاداتا التي ستحتفظ بها؟ ما الشكل أو المعيار الذي ستتبعه؟  الميتاداتا 6

سيكو  الوصول واألمن  7 حقمن  له  البيانات    ن  كانت  إذا  بياناتك؟  إلى  الوصول 

 حساسة، كيف ستحميها من الوصول غير المصرح به؟

 كيف يمكن تسمية ملفات البيانات؟  تنظيم البيانات  8

 البيانات في مجلدات؟ كيف ستنظم 

 كيف تدار عمليات نقل ومزامنة البيانات بين األجهزة المختلفة؟

التعاونية   الكتابة  تدار  بين   Collaborative writingكيف 

 الزمالء؟

المختلفة   اإلصدارات  تتبع  يمكن    different versionsكيف 

 لملفات البيانات والمستندات؟ 

 أين سيتم تخزين البيانات؟   اإلختزان 9

 من سيدفع ثمن األجهزة؟  

 من سيديرها؟ 

 ما أدوات إدارة الببليوجرافيا المستخدمة؟ إدارة الببليوجرافيا 10

 شاركة المصادر بين األعضاء اآلخرين في البحث؟ تتم مكيف س

 ما البيانات التي سيتم تقاسمها مع اآلخرين؟  اقتسام البيانات ونشرها وأرشفتها  11

 ما المرخص له باستخدامها؟ 

 ما البيانات التي سوف تدمر؟ متى؟ كيف؟ التدمير 12

 ي هذه الخطة؟ من سيكون مسؤوالً عن كل عنصر من العناصر ف المسؤوليات  13

ما تكلفة هذه الخطة؟ تشمل التكاليف المحتملة اآلتي: أجهزة النسخ  الميزانية 14

من   المستغرق  والوقت  تنظيم  االحتياطي،  في  المساعدين  جانب 

 البيانات، وإنشاء الميتاداتا، واألرشفة، إلخ.

 ال تقصر نفسك وتتقيد بالعناصر المذكورة أعاله. متفرقات  15

 توقف وفكر. 

 ما المفقود في هذه القائمة؟  

تحديث   من  نتمكن  حتى  إخبارنا  فالرجاء  ما،  شيء  في  فكرت  إذا 

 هذه المعلومات.
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القادم   الجيل  بنهج  ما وصفته  الوثيقة  تناولت  البحثية،   Next generation approachesكما  البيانات  إدارة  ألدوات وخطط 

 شملت ما يلي: وهو ما يتعلق بعدد من االستفسارات والتساؤالت التي

 اعتبار خطة إدارة البيانات البحثية وثيقة عامة وليست خاصة.  •

 ورقية.إعداد نسخة إلكترونية وأخرى  •

 اعتبارها وثيقة مرنة تعايش الحياة وتطورها وبالتالي يمكن تغييرها خالل المشروع البحثي. •

 ي خطواته ومراحله وفق ما جاء. وثيقة قابلة للقياس، بمعنى طرح تساؤالت بشأن مدى تقدم البحث العلمي ف •

الغرض يمكن االسترشاد بما توصلت إليه ورشة عمل  يمكن التواصل بها عبر أنظمة إلكترونية متنوعة وغير مقيدة. ولهذا   •

 (Simms S, 2017) دولية تناولت القضية نفسها.

مجموع إعدادها  في  اشترك  التي  البحث  ورقة  ناقشت  جامعة  كما  بمكتبات  المكتبات  وأمناء  المعلومات  اختصاصي  من  ة 

تي تستهدف دعم المستودعات وخدمات تخطيط البيانات، ووصفت بأنها لم تصل بعد  " البرامج التدريبية الGriffith"جريفيس  

 (Searle, Wolski, Simons, & Richardson, 2015) لمرحلة النضوج واالكتمال.

 وإدارتها القسم الثالث: البيانات البحثية في مصر: خريطة لوحداتها ومراكزها ومؤسساتها 

في   البحثية  والبيانات  العلمي  للبحث  الذهنية  للخريطة  العام  اإلطار  أو عناصر  البحث وهو: ما مكونات  لهذا  هناك تساؤل عام 

والمؤسسات الباحثين  تساعد  لها  استراتيجية  إدارة  أجل  من  على    مصر  التعرف  على  البحثية  بياناتها  إلدارة  المتطلعة  البحثية 

 العالقة سعيا لتكاملها وتعاونها وتجنب التكرار؟ وتصف الفقرات القادمة هذا الحال بمعظم تفاصيله.  المؤسسات ذات الصلة أو

 البحث العلمي في مصر بين الجامعات والوزارات والمراكز 3-1

التنمية الشالبحث العلمي الجاد المتربط بواقع   املة المجتمع وحالته وظروفه ومتغيراته ومشكالته... يعد من أهم وسائل تحقيق 

والمستدامة وأقصر الطرق للوصول إليها، فهو المسئول األول عن تحقيق التطور والتقدم في كافة المجاالت واألنشطة العلمية  

وأ العلمي  البحث  لخطورة   ... واالجتماعية  واالقتصادية  األمن والصناعية  اهتمامات  أبرز  من  أصبح  األمم  مستقبل  في  هميته 

 القومي. 

المالية التي تساهم فى تطويره،    2014حرص الدستور المصري   البحث العلمي وتوفير المخصصات  التأكيد على حرية  على 

ق السيادة الوطنية، على أن: "تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقي  23حيث تنص المادة  

ن له  وتخصص  والمخترعين،  الباحثين  وترعى  المعرفة،  اقتصاد  عن  وبناء  تقل  ال  الحكومي  اإلنفاق  من  الناتج  1سبة  من   %
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الخاص   للقطاعين  الفعالة  المساهمة  الدولة سبل  تكفل  العالمية. كما  المعدالت  تتفق مع  تدريجيا حتى  اإلجمالي تتصاعد  القومي 

على  66ص المادة كما التزمت الدولة برعاية الباحثين حيث تن  "صريين في الخارج في نهضة البحث العلميواألهلي وإسهام الم

)عبد    أن:"حرية البحث العلمي مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها ".

 ( 2018هللا، 

مجتمعا    2030المجتمع المصري بحلول عام  ، أن يكون  2030ستهدف استراتيجية الدولة فى العلوم والتكنولوجيا واالبتكار  كما ت

مبدعا، ومبتكرا، ومنتجا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، ويتميز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية لالبتكار والمعرفة،  

ؤسسات البحث  ( البنية التنظيمية لم2االبتكار باألهداف والتحديات الوطنية. ويوضح الشكل)ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات 

 العلمي بمصر ووزارتها كما هي على الموقع الرسمي ألكاديمية البحث العلمي.

 

 هيكل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا  :(2الشكل )

 لعالي! ما بين وزارة دولة مستقلة أو جزء من وزارة للتعليم ا

شهدت مصر في تاريخها الحديث مجموعة من القرارات تتعلق بجدوى انفراد البحث العلمي بوزارة له أو مجرد اإلبقاء عليه 

م. كما تمتد التساؤالت لتصل لجدوى ومبررات إنشاء 2020ضمن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما هو الحال حتى عام  

العلمي والتكن البحث  للبحوث )1971)ولوجيا  "أكاديمية  القومي  م("!  1956م(" بينما كان هناك كيان آخر يحمل اسم "المركز 
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أظن أنها كلها تساؤالت طبيعية كان لها أكبر األثر في اتساع رقعة البحث العلمي في مصر وإنشاء العديد من المراكز والوحدات 

 اشرة بالمجتمع المصري والعربي العالمي أحياناً.قة المبالفرعية التي تخدم شتى مجاالت وقطاعات البحث العلمي ذات العال

 م(1971أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومجالسها النوعية )

تعتبر المجالس النوعية كمركز فكر استراتيجى ووعاًء للفكر وبيت خبرة وطني في جميع مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار  

العلماء   السادة  من  نخبة  مجلس  والمتخصوتضم  من  وتتكون  المختلفة.  العمل  وقطاعات  البحوث  ومراكز  بالجامعات  صين 

 مجلس نوعي:  19التخطيط والدراسات الذي يقوم بالتنسيق بين 

اإلقتصادية واإلدارية،  البحوث  االجتماعية واإلنسانية والسكان، مجلس  العلوم  العلمي، مجلس بحوث  البحث  أخالقيات  مجلس 

الطبي البحوث  مجلسمجلس  والنقل   ة،  الطرق  بحوث  مجلس  المخاطر،  وإدارة  المستقبلية  الدراسات  مجلس  والمعرفة،  الثقافة 

والثروة   البترول  بحوث  مجلس  والبناء،  اإلسكان  بحوث  مجلس  المعلومات،  وتكنولوجيا  اإلتصاالت  بحوث  مجلس  والمرور، 

بحوث الدواء، مجلس بحوث العلوم األساسية،    ة، مجلسالمعدنية، مجلس بحوث البيئة، مجلس بحوث الثروة الحيوانية والسمكي

والطاقة، مجلس بحوث  الكهرباء  بحوث  بعد، مجلس  واإلستشعار عن  الفضاء  بحوث  والغذاء، مجلس  الزراعة  بحوث  مجلس 

 (2016)والتكنولوجيا م.،  المياه والري، مجلس بحوث تكنولوجيا الصناعة.

 م(  1991لى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية )المجلس األع

ليقاااوم بالتنسااايق  1991لسااانة  488أنشااال المجلاااس األعلاااى لمراكاااز ومعاهاااد البحاااوث طبقااااً للقااارار الجمهاااوري رقااام 

والااربط وإصااادار اللاااوائح المشااتركة باااين المااااراكز والمعاهاااد أساااوة باااالمجلس األعلاااى للجامعااات. كماااا صااادر القااارار 

وعضاااوية  ولرررة لشرررئون البحرررث العلمررريوزيرررر الدبإعاااادة تنظااايم المجلاااس برئاساااة  1998لسااانة  378الجمهاااوري رقااام 

رؤسااااء المراكاااز والمعاهاااد والهيئاااات البحثياااة التابعاااة لاااه باإلضاااافة إلاااى أماااين المجلاااس والاااذي يعاااين باااذات الشاااروط 

اإلشااراف علااى األجهاازة والضااوابط التااي يعااين بهااا أمااين المجلااس األعلااى للجامعااات حيااث يقااوم بأعمااال أمانااة المجلااس و

 (2020)البحثية،  صريف شئونها الفنية واإلدارية والمالية.التي تتكون منها األمانة وت

هذا وتتركز رسالة المجلس في التنسيق وإقامة نظام فعال ذو كفاءة عالية للمعاونة في تعظيام األداء وتجانس العمال وتكاملاه. 

على أجل   وتأتي  من  العلمي  البحث  لوزارة  التابعة  البحثية  والهيئات  والمعاهد  المراكز  بين  "التنسيق  مهمة  مسؤولياته  رأس 

والتواص الترابط  تحقيق  التنمية محاولة  سبيال  فاي  وتوجيههاا  المرجوة  والتكنولوجية  العلمية  األهداف  وتحقيق  بينهما  فيما  ل 
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القومي. التنمية على المستوى  التابعة له    وتحقيق أهداف  البحثية  وبالبحث تبين أن هناك عددا ال بأس به من المراكز والمعاهد 

 وتشمل: 

 المركز القومي للبحوث  •

 والمصايد المعهد القومي لعلوم البحار •

 معهد تيودوربلهارس لألبحاث  •

 معهد بحوث أمراض العيون •

 معهد بحوث البترول  •

 معهد بحوث اإللكترونيات  •

 مركز بحوث وتطوير الفلزات •

 م(، وهذه وحدها يتفرع عنها المراكز والمعاهد اآلتية:2000دينة األبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية )م •

o ارة الدولية مركز استراتيجيات التنمية والتج 

o معاهد التكنولوجيات الجديدة والمستحدثة 

o  مركز تكنولوجيا الفضاء 

o مركز الكيمياء المتقدمة 

o والمواد الجديدة  معهد بحوث التكنولوجيات المتقدمة 

o معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحديثة 

o ( 14المراكز القطاعية في المدينة  )مركز ومعهد 

o  الذرية وتطوير الفلزات وغيرها العديد من المراكز البحثية 

 الهيئة القومية لالستشعار عن البعد وعلوم الفضاء  •

 المعهد القومي للقياس والمعايرة  •

 ث الفلكية والجيوفيزيقيةالمعهد القومي للبحو •
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 المراكز البحثية المستقلة: 

العلمي   البحث  قطاع  تتبع  ال  بحثية  مراكزا  في مصر  العلمي  البحث  أفق  في  من: يسطع  كل  في  تمثل  والذي  المعلن  الرسمي 

 ذكر اآلتي:أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية. ومن بين تلك المراكز ن

 م( 1955المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية )

م ليصبح المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية  1959م معهدا للبحوث الجنائية، ثم تحول عام  1955الذي تم تأسيسه عام  

 (2017)والجنائية،  م هيئة ذات شخصية مستقلة.1969وأصبح عام 

 الهيئات النوعية ومراكزها البحثية

 مراكز هيئة الطاقة الذرية 

لل النامية التي استشعرت الدور الحيوي  التنمية الوطنية.  كانت مصر من أوائل الدول  الذرية في خدمة  تطبيقات السلمية للطاقة 

تستهدف تمكين الدولة من استغالل الطاقة  بإنشاء لجنة الطاقة الذرية كهيئة قائمة بذاتها    1955لسنة    509لذلك صدر قانون رقم  

العل التقدم  لمسايرة  وغيرها  وزراعية  وصناعية،  وطبية،  علمية  من  السلمية  األغراض  في  السنوات    .ميالذرية  مدار  وعلى 

شعاعية الماضية دأبت هيئة الطاقة الذرية على تطوير هذه التكنولوجيا الراقية في مجاالت استخدام النظائر المشعة والمصادر اإل

الرئيسي  المحرك  النووية هي  التكنولوجيا  بأن  الوطني  االقتناع  والصناعة وغيرها. ومع  الجوفية  والمياه  والزراعة  الطب  في 

الفترة على تطوير معاملها وتزويدها بأحدث  لتطو الهيئة خالل هذه  المجاالت، عملت  العديد من  المتقدمة في  التكنولوجيات  ير 

بشر قاعدة  وكونت  ثالثة  التقنيات  من  الذرية  الطاقة  هيئة  وتتكون  العالم.  أنحاء  في  النووية  المدارس  بأرقى  احتكت  علمية  ية 

 (2014)الذرية،  مراكز أساسية كاآلتي:

 مركز البحوث النووية •

 مركز المعامل الحارة  •

 المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا األشعاع  •

 هيئة قناة السويس 

 الهيئة إدارة مستقلة للتخطيط والبحوث والدراسات.يتبع 
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 البحثيةالوزارات المصرية ومراكزها ومعاهدها ووحداتها وهيئاتها 

 مركز بحثي تابع للوزارات المصرية. منها على سبيل المثال اآلتي: 219هناك أكثر من 

 وزارة الزراعة 

 مركز البحوث الزراعية  •

 مركز بحوث الصحراء  •

بح  24 • ومعهد  النبات معمل  وأمراض  الزراعية  والهندسة  الحقلية  والمحاصيل  والقطن  البساتين  مجاالت:  في  وث 

 وغيرها.

 الصحة والسكان وزارة 

 الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ويتبعها:

 المعهد التذكاري للبحوث الرمدية  •

 المعهد القومي ألبحاث الكبد واألمراض المتوطنة •

 غذيةالمعهد القومي للت •

 معهد التأهيل الحركي •

 المعهد القومي للسكر والغدد الصماء  •

 معهد السمع والكالم  •

 ي معهد القلب القوم •

 معهد الكلى •

 معهد بحوث الحشرات الطبية •

 وزارة الطيران المدني 

 الهيئة العامة لألرصاد الجوية  •
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 وزارة الكهرباء والطاقة 

 المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا اإلشعاع  •

 ئات بحثية في مجاالت الطاقة الذرية والمتجددة والنوويةمراكز وهي 5 •

 وزارة الموارد المائية

 لبحوث المياة المركز القومي  •

معهدا ووحدة بحوث ودراسات في مجاالت البيئة والمناخ والمياة والشواطل والصرف والمساحة والموارد المائية   15 •

 والمياة الجوفية والنيل.

 وزارة االتصاالت

 مي لالتصاالت المعهد القو •

 وزارة االستثمار

 المركز المصري لتطوير األسمدة •

 العمرانية  وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية

 المركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء  •

 الهيئة القومية للتخطيط العمراني  •

 جهاز بحوث ودراسات التعمير  •

 وزارة البترول 

 الشركة المصرية للغازات الطبيعية وغيرها •

 جارة والصناعة وزارة الت

 الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة •

 رمراكز مصر لنقل التكنولوجيا واالبتكا •
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 معهد التبين للدراسات المعدنية •

 وزارة التربية والتعليم 

 المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية  •

 وزارة التنمية االقتصادية 

 المركز الديموجرافي بالقاهرة •

 وزارة النقل 

 لقومي للنقلالمعهد ا •

 الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل •

 وزارة الثقافة 

 يتبعه من لجان تحصصية المجلس األعلى للثقافة وما  •

 الهيئة المصرية العامة للكتاب  •

 المركز القومي للترجمة •

 صندوق التنمية الثقافية •

 علمية والبحثية(  الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق المصرية )يتبعها مجموعة متنوعة من المراكز •

 الشركات الخاصة

 الشركة العربية لألدوية والصناعات الكيماوية •

 شركة أمون •

 مجلس الوزراء 

 مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار •
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 مجلس النواب

 اإلدارة العامة للمعلومات والمكتبة •

 مكتبة اإلسكندرية 

 مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي  •

 عالمية المؤسسات الصحفية واألجهزة اإل

 مركز اإلهرام للدراسات السياسية واالستراتيجة •

 األجنبيةالمعاهد والمراكز البحثية 

 المعهد الفرنسي •

 المعهد الفنلندي •

 معهد جوتة األلماني  •

 المركز الثقافي األمريكي  •

 المجلس الثقافي البريطاني •

 ة(األجنبي –الخاصة  –الجامعات المصرية وكلياتها ومراكزها البحثية )الحكومية 

م  2017الجامعات في إصدارها الثامن لعام  القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد مجموعة من معايير اعتماد  أصدرت الهيئة  

العلمية" أن يكون للجامعة خطة بحثية معتمدة تسهم في تحقيق رسالتها   الثامن "البحث العلمي واألنشطة  تضمنت في معيارها 

ا وتعكس  القومية  التوجهات  الماليوتخدم  العلمي  البحث  موارد  وتنمية  توفير  على  الجامعة  وتحرص  المجتمعية،  ة  الحتياجات 

البحوث  مجال  في  المختلفة  التخصصات  بين  والمشاركة  التعاون  وتشجع  البحثية،  خطتها  يحقق  بما  الباحثين  ودعم  والمادية 

العل البحث  بأخالقيات  اإللتزام  وتراقب  البحثي،  النشاط  في  الطالب  داعما ومشاركة  مناخا  وتخلق  الفكرية  الملكية  وتحمي  مي 

وتجدر اإلشارة إلى وجود مجموعتان من المراكز البحثية التابعة لكل جامعة،    (2017)واالعتماد،    لألنشطة العلمية واالبتكار. 

 هما:
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 مراكز بحثية تتبع إدارة الجامعة نفسها.   •

 التابعة للكليات والمعاهد التابعة للجامعة. المراكز والوحدات البحثية •

 الطابع الخاص التابعة إلدارة الجامعة مباشرةالمراكز ذات  -جامعة القاهرة  

تحقيقا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدور المهم والحيوي الذي تهدف إليه من خالل كوادر علمية متخصصة 

ت العليا لحل  عرفة والتي تستطيع من خالل هذه الخبرات المتميزة من توجيه البحوث والدراساعلى أعلى مستوى من العلم والم

مشاكل المجتمع، برزت فكرة إنشاء مراكز األبحاث والوحدات ذات الطابع الخاص بما لديها من أجهزة علمية بحثية متقدمة من 

كافة   في  والتطبيقية  التحليلية  البحوث  إجراء  في  متخصصين  والتجارية  أساتذة  والزراعية  واالقتصادية  االجتماعية  المجاالت 

 والطبية والبيطرية.  والصناعية والهندسية

 ( رقم  الجمهوري  القرار  بمقتضى  والوحدات  المراكز  هذه  أنشئت  لسنة  1087وقد   )1969( للمادة  وطبقاً  قانون 307،  من   )

اكز والوحدات لينص على "إجراء البحوث العلمية الهادفة إلى  جاء الهدف الثاني لهذه المر  1972( لسنة 9تنظيم الجامعات رقم )

 قعية التي يواجهها النشاط اإلنتاجي أو دور الخدمات أو مواقع العمل المختلفة في المجتمع." حل المشاكل الوا

 ويتبع إدارة جامعة القاهرة المراكز والوحدات اآلتية:

  MIT مركز بحوث التنمية •

 مركز الدراسات الشرقية  •

 ز والدراسات البيئيةمرك •

  مركز الحد من المخاطر البيئية •

 األجنبية والترجمةمركز اللغات  •

     مركز اللغة والثقافة العربية •

             مركز دراسات التراث العلمي •

      مركز دراسات علوم الفضاء •

     مركز التقييم العقاري والبناء •

 مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات  •
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 المثال كليتي اآلداب والحقوق. كليات الجامعة ومعاهدها عشرات المراكز نذكر منها على سبيل  بينما يتبع

 كليررة اآلداب 

  مركز البحوث والدراسات النفسية •

  مركز البحوث والدراسات االجتماعية  •

  مركز البحوث والدراسات التاريخية •

 مركز بحوث نظم وخدمات المعلومات      •

 يبروامريكية        مركز دراسات الثقافة اال •

 مركز الدراسات األرمينية               •

 مركز الموهبة واإلبداع  •

 كليررة الحقرررروق

  مركز بحوث االستشارات القانونية والتدريب •

  مركز دراسات وبحوث حقوق اإلنسان •

 م.البحوث والدراسات القانونية للتنمية اإلدارية  •

 مركز بحوث الجريمة ومعاملة المجرمين       •

 مركز المعلومات واالستشارات القانونية  •

 مركز الدراسات القانونية والشرعية القضايا األسرة والقضايا الفقهية المعاصرة  •

 (2020)بالقاهرة،   الجامعة األمريكية بالقاهرة

 مركز إتاحة المعرفة من أجل التنمية •

 مركز دراسات الهجرة والالجئين •

 ز التنمية المستدامةمرك •

 نيلسون لدراسات شئون المرأة معهد سينثيا  •

 مركز توثيق النشاط االقتصادي •
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 مركز الخازندار للبحوث والنماذج التجارية •

 مركز دراسات الشرق األوسط •

 مركز األمير الوليد بن طالل بن عبد العزيز آل سعود للدراسات والبحوث األمريكية  •

 معهد البحوث للبيئة المستدامة •

 االجتماعيةمركز البحوث  •

 مركز يوسف جميل ألبحاث العلوم والتكنولوجيا  •

 قياسات البحث العلمي في مصر: معرفاته وخدماته  3-2

أمام هذا الزخم المؤسسي للمراكز والوحدات البحثية كان ال بد من التساؤل عن الجدوى واألهمية والقيمة والعائد وأوجه التشابه 

التعاون....إلخ التساؤالت  والتداخل وفرص  المعرفية وقنوات   من  الفاصلة واألبعاد  الحدود  التي من شأنها أن ترسم  المشروعة 

االتصال وسياسات حفظ وإدارة البيانات البحثية على مستوى هذا الكم من الوحدات البحثية. ويشير مؤشر البحث العلمي لشهر  

للعام   المؤسس  38وجود    2019نوفمبر  أفضل  ضمن  مصرية  بحثية  فيمؤسسة  البحثية  لمؤشر  ات  وفقاً   Scimago العالم 

عالمياً، تليها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في    507، وقد جاءت جامعة القاهرة في المرتبة األولى محلياً والمرتبة  2019

والا   محليا  الثانية  والا    579المرتبة  محلياً  الثالثة  المرتبة  في  للبحوث  القومي  المركز  ثم  جاءت  وق  .عالميا  596عالمياً    4د 

أعلى   في  بحثية مصرية  الا    30مؤسسات  المرتبة  في  القاهرة  جامعة  األوسط وهي  الشرق  في  بحثية  أكاديمية   14مؤسسة  ثم 

وجامعة عين شمس في المرتبة الا   25والمركز القومي للبحوث في المرتبة الا    21البحث العلمي والتكنولوجيا في المرتبة الا  

الش  29 دول  األوسطضمن  الا  وق  .رق  والمرتبة  محلياً  األولى  المرتبة  في  والتكنولوجيا  العلمي  البحث  أكاديمية  جاءت    286د 

الا   والمرتبة  محلياً  األولى  المرتبة  في  والتكنولوجيا  للعلوم  اليابانية  المصرية  الجامعة  البحثي وجاءت  التأثير  في مؤشر  عالمياً 

الا  د جاءت جامعة  عالمياً في مؤشر تأثير االبتكار، وق  412 عالمياً في مؤشر   185القاهرة في المرتبة األولى محلياً والمرتبة 

المجتمعي مؤشر  .التأثير  منهجية  والمؤسسات   Scimago وتعتمد  األكاديمية  )المؤسسات  البحثية  المؤسسات  تصنيف  على 

الرئيسية وهي مؤشر التأثير من المؤشرات    المتعلقة بالبحوث والتطوير ( وفقاً لمؤشر مركب يتكون من ثالثة مجموعات مختلفة

ويعرف مؤشر البحث العلمي الشهري بأنه مؤشر للعلوم والتكنولوجيا   .البحثي ومؤشر تأثير االبتكار ومؤشر التأثير المجتمعي

)والتكنولوجيا أ.، صفحة   يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شهرياً.

 وفيما يخص خدمات الباحثين المصريين في الداخل والخارج تجدر اإلشارة إلى اآلتي:  (2016
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األسماء   • كتابة  االفتراضي  -توحيد شكل  الدولي  اإلستناد  الشكل )و  VIAF (OCLC, 2019)  ملف  ( تسجيلة 3يوضح 

قا في  وردت  كما  الباحث  لا  اسم  التابعة  األسماء  بيانات  االفتراضي    OCLCعدة  الدولي  االستناد  ملف  في  وردت  كما 

VIAF (OCLC, 2019) . 

 

 OCLCتسجيلة اسم الباحث كما وردت في قاعدة بيانات األسماء التابعة لا  :(3) شكل

تم تخليقه السم الباحث    :VIAF IDمكنه أن يلحظ أن هناك رمزاً فريداً  والمتتبع للبيانات الواردة في الملف االستنادي الدولي ي

 (Personal) 31745617( وقيمته عددية  4كما في الشكل)

 

 OCLCيد الذي يخلقه النظام للباحث المسجل في قاعدة بيانات األسماء التابعة لا الرمز الفر :(4) شكل
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ى منظومة وطنية لمنح الباحثين معرفات خاصة بها ولكنها في الوقت الحالي  هولندا لفترة طويلة علوتجدر اإلشارة إلى اعتماد  

 بحاث العلمية تبحث تغييرها من أجل الحضور والمشاركة العالمية لبيانات الباحثين واأل

البحثية   • البيانات  الدولية لمجموعات  المصرية    –المستودعات  بيانات   -المشاركة  إلى  الدائم  الوصول  أهمية  تأكيدا على 

ومبدأ  الطويل  المدى  على  الحفاظ  أن  عن  فضالً  العلمي،  المجتمع  في  المصلحة  أصحاب  لجميع  تحديا  واعتباره  البحث 

البحث يمثل فرًصا واسعة للمجتمع العلمي. فقد بدأت العديد من الجامعات ومراكز البحوث في الوصول المفتوح إلى بيانات  

الدائم إلى مجموعات البيانات في بيئة أساسها الثقة. وبالنظر للحالة العامة  بناء مستودعات لبيانات البحث مما يتيح الوصول  

م التجانس  عدم  من  كبيرة  درجة  نلحظ  الفردية  المستودعات  والناشرين  لتلك  التمويل  وهيئات  الباحثين  على  يصعب  ما 

فيها والبحث  البحث  بيانات  لتخزين  المناسبة  المستودعات  اختيار  العلمية  ظهرت  ولهذ  .والمؤسسات  وغيرها  األسباب  ه 

ليكون بمثابة سجل عالمي لمستودعات بيانات البحوث من مختلف التخصصات األكاديمية.   re3data.orgالحاجة لوجود   

البحثية على المستوى العالمي وزيادة الوصول وتحسين    فقد جاء السجل العالمي ليعزز ثقافة المشاركة واالقتسام للبيانات 

 (. DFGوتموله مؤسسة األبحاث األلمانية ) 2012ة. وقد بدأ تشغيل السجل في خريف عام رؤية البيانات البحثي

العالمي   المشروع  المكتبات والمعلومات في جامعة هومبولدتك re3data.org ويأتي ضمن شركاء هذا  لعلوم  زو  -لية برلين 

والمعلومات Humboldt-Universität zu Berlinبرلين   المكتبات  خدمات  وإدارة   ، (LIS)  مركز األلماني   GFZ في 

ومكتبة الجيولوجية،  للتكنولوجيا KIT للبحوث  كارلسروه  معهد    Karlsruhe Institute of Technology (KIT) في 

. وتجدر اإلشارة إلى أن الشركاء األلمان لديهم نشاط بارز في المبادرة األلمانية Purdue Universityكتبات جامعة بوردو  وم

الشبكة الجارية.     German Initiative for Network Information (DINI) لمعلومات  البحوث  بيانات  إدارة  وأنشطة 

 لعلمية على اإلشارة إلى هذا السجل العالمي أمثال: كما يحرص العديد من الناشرين وبعض المجالت ا

Copernicus Publications - PeerJ - Springer - Nature's Scientific Data 

ياساااات التحريااار الخاصاااة بهااام كاااأداة لساااهولة تحدياااد مساااتودعات البياناااات المناسااابة لتخااازين بياناااات وذلاااك ضااامن س

فااي وثيقااة مهمااة صااادرة  re3data.orgتخدام هااذا السااجل العااالميهااذا وقااد أوصاات المفوضااية األوروبيااة باساا  .البحااوث

 ".2020انااات البحااوث فااي أفااق عنهااا بعنااوان: "مبااادا توجيهيااة بشااأن الوصااول المفتااوح إلااى المنشااورات العلميااة وبي

(About - Registry of Research Data Repositories, 2020) 
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مارس   العالمي    2013وفي  السجل  با    re3data.orgأعلن  المعروف  اآلخر  والسجل  الدليل  مع  للدمج  اتفاق  توقيع  عن 

1Databib    في خدمة واحدة يتم إدارتها تحت رعايةataCiteD    والهدف من هذا االندماج هو الحد من  2015منذ نهاية عام .

خالل سجل واحد مستدام لمستودعات بيانات البحث يجمع بين أفضل  ازدواجية الجهود وخدمة مجتمع البحث بشكل أفضل من  

 الميزات لكال المشروعين.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع   " من إعدادEgypt’s Information Portalوقد وصفت "بوابة معلومات مصر:  

ر المعلومات التي تهم المواطن المصري ويقدم  م. وهو أحد أدوات المعرفة لنشر وتوفي2003لمجلس الوزراء وتم تدشينه عام  

صورة طبق األصل عن الحياة في مصر إلى المجتمع الدولي. وقد تحول إلى مرجع رئيسي يعكس التطورات والواقع في مصر  

الحاسمة.  القضايا  تجاه  رؤيتها  تحديد  وكذلك  المجتمع  مع  بالتفاعل  تسمح  مجتمعية  اتصال  كقناة  نفسه  الوقت  في  العمل  مع 

وتتضمن البوابة العديد من التقارير واإلحصاءات والبيانات الحكومية والدراسات والتقارير وورقات العمل وإعمال المؤتمرات 

 ، باإلضافة إلى ملفات كاملة ألهم القوانين والتشريعات التي تم سنها. IDSCاها المركز وملخصات الدراسات البحثية التي أجر

(re3data.org, 2018) 

 

   re3data.orgبوابة معلومات مصر كما وردت في السجل العالمي  :(5) شكل

 
1   Databib   بمثابة ببليوجافية شارحة وفهرس متاح بالمجان لمجتمعات البحث العلمي يقدم معلومات عن مستودعات بيانات البحوث. ومن بين عناصر

الوصول على االنترنت   المستودع وعنوان  المستودعات: اسم  م  URLالبحث عن  ، وسياسات االستخدام واإليداع  والصيانه؛ ووصف  للمستودع  وجز 

 ؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس؛ وشروح من المستخدمين اآلخرين.الخاصة به؛ ور



ARID International Journal of Informetrics and Scholarly Communication (AIJISC) VOL: 2, NO 2, January 2021 

 

46 
 

 

 re3data.orgكما وردت في البيانات التفصيلية الوصفية لبوابة معلومات مصر  :(6) شكل

 الخريطة الذهنية لبيانات البحث العلمي في مصر 3-3

للتعبير عن   الذهنية وسيلة  الورقة الخريطة  الرئيسية في وسط  الفكرة  فتكتب  التعبيرية،  الرسومات والصور  األفكار من خالل 

المعلوما لتمثيل  تخطيطي  رسم  بمثابة  فرعية.  ومطويات  أفكار  تحمل  أذرع  منها  تستخدم وتتفرع  مرئي.  بشكل  تحديدها  أو  ت 

وفروعها. الموضوعات  أو  األفكار  بين  العالقات  الذهنية إلظهار  الخريطة   (Organisation, 2019) الخرائط  إعداد  وألجل 

 (meister, 2020) المتاح بالمجان على الخط المباشر. MindMeisterالمستهدفة لجأ الباحث إلى حزمة برمجيات 

 

 الخريطة الذهنية لبيانات البحث العلمي في مصر :(7) شكل
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الدولي   أو  العالمي  المستوى  العلمي:  للبحث  أساسية  ثالثة مستويات جغرافية  إلى وجود  اإلشارة  اإلقليمي    –يتوجب  المستوى 

العربي(   الوطن  الحالة  هذه  ا  –)وفي  أو  المحلي  الشكل)المستوى  ويوضح  ال7لوطني.  للبيانات  الذهنية  الخريطة  في (  بحثية 

 مكملة لعضها البعض ومتتابعة ويقود كل منها لآلخر، كاآلتي:  أربعة مستوياتمصر، والتي يمكن تتبعها وقراءتها من خالل 

األول: واتجاهات  المستوى  العلمي  للبحث  الوطنية  الرؤى  وتعكس  واالستراتيجيات،  والسياسات  وتشمل  الخطط  ومجاالته،  ه 

ياسات تصنيف المعلومات وحماية البيانات وإدارة البيانات البحثية وتخصيص الموارد المالية قوانين حماية الملكية الفكرية وس 

قواعد  بإنشاء  المعنية  الخاصة  العالمية  الشركات  المستوى  في هذا  يقع  العلمي...واستثناء  البحث  الدولة وأخالقيات  من موازنة 

بحث العلمي وخدماته العالمية لما لها من أهمية وانعكاسات  ت للكشافات والمستخلصات والنصوص الكاملة ومؤشرات الالبيانا

 على البحث العلمي اإلقليمي والوطني.

المعاهد والمنظمات ومؤسسات ومراكز ووحدات البحث العلمي، وتشمل كافة أشكال الكيانات من وزارات أو  المستوى الثاني:  

أو دور  هيئات  )مراحل  العلمي  بالبحث  الصلة  ذات  وغيرها  وتنظيم  جامعات  وتجميع  وابتكار  خلق  من  العلمي  البحث  حياة  ة 

وإدارة واسترجاع ومشاركة وخفظ وتأمين...وغيرها( في كافة قطاعات المعرفة اإلنسانية سواء حكومية أو خاصة أو مجتمع  

قياسات البحثية. توى الشبكات والتحالفات والتجمعات البحثية وجهود المدني أو هيئات دولية وغيرها. كما يندرج ضمن هذا المس

وتقع نظم المعلومات البحثية ومستودعاتها، والمكتبات ومراكز المعلومات والناشرين ودور نشر الجامعات في منطقة وسط بين 

 المستويين الثاني والثالث. 

و يعمل من ا ومعظمهم يتبع المؤسسات الواردة بالمستوى الثاني أاألفراد من طالب وباحثين ومعلمين وغيره  المستوى الثالث:

 خاللها.

الرابع: والرسائل   المستوى  وفصولها  والكتب  اإلختراع  براءات  وتشمل  العلمي  البحث  أشكال  لكافة  المختلفة  اإلصدارات 

ويقع   والتجارب...وغيرها.  المعامل  وتقارير  الدوريات  ومقاالت  المؤتمرات  وأعمال  بيانات الجامعية  قواعد  المستوى  هذا  في 

 واأللتمترية ومن المؤكد أنها تعكس الجهود العلمية البحثية لكل من المؤسسات أو الهيئات واألفراد معاً.  القياسات الببليومترية

الرقمية   والكيانات  والمواقع  والكتب  للدوريات  الدولية  والترقيمات  للمحددات  الدولية  "المعايير  امتداد  أن  والباحثين والمالحظ 

 الرابع. وقد حدد "شانكس وأرليتش" ثالث فئات للخدمات الرقمية للباحثين، وهي:  وغيرها" عبر كافة المستويات من األول إلى 

(Shanks & Arlitsch, 2016) 

 تحديد هوية المؤلفين والباحثين.  •
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 التشبيك المهني واألكاديمي. •

 لمصادر المرجعية.إدارة االستشهادات وا •

إلى   اإلشارة  المصريوتجدر  المعرفة  بنك  في  المسؤولين  بين  التي جمعت  التصنيف  EKB اللقاءات  بلجنة  الجامعات  وممثلي 

 الدولي على التنبيه على موضوعين هما:

كون ضمن  وكذلك أن ت Index مبادرة المجلس األعلى للجامعات بهدف اعتماد المجالت العلمية بكل جامعة وأن يكون لها •

ة وفق المواصفات العالمية. وقد ناشد المجلس رؤساء تحرير هذه المجالت بكل جامعة سرعة مجالت اللجان العلمية للترقي

 التواصل مع المجلس األعلى للجامعات وبنك المعرفة المصري لهذا الغرض.  

أجل إعداد كشاف لالستشهادات  من    Clarivate Analyticsبالتعاون مع شركة    EKBدعم مبادرة بنك المعرفة المصري •

بحيث تظهر في قواعد البيانات لديهم ويتم  ،  المجالت التي تنشر باللغة العربيةلكافة    Arabic Citation Indexالعربية   

 تصنيفها وإشهارها واإلعالن الدوري عن معامل التأثير العربي للمجالت العلمية الصادرة باللغة العربية.

 لبيانات البحثية وخطوطها الثالثة العريضة ومتغيراتها ية لاإلدارة االستراتيج 3-4

الخطوط العريضة لإلدارة اإلستراتيجية والبحثية لبيانات األبحاث العلمية في شتى    وفي محاولة من الباحث إللقاء الضوء على

 المجاالت المعرفية، يقترح الباحث الخطوط الثالثة اآلتية:

 تلفة: المعرفية المخالقطاعات  -الخط األول 

 يمكن تقسيم القطاعات المعرفية للقطاعات الخمسة اآلتية:

 التمريض.  –العالج الطبيعي  –الصيدلة  –طب الفم واألسنان  -ويشمل: الطب  قطاع العلوم الطبية .1

 الحاسبات والمعلومات  –التخطيط اإلقليمي والعمراني  -ويشمل: الهندسة  قطاع العلوم الهندسية .2

 الدراسات األفريقية –رياض االطفال  –التربية  –االثار  –ويشمل: اآلداب والتربوية وم اإلنسانية قطاع العل .3

اإلجتماعية .4 العلوم  األعمال    قطاع  وادارة  التجارة  السياسية    –االقتصاد    –ويشمل:   -اإلعالم    -القانون    –العلوم 

 اإلحصاء

 يزر الل -البيطري الطب  –الزراعة  –ويشمل: العلوم  قطاع العلوم األساسية .5

 المؤسسات األم الراعية للبحث العلمي بمصر والمجالس والمعاهد...وغيرها:  -الخط الثاني 
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( هذه المؤسسات وأمام كل 4نوعا للمؤسسات األم الراعية للبحث العلمي في مصر. ويوضح الجدول )  13أمكن للباحث حصر

 عة لكل مؤسسة.الوحدات التابنوع عدد تقديري للمجالس والمعاهد والمراكز واإلدارات و

 المؤسسات األم الراعية للبحث العلمي في مصر ووحداتها الفرعية  :(4الجدول )

المجالس والمعاهد والمراكز واإلدارات  المؤسسات األم الراعية للبحث العلمي

 والوحدات التابعة

 مجلساً( 19المجالس النوعية ) أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا  1

) للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المجلس األعلى  2 ومراكز  للبحث    + 32معاهد،  ومركز  معهدا 

 العلمي(

 مركز واحد فقط المراكز البحثية المستقلة 3

 مراكز 5 الهيئات النوعية ومراكزها البحثية 4

وهيئاتها   5 ووحداتها  ومعاهدها  ومراكزها  الوزارات 

 وزارة(  14البحثية )

 ئة ومعمل بحثي مركز ومعهد ووحدة وهي +80

 مركزان الشركات الخاصة 6

 مركز واحد مجلس الوزراء  7

 إدارة واحدة  مجلس النواب 8

 مراكز تتبع قطاع البحث العلمي 9 مكتبة األسكندرية  9

مركز ووحدة بحثية إما تتبع الجامعة نفسها    +300 الجامعات واألكاديميات المصرية الحكومية 10

 معة.أو كلية أو معهد تابع للجا

 مركز ووحدة بحثية تتبع الجامعة نفسها.  +50 الجامعات واألكاديميات الخاصة  11

 مركز أو وحدة بحثية +30 المؤسسات الصحفية واألجهزة اإلعالمية  12

 معهد ومركز  +5 المعاهد والمراكز البحثية االجنبية 13
 

مصر ما بين مركز ووحدة وإدارة ومعهد ومجلس وقد فاق  وتتفاوت المسميات داخل المؤسسات األم الراعية للبحث العلمي في  

للدراسة الميدانية الستكشاف أوجه التداخل فيما بينها    –في حقيقة األمر    –+ مركز أو وحدة وهو األمر الذي يدعو  500عددها  

 المعرفية( وما أهميتها البحثية ومبررات استمرارها؟ )على أساس القطاعات 

 انات البحثيةأنواع البي  –الخط الثالث 

األنواع الستة للبيانات  تتحدد البيانات البحثية في المؤسسات بنوع البحث العلمي ومجاله وفي كل األحوال أمكن للباحث حصر  

 :البحثية

 قوائم المراجعة وما شابهها. البيانات النصية: وتشمل االستطالعات والمسوحات و .1

 ن جداول وأشكال بيانية وما شابهها. البيانات االحصائية: وتشمل التحليالت االحصائية م .2

 البيانات أو التسجيالت الصوتية: وتشمل المقابالت المسجلة وتسجيالت األصوات واألنغام وما شابهها. .3

الفوتوغرافية  .4 الصور  وتشمل  المصورة:  التسجيالت  أو  والخرائط   البيانات  المختلفة  بأشكالها  المصغرة  والصور  الثابتة 

 لفة وما شابهها. واألشعات بأنواعها المخت
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 البيانات أو تسجيالت الفيديو: وتشمل الصور المتحركة الصامتة والمصاحبة بالصوت وما شابهها.  .5

 البيانات اإللكترونية: وتشمل برمجيات الكمبيوتر بأنواعها المختلفة وما شابهها.  .6

بشأن   المتبعة  اإلجراءات  على  بوضوح  الخطط  تنص  لإلدارةكما  األساسية  الخلق  وتشمل  المراحل  أو  اإلنتاج   –التنظيم    –: 

 الملكية وإتاحة الوصول...وغيرها. –الحفظ الجاري والحفظ طويل األجل  –إتاحة الوصول  –اإلختزان 

 

 المتغيرات المؤثرة في خطط البيانات البحثية وأبحاثها  :(8) شكل

( الشكل  سبق  لما  النهائية  بين8والمحصلة  فيما  العالقات  خالله  من  تتضح  الذي  خطط    (  في  المؤثرة  المتغيرات  أو  العوامل 

 ا:البيانات البحثية والتي تبدأ بنقطة أو محور ارتكاز كافة العوامل وأعني بذلك المقومين األساسيين وهم

 مراحل إدارة البيانات التي تبدأ باإلنتاج وتنتهي بالحفظ طويل األجل.  •

 ب أن يتم تحديدها بدقة. ثم تنطلق االستفسارات المتعلقة بأنواع البيانات والتي يج •

علمي. ثم تمتد األسئلة لتستفسر عن الوحدة البحثية المسؤولة عن الخطة )الوضع والتنفيذ( وهي تتبع مؤسسة أم راعية للبحث ال

 وأخيرا البد من تحديد القطاع أو المجال المعرفي أو المجاالت المرتبطة بتلك البيانات البحثية.

( عند اختيار أو تحديد مشكلة بحث أو دراسة جديدة تتصل بقضايا البيانات  8الستفادة من الشكل )والسؤال: كيف يمكن للباحثين ا

 ( 9ع طولي من الشكل...كما فعلنا في الشكل )البحثية؟ وهنا تكمن اإلجابة في الحصول على مقط
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 نموذجان قطاعيان لدراستان في مجال خطط البيانات البحثية  :(9) شكل

األويوضح   للوزارات   دراسة  ولالنموذج  التابعة  البحثية  والمراكز  الوحدات  في  المسجلة صوتيا  البحثية  البيانات  تنظيم  حول 

دراسة حول الحفظ طويل األجل للبيانات البحثية المصورة فيديو في    النموذج الثاني  الحكومية في مجال االقتصاد. بينما يوضح

 ال الزراعة. المراكز البحثية التابعة للجامعات الحكومية في مج

 القسم الرابع: النتائج والتوصيات

البحث   رحلة  في  والتطورات  لألحداث  مواكبة  متجددة  وثيقة  بأنها  البيانات  إدارة  خطة  عن تعرف  لإلجابة  تسعى  العلمي 

ك حق الوصول التساؤالت اآلتية: ما البيانات التي يتم إنتاجها؟ وما السياسات المناسبة للبيانات؟ ومن يمتلك البيانات ومن يمتل

إليها؟ وما الممارسات واألنشطة الالزمة لضمان إدارة ناجحة للبيانات؟ وما التجهيزات واألدوات الواجب توافرها؟ من سيكون  

 مسؤوالً عن كل نشاط من بين هذه األنشطة؟

العالمي فتتدرج من  العالم  في  البحثية  البيانات  إدارة  في مجال  بها  المعمول  األنظمة  فيما يخص  وأخيرا أما  للوطنية  لإلقليمية  ة 

ب  إما  المتعلقة  والمعلومات  البيانات  وتأمين  وحفظ  وإتاحة  وتنظيم  يدور حول ضبط  المؤسسية. ومعظمها  البحث  األنظمة  نشاط 

 العلمي ومراحله المختلفة أو بالباحثين أنفسهم أو بالمحتوى أو المضمون البحثي وأدواته...  
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 لبحث العلمي في مصرتداخل مكونات منظومة ا :(10) شكل

 مكونات منظومة البحث العلمي وتشمل اآلتي:( أبرز 10ويوضح الشكل )

 هيئات. المنتجون للبحث العلمي من أفراد ومؤسسات أو  •

المؤسسي   • )النشر  اتجاهات جغرافية  أربعة  العلمي وتسلك  البحث  المحلي    –اتجاهات  اإلقليمي)العربي(    –النشر   –النشر 

 النشر الدولي( 

والكتب  تتنوع   • العلمية  والمجالت  )المستودعات  وأنواعها  أشكالها  اختالف  على  العلمية  األبحاث  إتاحة  ومصادر  قنوات 

وأعمال الجامعية  من    والرسائل  والقليل  األفراد  معظم  يحرص  حيث  وغيرها(  البحثية  البيانات  وقواعد  المؤتمرات 

العل  بإنتاجهم  المشاركة  العلمي على  البحث  أو هيئات  أو  المؤسسات  القنوات  تلك  به من خالل  التعريف  األقل  أو على  مي 

 المصادر. 
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والتكنولوجيا العلمي  البحث  واالبتكارالمرصد  .  أكاديمية  والتكنولوجيا  للعلوم  من المصري  االسترداد  تم   .

http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/asrt-departments-2/estio 

بالقاهرة األمريكية  العلمي.  الجامعة  البحث  بالقاهرة:  (2020)  مراكز  األمريكية  الجامعة  من  االسترداد  تم   .

https://www.aucegypt.edu/ar/node/187 

( والجنائية.  االجتماعية  للبحوث  القومي  والجنائية: 2017المركز  االجتماعية  للبحوث  القومي  المركز  من  االسترداد  تم   .)
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  -ورشة عمل معايير اعتماد الجامعات معايير اعتماد الجامعات  (.  2017الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. )ابريل,  

الثاني  اإل :  صدار  واالعتماد  التعليم  جودة  لضمان  القومية  الهيئة  من  االسترداد  تم   .http://naqaae.eg/wp-

content/uploads/2014/10/narsun.pdf 

(. إدارة البيانات البحثية وصيانتها في مجال البحوث العلمية : دراسة نظرية. 2018يوليو    18-17دالل عبدالقادر األنصاري. )

ا االنسانية،  المؤتمر  االجتماعية،  العلوم  في  المعاصرة  "االتجاهات  عنوان  تحت  التاسع  الدولي  االكاديمي  لعلمي 

 (. اسطنبول، تركيا. 1029 -986، )الصفحات والطبيعية"

والدراسات   التخطيط  )  -مجلس  والتكنولوجيا.  العلمي  البحث  النوعية (.  2016أكاديمية  أكاديمية المجالس  من  االسترداد  تم   .

والتكنولوجيا:  الب العلمي  -http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/committes-councilsحث 

ar/scientific-councils 

والمع المراكز  )مجلس  البحثية.  والهيئات  البحثية(.  2020اهد  والهيئات  والمعاهد  المراكز  مجلس  عن  من  نبذة  االسترداد  تم   .

 http://www.crci.sci.eg/?page_id=244مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية: 

( الذرية.  الطاقة  الذرية(.  2014هيئة  الطاقة  هيئة  الذرمراكز  الطاقة  هيئة  من  االسترداد  تم  ية:  . 

http://www.eaea.org.eg/centers_ar.html 
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ABSTRACT 

Many indexes concerned with measuring the quality of the scientific scholars’ output have 

appeared with the beginning of the internet due to several reasons such as: the diversity of the 

internet applications (or web applications), the increase in the digital publishing of open access 

sources, and the multiplicity of websites. These indexes take the network measurements as an 

application hub.  

 This study, tries to diagnose the strength and weakness points of the approved indexes. It also 

suggests new index that combines all the traditional indexes’ characteristics and overcomes their 

weakness points. This unified index is used to evaluate the scientific outcomes of scientists and 

scholars.  After applying and comparing the unified index, the researcher concluded that the 

value of the new index was more accurate and objective than the values of other traditional 

indexes. Moreover, the possibility to overcome some negatives points of the other indexes was 

shown, as well. 

 

Keywords: Quality of scientific research, measures of quality of scientific output, H- index, G- 

index, i10- index, M- index. 
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 ملخص ال

تعدد المواقع ال عن اتساع رقعة النشر الرقمي ومبادرات الوصول المفتوح، وتنوع تطبيقاته، فضاالنترنت ومع ظهور  

باحثين. لها، ظهرت العديد من المؤشرات التي تهتم بقياس جودة االنتاجية العلمية لل  تطبيقيا    قياسات الشبكة محورا  التي تتخذ من  

لى تشخيص جوانب القوة والضعف في المؤشرات المعتمدة لهذا الغرض وتحاول تجاوزها من خالل إ وعليه تهدف هذه الدراسة  

جميع   يجمع خصائص  جديد  مؤشر  مؤشرا  تصميم  ليكون  سلبياتها  ويتجاوز  للعلماء    موحدا    المؤشرات  العلمية  النتاجات  لتقييم 

كثر أن قيمة المؤشر الجديد كانت  أ لى  إ  الباحث  والباحثين بشكل عادل ومتوزان. وبعد التطبيق والمقارنة للمؤشر الموحد توصل

 لسلبيات المرافقة لها.مكانية تجاوز بعض اإعن   خرى فضال  دقة وموضوعية من قيم المؤشرات األ

 

المفتاحية العلمية:  الكلمات  المخرجات  جودة  مقاييس  العلمي،  البحث  -H-INDEX, G-INDEX, i10 ،جودة 

INDEX, M-INDEX 
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1. Introduction 

  The desire for supremacy and self-realization in different fields is a feature that 

distinguishes human societies from others, and this desire often drives its owners on the path of 

creativity and innovation, each in his area of specialization and interest. Regardless of the 

individual's motives, whether material or intangible, most of humanity's achievements and 

inventions, industrial, technological, and engineering, etc. Undoubtedly, the intensity of 

competition between individuals reached their climax in many cases, which the competing 

parties’ diligence to achieve precedence and preference. As a result, the world today owes its 

progress and development in various fields to the efforts of scientists, innovators, and 

researchers, each in its area of specialization. On an academic level, thousands of scientists and 

researchers publish annually large numbers of scientific research and studies in various scientific 

and human fields and disciplines, and it is often the focus of the eyes of these researchers to 

achieve distinction over their counterparts. 

Consequently, the fame that a scientist attains may not be proportional to the reality of his 

scientific achievements, negatively or positively, for many considerations, for example, the 

scientific precedence, which is often achieved when scientific research and studies find their way 

to be published in international periodicals and magazines before others, as well as the effect of 

these Research and studies in the work of scientists and subsequent researchers. In light of the 

frenzied competition between scientists and researchers to achieve preference, it was imperative 

to develop scientific standards and foundations for evaluation and comparison. As the strength of 

the impact in the academic community was one of the most important of these foundations, as 

the principle of citation was adopted for research work as an essential factor for evaluation 

purposes. 
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With the emergence of the Internet and the diversity of its applications, as well as the 

expansion of digital publishing and open access initiatives, and the multiplicity of sites that take 

the network measurements as a focus for their application, many indexes have appeared that are 

concerned with measuring the quality of the scientific productivity of researchers, which often 

end in numerical results showing the preference. This is a seeker of that in their field of 

specialization. The most important of these indexes are H-INDEX, G-INDEX, i10-INDEX, M-

INDEX. 

2. Study justifications and objectives 

Indexes of measuring the quality of the scientific productivity are still one of the most critical 

evaluation methods adopted in many digital containers, in addition to the existence of implicit 

recognition of their academic results, while acknowledging the life of a preference for this 

Indexes, or the presence of reservations and notes on the final results of the general index.  

Perhaps what justifies these reservations is the variation and difference in the outcome of each 

index from the other. Also, the result of evaluating the same index varies from one place to 

another and for different considerations. Therefore, the search for a comprehensive inhibitor 

index that collects the positive characteristics of these index, and exceeds as much as possible for 

their negative ones, is what justifies our conduct of this study, which we put at the forefront of its 

objectives: Analyzing the index of measuring the quality of scientific productivity currently 

approved, to determine its working mechanism, to reach an accurate diagnosis of the weaknesses 

in each one of them, as well as an attempt to create a new index that collects these index to be an 

academically acceptable alternative to them and can achieve justice in measuring the quality of 

the researchers' scientific results. 
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3. Role and importance of citations  

If we wanted to clarify the concept of reference citations, then we can say: the philosophy of 

scientific research is 'start from where others have ended.' Therefore, most scientific research and 

academic studies are often based on their analysis of other researchers' opinions and experiences. 

Intellectual property laws have allowed researchers to quote ideas, data, and conclusions from 

previous research and studies. On the condition that they are cited, and accordingly, the reference 

citation process had to be organized according to international standards agreed on its main 

contents. 

Today, the existence of reference citations is one of the most critical evaluation factors for 

scientific research and studies, as reference citations for research work are a sign of the scientific 

quality that researchers have found in action until it is cited and referred. His predecessors, 

especially since the philosophy of scientific quotations from the study is often hostage to the 

intellectual positions adopted by the researcher while writing the research. Which we try to 

summarize as follows: 

1. The Bias. Standing on the fence from the ideas of others in scientific research, I think it is 

an unhealthy condition when you quote a set of definitions (electronic libraries). It is not 

permissible to be neutral from these definitions, but instead, you have to find the closest 

to your understanding of the term and align yourself with it. Provided that the topic does 

not end by saying that I agree with what (so-and-so) went to in his definition of electronic 

libraries, but you have to explain why you agree with him and disagree with others. 

2. The difference. Some ideas and positions may be totally or partially inconsistent with 

what we believe, so we may quote ideas and concepts from previous studies and research 

to present evidence to prove our point of view. For example, you may also quote a 

definition of the term (electronic libraries). To say, I disagree with the writer in his 
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description of electronic libraries because I think they mean something completely 

different. Your point is presented. 

3. Support. Many times, we introduce new ideas and concepts through research. And to 

prove its authenticity, we need scientific quotations to support our opinions, especially in 

controversial issues that bear more than one point of view. For example, which is more 

important (the Internet) or (the library)? 

4. Rejection. Some scientific theories may be subject to review, scrutiny, and study, and we 

may come to new facts through which those theories or concepts prevailing in a particular 

scientific field may be rejected, so we may quote a specific idea to refute it and provide 

evidence that it is null and void. 

5. Cognitive integration. In scientific research, we do not have to reinvent the wheel over 

and over again. It is enough to start from where the others ended. However, on the topic 

of cognitive integration, we must not re-quote concepts and ideas that were previously 

published in previous research and studies. Instead, we should limit ourselves to 

mentioning it and put what it refers to by saying for more information on the subject, 

review (cited to source) and put reference citations to it. 

In the final result, each of these reasons will lead to the existence of reference citations, 

which will measure the quality of the scientific output according to the mechanism of action of 

the quality measurement indexes that we referred to previously. In contrast to these intellectual 

positions, we can turn to abstract scientific quotations, which often result in research and studies 

that are not distinguished by a specific method, and do not provide a real addition to the field of 

scientific research, as well as they do not in any way reflect the personality of the researcher or 

determine our style and orientations accurately. 
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4. Scientific quality indicators  

(Hirsch, 2005)  Said while submitting to the H-INDEX scale that he proposed, to the 

fundamental fact that the significance and impact of the research of a few scientists who have 

previously won the Nobel Prize are indisputable. But some other scientists and researchers are in 

dire need of a method to assess the cumulative impact of their research and scientific studies. As 

the quality of experimental results and the power of influence of scientists and researchers in 

academic circles does not stop at the Nobel Prize only, but instead goes beyond it to many 

situations such as searching for a job, running for an academic position, or moving between 

scientific institutions and others. Therefore, the idea of an index through which scientists can be 

ranked Researchers, according to the quality of their scientific products and the importance and 

impact of their research in their field of specialization, is a requirement of many scientific and 

academic institutions.   

Here we must point out that the current methods of evaluation of the quality of scientific 

products have taken several forms, including what was dependent on the number of published 

scientific papers or the number of scientific articles in which the author was the first name or the 

strength of their influence and the number of references to them (Pluskiewicz, 2019). 

Many researchers and those interested in scientific measurements have endeavored to 

find a method by which the quality of the scientific productivity of scientists and researchers can 

be relied upon when comparing and comparing scientists. Despite recognizing the difficulty of 

fully establishing a fair scale due to many considerations, the most prominent of which is the 

significant discrepancy between the scientific and human disciplines one hand, and the 

considerable differences between the capabilities available to scientists from one country to 

another. However, we found that there are three indexes to measure the quality of scientific 
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productivity that are the most widespread and the most acceptable at the global level (Azzuhairi, 

2018) . 

. It is according to the importance and spread: 

4-1 .H-INDEX 

  The h-index is a measure of both the productivity and citation impact of a scientist or 

researcher's published work. The index relies on its calculation on the set of published 

scientific papers and the number of references obtained by each article in the work of 

other researchers, can also be applied to the productivity and influence of a group of 

scientists, such as a department, university, or country. The index was proposed in 2005 

by Jorge E. Hirsch as a tool for determining the relative quality of theoretical physicists 

and is sometimes called the (Hirsch Index). This index is based on the distribution of 

citations received by the publications of a particular researcher. The value of h for the 

researcher is calculated when the number of citations referring to his work is greater than 

or equal to the number of published papers related to, I.e., h = Nc ≥ Np. Thus, the h-index 

reflects both the number of posts and the number of citations for each publication. The 

index works correctly only to compare scientists working in the same field; citation 

conventions vary significantly between different areas. (Masic, 2016). Among the most 

critical negative comments on this index is the lack of distinction between the number of 

reference citations at the level where the number of reference citations is greater than or 

equal to the number of researches. For example, the researcher (A) received three 

reference citations for two of his papers (1,2). Therefore, the index value for it will be (2). 

And the researcher (B) obtained five hundred reference citations for two of his papers 

(200 and 300), respectively. The index value for him will be (2) as well, and this is far 

from logic if the three citations are of the same weight as the five hundred citations. 
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4-2 . M-INDEX 

To enhance the accuracy of the scale, [Hirsh] developed a new method for calculating 

productivity over the period, known for short as the [M-INDEX] index, which calculated: 

M = H / YR The value of the index divided by the number of years. If the time range 

starts from the year of publication of the first research to the year of publication of the 

last research that received citations. Suppose that the time range was from 2011-2014, 

i.e., four years, and the value of h equals 8, the value of [M-INDEX] is calculated as M = 

8/4 = 2. Note that the rates for M are: Less than 1. Within the average. / 1-2 above the 

general average / 2-3 excellent average / greater than 3 super. (Azzuhairi, 2018) 

4-3. i10-INDEX 

The i10-INDEX is the latest in the productivity quality metrics design line, and was 

presented by the Google scholar and is a direct and straightforward measure, by 

calculating the total number of papers published by the researcher with at least ten 

reference citations for each, in other words, if the researcher publishes ten articles Each of 

them has obtained ten or more quotes, then it is calculated for the researcher, i10 = 10. 

According to this index, they know that it is used only in Google Scholar (Noruzi, 2016). 

Among the observations on this index is that it does not differentiate between research 

that received (10) citations and another that received (1000) quotes because the basis for 

calculating the value is dependent on the number (10) and ignores the value of the next.  

4-4. G-INDEX 

The G-Index was introduced to overcome some of the limitations of the h index, 

such as taking into account the number of citations received by the most cited research 

and reducing the impact of the total number of h research to 55 final indexes. To obtain 

the G-index, the study is arranged in descending order according to the number of 
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citations in each of them. A cumulative amount of quotes is collected against the square 

of the order value. The amount of G is calculated when the square of the ranking is equal 

to the accumulated number of citations. (Hadagali & Kumbar, 2016). One of the most 

critical observations on this index is that in some cases, one new quote can change the 

value of the index from one researcher to another researcher. 

5- Calculating of indexes values 

To determine the mechanism for calculating the value of each of the indexes 

mentioned above, we will learn about its strengths and weaknesses, as well as a statement of 

preference according to considerations of fairness and the objective balance of each. Take the 

following example: 

Researcher Zaid: published, during the period 2011-2020, up to 11 papers (Np=11), each of 

which obtained a different set of reference citations (Nc). 

Researcher Omar: published during the period 2011-2018 up to 12 sheets (Np=12), each of 

them obtained a mixed set of reference citations (Nc(. 
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Table (1): Reference citing the research by years for both researchers 

Zaid Omar 

Year Np Nc year Np Nc 

2012 1 30 2017 1 134 

2015 2 28 2016 2 122 

2019 3 24 2017 3 99 

2011 4 22 2015 4 85 

2014 5 21 2014 5 77 

2017 6 18 2018 6 9 

2018 7 16 2013 7 8 

2016 8 15 2017 8 7 

2013 9 13 2017 9 7 

2018 10 11 2018 10 6 

2020 11 10 2018 11 6 

   2018 12 5 

2011-

2020 

Total 208 2011-

2018 

Total 565 

 

First: Calculate the h-index. According to the data of Table (1), the index of (h) for each of them 

is calculated as follows: 

Researcher Zed: h = 10, where = 11 ≥ 10 Nc ≥ Np 

Researcher Omar: h = 7 where Nc ≥ Np = 8 ≥ 7 

 Second: Calculate m-index. According to the data of Table (1), the index of (M) for each of 

them is M = h / Ny value of h on the number of years within the time range at the rank of the 

index of h, so that the result is as follows : 

Researcher Zaid: M = 1.25 Where: M = 10 / [2011-2018] (8) = 10/8 = 1.25 

Researcher Omar: M = 1.16 as: M = 7 / [2013-2018] (6) = 7/6 = 1.25 

Third: Calculate the value of i10-index. According to the data of Table (1), the value of the index 

(i10) for each of them is: 
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Researcher Zaid got i10 = 11: 11 papers were calculated, each of which received ten or more 

citations. 

Researcher Omar obtained i10 = 5: where only five researches were calculated, each of which 

gained ten or more reference citations . 

Fourth: computing the g-index. According to the data of Table (1), the calculation of the value of 

(G) requires finding the cumulative sum of the number of citations and the square of the ranks to 

be the result as in Table (2). 

Table (2): Zaid data 

Zaid Data 
2R ∑ 𝑡𝑐  R Nc 

1 30 1 30 

4 58 2 28 

9 82 3 24 

16 104 4 22 

25 125 5 21 

36 143 6 18 

49 159 7 16 

64 174 8 15 

81 187 9 13 

100 198 10 11 

111 208 11 10 

 

So the value of g = 11 as the cumulative number of reference citations of (208) is still higher 

than or equal to the square of the ranks of (111). By repeating the process, the value of (G) is 

calculated for the researcher, Omar, according to Table (3). 
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Table (3): Omar data 

Omar data 
2R ∑ 𝑡𝑐 

R Nc 

1 134 1 134 

4 256 2 122 

9 355 3 99 

16 440 4 85 

25 517 5 77 

36 526 6 9 

49 534 7 8 

64 541 8 7 

82 548 9 7 

100 564 10 6 

111 570 11 6 

144 575 12 5 

 

The researcher's (G) value (Omar) is 12, which represents the rank in which the number of 

citations (575) is still higher or equal to the square of the corresponding levels of (144). Thus, the 

differences between researchers can be clarified on the basis of the values of the four indexes, as 

shown in Table (4). 

Table (4): the numerical value of the indexes for both researchers 

Omar Zaid index 

7 10 H-INDEX 

1.16 1.25 M-INDEX 

5 11 I10-INDEX 

12 11 G-INDEX 

 

After performing the mathematical operations, do not extract the value of the indexes 

shown in Table (4). We conclude that each index can give a result that is totally or partially 

different from the other, meaning that the quality of scientific research for a particular researcher 

may differ according to the index that is measured based on it. Consequently, we desperately 

need a unified index today to collect the characteristics of these indexes and be the standard 

index on which to measure the quality of scientific research for scientists and researchers. We 
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also try, through the unified index that we propose, to overcome some of the negatives that 

accompanied the application of those indexes, which are often biased towards the number of 

researches at the expense of the number of citations in them, for example, if the researcher had 

one study and obtained 100 quotes, the value would be H = 1. With a citation rate of (1-2) 

respectively, then the second researcher gets a scale of H = 2. It is higher than the first 

researcher, which means that the numerical value of research is more influential than the 

scientific value it represents on reference citations.  

6- Calculating of U-INDEX Value 

The unified index that we propose to be a substitute for the rest of the indexes depends on 

its calculation method on three basic stages that combine the methods adopted from the previous 

indexes. As the principle of the index, (h) was adopted (the number of reference citations is 

greater/equal the number of research). And the adoption of the principle of the (i10) index in (the 

total number of researches, each of which obtained ten or more reference citations) and the 

adoption of the principle of the index (G) in (calculating the cumulative number of reference 

citations) in the following mathematical formula: 

U=√∑ 𝑡𝑜𝑐( ∑ 𝑁𝑝 ≥ 10)
3

 

((The cube root of the cumulative total of reference citations for research at the level in 

which the number of citations is greater or equal to the number of researches and the number of 

citations is not less than (10) citations. Multiplied by the total number of searches with ten or 

more cross-references)). 

 By applying the equation to the researcher Zaid's research shown in Table (2), the result 

is as follows: 

Toc=198 
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Np≥10 = 10 

U =√198 ∗ 10
3

 …… U= √1980
3

 = 12.5 

So the value of the combined index of the researcher Zaid is approximately (13). 

By applying the equation to the researcher's Omar data shown in Table (3), the result of 

the combined index (14) is approximate, as follows: 

U=√517 ∗ 5 
3

…… U=√2585 
3

=13.7 

And when including the value of the general index with the values of the previous indexes, as 

shown in table (5(: 

Table (5): new index values with old indexes 

Omar Zaid index 

7 10 H-INDEX 

5 11 I10-INDEX 

12 11 G-INDEX 

14 13 U-INDEX 

 

As we notice the higher final value of the unified index of researcher Omar compared 

with researcher Zaid without that, there is a big difference between them, as the cumulative 

number of reference citations outweighed the researcher Omar. At the time when the number of 

researches that received more than ten reference citations by the researcher had a role in reducing 

the difference to the minimum possible. With this result, we achieve fairness in assessing the 

quality of scientific products compared to other indexes . 

To complete the rest of the indexes, one can also obtain the M index for the period by dividing 

the value of the U index by the number of years, in the following way: M = U / Yn . 
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7- Conclusions 

The Study have to admit, at the outset, that the existence of a general preventive index 

reduces all the negatives associated with the application of the previous indexes at once, a goal 

that is still far from the reach, as other factors may directly affect the evaluation results, the most 

prominent of which is, for example, the language, as many valuable and influential research did 

not take place It is worthy of citations only because it was written in a language other than 

English, and other research was ignored due to its publication in journals that are not included in 

international containers. And we do not forget the effect of population density and the number of 

academic institutions from one country to another. Therefore, the idea of a unified index can be a 

first step to achieving balance and fairness in assessing the quality of the researchers ’scientific 

results. It should be noted that the proposed U index is considered a qualitative and quantitative 

index at the same time as it depends in its calculation on the cumulative sum of the number of 

reference citations for the research group for each researcher and does not entirely ignore the 

effect of the number of researches, therefore this index is distinguished from the previous 

indexes by the following: 

1. The numerical value of the index remains low and does not exceed 100 even if the 

cumulative number of reference citations reaches more than a million, and this is the reason 

for choosing the cube root instead of the square root. 

2. The quality of scientific results with this index will continue, even if the researcher stops 

writing, due to illness or death as long as there are new reference citations to his research . 

3. Self-references do not make much difference to the value of the index as they were in other 

indexes. 

4. The new index gives importance to the total number of citations and does not ignore the 

effect of the number of researches . 
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5. This index did not ignore the positive aspects of other indexes but instead reinforced them 

by including them in the final value calculation method. 

6. Some negative aspects that accompanied the previous indexes are still present with this 

index, especially those related to research in which more than one researcher participates. 

Or the difficulty of completely ignoring self-citations. 

8- Recommendations 

Based on the foregoing, and after verifying the accuracy of the results achieved by the 

unified index based on selected samples of researchers' data contained in the [google scholar] 

database, we recommend the following: 

1. To form a committee of Arab experts in the field of measurements to verify the 

effectiveness of the new index and the accuracy of its results compared with other 

indexes. 

2. We recommend that Arab bodies interested in the issue of assessing the quality of 

scientific productivity to adopt the new index. And we are presenting it to international 

institutions as an alternative to the existing indexes after evaluating and verifying the 

effectiveness of its results. 

3. We recommend that Arab academic platforms have a site for evaluating the quality of 

Arab products, which are almost entirely absent in global platforms due to language 

barriers . 
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ABSTRACT 

The patent is one of the most important indicators by which research, development and 

technological innovation can be measured at the level of various institutions, including academic 

institutions. The aim of the research is to identify the productivity of Iraqi researchers at Diyala 

University for patents completed at the university since its founding in 1999 and until the month 

of July 6, 2020, including the most productive years and most productive researchers as well as 

the most productive scientific disciplines in them. The researcher used the analytical approach 

due to its suitability in preparing the research in terms of collecting and analyzing information. 

Barreto technique has been used as one of the measurements that shows the percentage of 

researchers ’productivity in the field of patents. The study found that the most productive 

scientific disciplines for patents are physical education and sports sciences with a rate of 26%, 

followed by engineering 17.87%, while the most productive researchers was for Mr. Muhannad 

Kamel Shaker as his productivity reached 12 patents and represented 16.4%. 

 

Keywords: patents, Diyala University, researchers' productivity, Pareto technology, measuring 

research and development performance. 
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 ملخص ال

التكنولوجي   التي يمكن من خاللها قياس أعمال البحث والتطوير واإلبداع  المؤشرات  أهم  تعد براءة االختراع إحدى 

على مستوى مختلف المؤسسات ومنها المؤسسات األكاديمية، ولذا فقد هدف البحث إلى التعرف على إنتاجية الباحثين العراقيين 

،  2020)يوليو( من عام    6م وإلى غاية شهر    1999نجزة في الجامعة منذ تأسيسها عام  في جامعة ديالى لبراءات االختراع الم

فيها إنتاجية  األكثر  العلمية  التخصصات  إنتاجية فضال عن  الباحثين  إنتاجية، وأكثر  السنوات  أكثر  الباحث   .ضمن  استخدم  وقد 

يها، كما تم استخدام تقنية باريتو كأحد المقاييس التي مته في إعداد البحث من حيث جمع المعلومات وتحليلءالمنهج التحليلي لمال

كان من أبرزها أن إنتاجية الباحثين   النتائجتبين نسبة إنتاجية الباحثين في مجال براءات االختراع، وقد توصل البحث لجملة من  

االختراع هي تخصص التربية   ( براءة اختراع ، وإن أكثر التخصصات العلمية إنتاجية لبراءة73العراقيين في الجامعة كانت )

الهندسة  26البدنية وعلوم الرياضية  بنسبة   الباحثين إنتاجية كان للسيد )مهند كامل  17.87% يليها في ذلك  % ، كما إن أكثر 

 .% 16.4( براءة اختراع ومثلت نسبته 12شاكر ( إذ بلغت إنتاجيته )

 

 . قياس آداء البحث والتطوير ،ديالى، إنتاجية الباحثين، تقنية باريتوبراءات االختراع، جامعة :  الكلمات المفتاحية
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 مشكلة البحث:

المؤسسات  مع  للمقارنة  التكنولوجي  واإلبداع  والتطوير  البحث  آداء  لقياس  مؤشرات  تمثل  اليوم  االختراع  براءات  أصبحت 

ديالى عبر السنوات المنصرمة تطورا كبيراً في مستوى دخولها التنافسية أوال وللمقارنة مع باقي الدول ثانيا، وقد شهدت جامعة  

في عدد من التصانيف المحلية والعربية والعالمية، فضال عن اإلنتاجية المستمرة لباحثيها في مجال براءات االختراع، ومن هنا  

 فقد انبثقت مشكلة البحث من خالل اإلجابة على التساؤالت اآلتية: 

 وما طبيعتها القانونية؟ما هي براءات االختراع؟  .1

 كيف كانت إنتاجية الباحثين العراقيين في جامعة ديالى لبراءات االختراع؟ .2

 ما أكثر الباحثين انتاجياً لبراءات االختراع؟ وفي أي اختصاص؟  .3

 أي التخصصات العلمية التي كانت أكثر إنتاجية لبراءات اإلختراع في جامعة ديالى؟ .4

 أهمية البحث: 

من أهمية موضوع براءات االختراع وقيمتها العلمية في قياس مستوى اآلداء واإلبداع التكنولوجي وخاصة   تكمن أهمية البحث

لدراسة موضوع   لم يسبق  الباحث  المؤسسات، فضال عن ذلك فإن حسب علم  باقي  للتنافسية مع  التعليمية كساحة  للمؤسسات 

لوجي في الجامعات العراقية، يضاف الى ذلك استخدام تقنية باريتو  براءات االختراع من حيث اإلنتاجية البحثية واإلبداع التكنو

 في تحديد أكثر الباحثين انتاجية في هذا المجال. 

 أهداف البحث:

 يسعى البحث لتحقيق جملة من النتائج يمكن بيانها باآلتي: 

 التعرف على إنتاجية الباحثين العراقيين في جامعة ديالى لبراءات االختراع. .1

 أكثر الباحثين في الجامعة إنتاجية لبراءات االختراع.التعرف على  .2

 تحديد التخصصات العلمية األكثر انتاجية في مجال براءات االختراع في الجامعة.  .3

 استخدام تقنية باريتو في قياس اإلنتاجية.  .4

 فرضية البحث: 

 انتاجية الباحثين العراقيين في جامعة ديالى لبراءات االختراع في ازدياد مستمر. 
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 نهج البحث: م

اعتمد البحث على منهج تحليل العمل )المنهج التحليلي( لمالئمته وطبيعة إعداد البحث من حيث جمع البيانات وتحليلها، كما  

 استخدم البحث قانون باريتو كتقنية لقياس اإلنتاجية. 

 حدود البحث: 

 الحدود الموضوعية: إنتاجية الباحثين لبراءات االختراع.  •

 المكانية: جامعة ديالى بجميع كلياتها. الحدود  •

 .2020( من عام 6/ شهر ) 1999الحدود الزمانية:  •

 الدراسات السابقة:

حسب علم الباحث ال توجد دراسة مباشرة لها عالقة بموضوع البحث لكون أغلب الدراسات قد ركزت على براءة االختراع في  

العموم من حيث الحماية والحقوق واالمتيازات القانونية والصالحية، لذا اكتفى البحث باإلشارة إلى دراستين األولى دراسة فادية  

الحم كاظم.  محمد  منى  حسن،  البشري أحمد  العقل  بآثار  عالقة  له  ما  كل  تناوال  إذ  االختراع.  لبراءات  المؤقتة  القانونية  اية 

أي  فترة زمنية محددة دون  استغاللها خالل  الممنوحة لصاحبها وكيفية  االختراع من حيث جهة صدورها والحقوق  وبراءات 

القا الثانية إلبراهيم (2019)كاظم،  نونية  تخوف من اختراعه بدءا من تاريخ تقديم الطلب واحتساب مدة الحماية  الدراسة  ، أما 

بختي، ودوريس محمد الطيب بعنوان براءة االختراع مؤشر لتنافسية االقتصاديات الجزائر والدول العربية. وقد تناول الباحث 

تصادية والتكنولوجية لبراءة االختراع كما تناول الباحث  مفهوم براءة االختراع من حيث النشأة والتطور التاريخي واألهمية االق

عددا من المقارنات لبراءات االختراع بين الجزائر والدول العربية، وقد توصل لعدد من النتائج من أهمها تدني مستوى براءات 

نغافورة، رغم إمكانياتها قريبة  االختراع المطلوبة والممنوحة في كل الوطن العربي مقارنة بدول البرتغال وماليزيا وإيرلندا وس 

 . (2006)دويس، من إمكانية الدول العربية 

 الجانب النظري: براءات االختراع:

اللغة هو مصدر من فعل بريتكون مصطلح براءة االختراع من مصطلحين هما البراءة و  الفعل  و  أو يبرأ  أتعني في  يأتي هذا 

برالثالثي   األعراض    أبمعنى  جواهر  في  ذلك  ويكون  خلقهم  بروءاً  أو  برء  يبروهم  الخلق  أما مصطلح (1995)مكرم،  هللا   .
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 ( الالتينية  العبارة  إلى  في األصل  فيرجع  الجديدة بشكل جذري عن  Invenireاالختراع  المنتجات  تمييز  أي  تعني وجد  التي   )

 . (2011)جواد، الثالثه  تحسينات التكنولوجية المنتجات الناجمة من

وتعرف براءة االختراع على أنها وسيلة قانونية تستخدم إلضفاء الحماية القانونية على االختراع وتمنح من خاللها شهادة رسمية  

عرفها المشرع العراقي على  كما   ،  (2017)الزهرة،  للمخترع يثبت من خاللها الحقوق واستغالل ذلك ماليا ضمن أطر محددة  

)العراقي، قانون براءات االختراع والنماذج الصناعية والمعلمات    (2019)جريو،  الشهادة الدالة على تسجيل االختراع "  نها "أ

 .(1970غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة واالصناف النباتية .، 

و  أاالبتكار سواء كان منتجا صناعيا  ها على أنها الرخصة الممنوحة للشخص وفق القانون لصاحب البراءة وأما الفقه فقد عرف

 . (2019)كاظم،  تطبيقا مكتشفا اكتشاف وسائل جديدة

)العراقي، قانون برءاات   للشخصو تخويل رسمي يمنح  أنها حق  أيمكن تعريف براءة االختراع على    من خالل ما ورد أعاله

المادة    ، النباتية  المتكاملة واالصناف  والدوائر  عنها  المفصح  غير  والمعلمات  الصناعية  والنماذج  الفقرة  1االختراع  رقم 8/   /

استغالل المنتج خالل فترة زمنية المخترع منتجا ما ويسمح لصاحب الحق في احتكار و  (14المعدل، صفحة    1970( لسنة  65)

 محددة. 

 خصائص براءات االختراع:

الحق المؤقت: إن براءة االختراع تعد أحد الحقوق المؤقتة ألنها مبنية على التحديث والتجديد. بمعنى أن المشرع وضع قيد  .1

  .(1983)دوس، زمني على الحق تنتهي بعده الحماية القانونية لبراءة االختراع ليكون مشاعا للجميع بعد ذلك 

براءة االختراع تعد أحد الحقوق المالية، والحق المالي يكون حق عيني أو حق شخصي والحقوق المالية ال  : إن الحق المالي .2

غير  معنويا  يكون  محلها  مادية  غير  أشياء  على  ترد  بأنها  تتميز  وإنما  والشخصي(  العيني   ( الحقين  هذين  على  تقتصر 

ب المعنوي  الحق  ويتمتع صاحب  الفكر  ونتاج  الذهن  خلق  من  إليه محسوس  ينسب  بحيث  حقه  عليه  يرد  بما  باالستثمار  ه 

 .   (2013)موسى، انتاجه الفكري وله حق استغالل ذلك ماليا 

طبيعة   .3 وفق  محددة  مدة  خالل  االختراع  باستغالل  االختراع  براءة  يلزم صاحب  القانون  أن  أي  باالستغالل:  المقيد  الحق 

)حمادة،  ك فانه سيسقط الحق وينتقل الحق بشكل قسري عنه إلي الغير لغرض تحقيق المنفعة العامة  الحق، فإن لم يباشر بذل

2002) . 
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حق حماية االختراع: البد للمخترع من استخدام الوسائل الرسمية لغرض إثبات براءة االختراع وبالتالي سوف يضمن له   .4

 . (2013)موسى، غالل ذلك ماليا ومعنويا حماية الحقوق للبراءة، واست

وطريقه  .5 لالختراع  تفصيلي  وصف  مع  الطلب  تقديم  البراءة  منح  شروط  فمن  المخترع  لحق  كاشفة  االختراع  براءة 

 االستغالل.. 

 الطبيعة القانونية لبراءة االختراع:

: إن طبيعة حق المخترع  (1976)السنهوري،    (1979)حبيب،  إن تحديد الطبيعة القانونية لبراءات االختراع يمكن بيانها باآلتي  

 للمنتج يمثل حق من حقوق التأليف ليس حق ملكية وإنه حق عيني يقع على شيء غير مادي.

 حقوق الملكية الفكرية )بمعنى ملكية معنوية( تتمثل باإلنتاج الفكري والذهني للشخص نتيجة التأمل.أحد  .1

 براءات االختراع تعد من الحقوق التي ترد على األشياء غير المادية. .2

 براءات االختراع تمنح لصاحبها حق االمتياز الفردي واالحتكار باالستغالل المقرر بقوة القانون.  .3

 براءات االختراع تعد حق ملكية من نوع خاص يهدف لتحقيق الربح والعمل. .4

والتعديل  .5 النشر  في  الحق  وله  االختراع  صاحب  بشخصية  اللصيقة  الفكرية  الملكية  الحقوق  من  االختراع  براءات 

 واإلضافة وهو حق غير مالي إذ لم يكن الحق المكتسب مبنى على منفعة مالية.

 :Pareto Diagramتقنية باريتو 

%  تأتي 80أغلب إنتاجية البحث العلمي والتي تمثل    وهي تعني أن  )  20%  -%  80تتمثل تقنية باريتو على أساس قاعدة أن )

خالل   من  المؤسسة  20وتحدث  في  الباحثين  من  مختلف    .(2013)الحمداني،  %  تحديد  بهدف  للمعطيات  بياني  تحليل  ويعد 

، فضال عن  (2016)حامد،  المشاكل التي يوجب أن تولى لها أهمية وأولوية ويعد هذا القانون وخريطته مجاال لالستثمار الجيد  

ه المخطط وأعد له قاعدة عاملة قابلة للتطبيق ذلك فإنه يأتي من منظور القليل الجوهري مقابل الكثير الضعيف، هذا ما وصف ب

)دليل الشركات المصدرة  في العديد من المجاالت وسماها تقنية باريتو على اسم فيلفريدو باريتو وهو خبير إيطالي باالقتصاد  

التصدير،   جودة  دارة  الحجم:  ومتوسطة  التي(2011الشغيره  التقنيات  أحد  ويعد  واإلنتاجية   ،  الجودة  قياس  خاللها  من  يمكن 

البحثية، ويمكن  استخدامها لمتابعة اإلنجاز البحثي لقياس براءات االختراع في جامعة ديالى بهدف أكثر الباحثين إنتاجية ً في 

 . (2019)العزي، المؤسسة 
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 : الجانب التطبيقي: جامعة ديالى: النشأة والتأسيس

م، وضمت الجامعة في بداية تأسيسها أربع كليات، كلية التربية األساسية، كلية التربية، كلية   1999تأسست جامعة ديالى عام  

الطلبة   من  المتزايدة  األعداد  الستيعاب  الملحة  للحاجة  الجامعة  تأسيس  وجاء  الهندسة،  كلية  الرياضة،  وعلوم  البدنية  التربية 

عات المنطقة الوسطى في العراق بالدرجة األولى، فضال عن رفد المحافظة بالكفاءات العلمية وتخفيف الزخم الحاصل على جام

من   أكثر  االستيعابية  طاقتها  وتبلغ  الحجم  المتوسطة  الجامعات  من  ديالى  جامعة  وتعد  إليها،  تحتاج  التي    16000والحضارية 

تها من الجامعات سواء المحلية أو العربية أو حتى العالمية طالب وطالبة، تسعى إلى تحقيق التميز في آداء عملها من بين مثيال

 .(2020)جامعة، لتعطي انطباع للهوية العربية المسلمة فكرا وممارسة 

 ( قسما علميا، كما موضح بالجدول اآلتي:  72( كلية و)14ويبلغ عدد الكليات في جامعة ديالى لغاية أعداد هذه الدراسة )

 كليات جامعة ديالى حسب سنوات تأسيسها :(1جدول )

 % المجموع دكتوراه  ماجستير  الكلية ت

رئاسة الجامعة ) اقسام رئاسة   1

قسم إداريا   24الجامعة وعددها 

 وعلميا( . 

19 42 61 4.4% 

 %15 208 114 94 كلية التربية األساسية 2

 %12.8 177 129 48 كلية التربية للعلوم اإلنسانية  3

 %7.2 99 65 34 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  4

 %14.6 202 92 110 كلية الهندسة 5

 %11.7 162 69 93 كلية العلوم 6

 %4.4 61 43 18 كلية الطب 7

 %3.2 44 14 30 كلية القانون والعلوم السياسية  8

 %4.1 57 20 37 البيطريكلية الطب  9

 %6.5 90 48 42 كلية الزراعة  10

 %6.2 86 37 49 كلية التربية للعلوم الصرفة  11

 %2.9 40 8 32 كلية اإلدارة واالقتصاد 12

 %4 56 45 11 كلية العلوم اإلسالمية 13

 %2.2 31 16 15 كلية الفنون الجميلة  14

 %0.7 9 3 6 كلية التربية المقداد  15

 %100 1383 745 638 المجموع 

 % 46.14% 53.86% 100%  
 

 

( تدريسا  638( تدريساً منهم )1383بلغ )  2019( أن أعداد التدريسيين في جامعة ديالى عام  1يتضح من الجدول رقم )

 % 53.86( تدريسا يحملون شهادة الدكتوراه وبنسبة 745% و)46.14يحملون شهادة الماجستير وبنسبة 
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 أوال: براءات االختراع المسجلة في جامعة ديالى: 

( براءات اختراع، وتم إعداد جدول وفق السنوات 73ختراع في جامعة ديالى خالل الفترة الزمنية المبحوثة )بلغ عدد براءات اال

 التي تم تثبيت براءة االختراع فيها، وتفاصيل ذلك يمكن إيضاحها وفق الجدول اآلتي:  

 يوضح إعداد براءات االختراع في جامعة ديالى :(2جدول )

 التخصص  السنة صاحب براءة االختراع   عنوان براءة االختراع  ت

العراقي   1 الحيوي  المعزز  تصنيع 

تقليل  في  واستخدامه  بالماء  الذائب 

حاالت اإلسهال لدى العجول الرضيعة 

الدجاج  لدى  اإلنتاجي  اآلداء  وتحسين 

 البياض.

 الزراعة       2002 د.ماجد حميد رشيد  

2 INTEGRATED 

MANAGEMENT SYSTEM 

 الهندسة      2010 د.عباس مهدي عبد

جديد  3 جهاز  المتقن:  المسح  جهاز 

)االنتخابية  المبيدات  استخدام  لتقنين 

األدغال   مكافحة  في  االنتخابية(  وغير 

في  اضرار  وأقل  اقتصادية  كلفة  باقل 

 المحصول والبيئة.

 الزراعة      2011 عدنان حسين علي 0د 

مكتين  4 االيفر  فاعلية  تقويم 

ivermectin   الثآليل عالج  في 

warts  في األبقار 

 أ.م غسان حمدان جميل 

 م. صبا جاسم

 د.ذكرى عطا 

 الطب البيطري    2011

للعلوم   التربية 

 الصرفة 

للعلوم   التربية 

 الصرفة 

العراقي   5 الحيوي  المعزز  تصنيع 

تقليل  في  واستخدامه  بالماء  الذائب 

اإلسهال لدى العجول الرضيعة حاالت 

الدجاج  لدى  اإلنتاجي  اآلداء  وتحسين 

 البياض.

 الزراعة      2013 د.عمار طالب ذياب 

مبيدات  6 إضافة  طريقة  استخدام 

إجراء  بعد  بالمسح  الجهازية  األدغال 

وتحديد  اإلضافة  آلة  على  جديد  تعديل 

الكيمائية   المبيدات  من  تركيز  أفضل 

نبات   مكافحة  بأقل بهدف  النيل  زهرة 

 تلوث البيئة المائية. 

 الزراعة     2013 د.عدنان حسين علي 

مرض  7 لعالج  الجديدة  الطريقة 

المعدية(  )اللؤلؤة  المعدية  المليساء 

بإبرة   الجلدية  لآلفة  الوخز  بواسطة 

 محقنه نبيذه 

 الطب    2013 د.خضير خلف إبراهيم 

الدفاعات  8 لتدريب  اآللي  المبارز 

 األساسية

البدنية  2013 .أثير قاسم محمدم.م التربية 

 وعلوم الرياضة 

9 ( الكلوروفيل  لطريقة    bوaتطوير 

القيم  على  اعتمادا"  النبات  في  الكلي( 

جهاز   عليهامن   SPADالمستحصل 

Meter 

 الزراعة      2014 د. باسم رحيم بدر
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الفطر   10 فاعلية   calvatiaتقويم 

craniformis  في عالج داء الحلقية 

Ringworm Disease في االبقار 

 أ.م غسان حمدان جميل

 د.خالد إبراهيم مصطاف 

 د.عباس عبود فرحان 

 د.عمار احمد سلطان 

عبد   الوهاب  .عبد  بيولوجي 

 الرزاق جبارة 

 الطب البيطري    2014

 الزراعة  

للعلوم   التربية 

 الصرفة 

للعلوم   التربية 

 الصرفة  

للعلوم   التربية 

 الصرفة  

تصنيع جهاز الماء المقطر االقتصادي   11

المستطرقة   االواني  مبدأ  على  اعتماداً 

 والتبريد الذاتي

 د.باسم رحيم بدر

 د.محمد علي عبود 

 الزراعة     2014

قطع  12 عمليات  وتحديث  تطوير  برنامج 

 األخشاب ذات الهياكل المصممة

 التربية األساسية   2015 م.م.حيدر عبد الباقي 

تصنيع جهاز ماء مقطر بطريقة إعادة   13

المبادل  باستعمال  الماء  تدوير 

 الحراري 

 د.باسم رحيم بدر

 د.محمد علي عبود 

 الزراعة    2015

تصميم طريقة للتعرف على مقدار قوة  14

 الذراعين والرجلين لراضي السباحة 

البدنية   2015 د.مهند كامل شاكر التربية 

 وعلوم الرياضة 

 أ.م باسم عبود عباس جهاز اختيار متانة الحبيبات العلفية 15

 د. باسم رحيم بدر

 

 الزراعة    2015

 الزراعة   2015 أ.م باسم عبود عباس جهاز تصنيع خبز الرز 16

على طريقة  17 المعتمد  مقطر  ماء  جهاز 

 المكثف التبريد بالهواء باستعمال 

 الزراعة   2015 د.باسم رحيم بدر

 الزراعة   2016 د.باسم رحيم بدر تصنيع ماكينة الرج الكهربائي  18

يستخدم  19 تدريبي  تعليمي  جهاز  تصميم 

الحركي  والمسار  اآلداء  إلتقان 

تطوير   على  ويعمل  والتوافق 

 العضالت الخاصة للسباحات االولمبية

البدنية  2016 م.م مهند كامل شاكر  التربية 

 وعلوم الرياضة 

لقياس معامل  20 لي  تطوير جهاز قرص 

 التوصيل الحراري للخرسانة   

 الهندسة 2016 د.عامر محمد إبراهيم

مقترح   21 جهاز  على  تمرينات  تأثير 

القدرات  الخاصة وبعض  القوة  لتطور 

لمرحلتي  والبايوميكانيكية  البدنية 

رمي  وانجاز  واالنطالق  الرمي 

 القرص للشباب

 التربية األساسية 2016 د.خالد خميس جابر

العلفية  22 الحبيبات  متانة  قياس  جهاز 

 تحت تأثير ضغط الهواء 

 الزراعة  2016 أ.م باسم عبود عباس

لحامض   23 العالجي   gallicالـتأثير 

الكحولي  المتخلص  من  المفصول 

في    calvatia craniiformisللفطر

الفئران البضاء الحاملة لسرطان الغدة 

 اللبنية الفاري 

 أ.م غسان حمدان جميل

 د.إبراهيم محمد هادي

 د.عباس عبود فرحان 

 د.غالب إدريس عطية 

 د.زاهد إسماعيل محمد 

 الطب البيطري 2016

 العلوم

للعلوم   التربية 

 الصرفة 

للعلوم   التربية 

 الصرفة 

 الطب البيطري

للتعرف على مقدار قوة تصميم طريقة   24

 الذراعين والرجلين لرياضي السباحة 

البدنية  2016 م.م مهند كامل شاكر  التربية 

 وعلوم الرياضة 

 الزراعة  2016 د.نادر فليح علي تقنية الزراعة بطريقة الشتل في الذرة   25
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 الصفراء 

استخدام صفائح الحديد كبديل عن  26

حديد تسليح القص)االتاري( في 

 العتبات الخرسانية المسلحة

 د.احمد عبد هللا منصور

 أ.د عامر محمد إبراهيم

 الهندسة 2016

 الهندسة

القواعد   27 تسلسل  وتحديد  تنقية  عزل 

للجين   دنا   COllالنتروجينية  من 

القرعيات  ثمار  الذبابة  المايتوكوندري 

( العراق    Dacus ciliatusفي 

(Loew(Diptera: Tephritidae ) 

للعلوم   2017 م.د عمار احمد سلطان  التربية 

 الصرفة 

ذاتي  28 إيقاف  تحكم  ذو  جهاز  تصميم 

والخطف  النتر  رفعتي  أداء  لتعلم 

 بطريقة 

 م.د مهند كامل شاكر 

 م.د حيدر سعود حسن

البدنية  2017 التربية 

 وعلوم الرياضة 

الكالسيميتر   29   Calcimeterجهاز 

الكلس   لتقدير  في   CaCO3المحور 

 التربة بتقنية النظام المغلق

 الزراعة  2017 م.د باسم رحيم بدر

 الهندسة 2017 م.د محمد سلمان صالح  جهاز قياس القوة  30

جهاز متعدد األغراض لتعليم وتدريب   31

 المهارات الفنية بالكرة الطائرة بعض 

البدنية  2017 م.د  رافد حبيب قدوري  التربية 

 وعلوم الرياضة 

االستجابة  32 لقياس سرعة  تصميم جهاز 

لحراس  والمركبة(  )البسيطة  الحركية 

 المرمى بكرة اليد

البدنية  2017 م.د  ليث إبراهيم جاسم التربية 

 وعلوم الرياضة 

لواصق   33 بوليميرية  تخليق  بايلوجية 

 دوائية لعالج الجروح وااللتهابات 

 العلوم 2017 محمد علوان فرحان طالل 

المتعدد في تطوير   34 اللكم  تصميم جهاز 

والمتغيرات  العصبية  العضلية  اللياقة 

مقدار  على  والتعرف  الميكانيكية 

 االيض أثناء األداء لرياضي للمالكمة

 أ.م.د عالء خلف بدران 

 موسى جعفر عمار 

البدنية  2017 التربية 

 وعلوم الرياضة 

الركائز   35 مع  المضافات  استخدام 

الترب   مشاكل  من  للتخفيف  اللولبية 

 االنتفاخية

 الهندسة 2018 م.د  حسن عبيد عباس 

الذاتي   36 باإليقاف  التحكم  جهاز  تطوير 

بنظام كهربائي وااللكتروني وبخاصية 

آداء   وتدريب  لتعلم  المسار  رفع رسم 

 األثقال

البدنية  2018 م.د مهند كامل شاكر  التربية 

 وعلوم الرياضة 

المقاومة  37 وقياس  للتحكم  جديدة  طريقة 

لفعاليات  الجسم  على  المسلطة  الثابتة 

 الجري والسباحة في األلعاب األولمبية

 م.د مهند كامل شاكر 

 م. تركي هالل كاظم

البدنية  2018 التربية 

 وعلوم الرياضة 

السيف  38 لسالح  اآللي  المدرب  مساعد 

 العربي لرياضة المبارزة

البدنية  2018 م.د أثير قاسم محمد التربية 

 وعلوم الرياضة 

لتطوير   39 المحوري  اللكم  جهاز  تصميم 

والدفاعية   الهجومية  المهارات 

 للمالكمين 

البدنية  2018 م.د مهند كامل شاكر  التربية 

 وعلوم الرياضة 

جهاز   40 القوام تصميم  لقياس  إلكتروني 

 لجسم اإلنسان

 أ.د فردوس مجيد أمين

 م.د حيدر سعود حسن

 م. احمد سلمان صالح 

البدنية  2018 التربية 

 وعلوم الرياضة 

لحمل  41 ذكية  رافعة  وتنفيذ  تصميم 

وذوي  والمعاقين  المرضى 

 االحتياجات الخاصة

 الهندسة 2018 م.م احمد إبراهيم جابر
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 )Promectinقويم فاعلية برومكتين   42

Ivermectin1% سرطان عالج  (في 

 العين في االبقار

 أ.م غسان حمدان جميل

 أ.م صبا جاسم جواد 

 أ.م.د زاهد إسماعيل محمد

 أ.م.د والء نجم عبود

 أ.م.د غاب ادريس عطية

 م.د مصطفى غني طاهر

 الطب البيطري 2018

للعلوم   التربية 

 الصرفة 

 البيطريالطب 

للعلوم   التربية 

 الصرفة 

للعلوم   التربية 

 الصرفة 

 الطب

في   43 إلكتروني  خطوط  مراقب  جهاز 

 لعبة الريشة الطائرة 

 التربية األساسية 2018 أ.د فرات جبار سعد هللا 

في  44 اآلداء  دقة  لقياس  إلكتروني  جهاز 

 لعبة الريشة الطائرة 

 األساسيةالتربية  2018 أ.د فرات جبار سعد هللا

تصميم جهاز الكتروني لتطوير بعض  45

لزاوية  البيوكيلماتيكية  المتغيرات 

 الرمي بفعالية رمي القرص 

 م.د حيدر سعود حسن 

 أ.د فردوس مجيد أمين

البدنية  2018 التربية 

 وعلوم الرياضة 

الكترونية(   46 جهاز)منظومة  تصميم 

المواجه من  اإلرسال  دقة وقوة  لقياس 

 لالعبي الكرة الطائرةاألعلى 

 التربية األساسية 2018 آمال صبيح سلمان  

نبات   47 اوراق  مستخلص  استخدام 

السفرجل كمادة مثبطة لتأكل األلمنيوم  

األلمنيوم    (AA2024-T3)وسبيكة 

 في الوسط ألحامضي 

 أ.د احمد نجم عبود 

 أ.د كريم هنيكش حسين

 العلوم 2018

باست 48 الكونكريتية  الشقوق  خدام معالجة 

المعزولة    Bacillus Subtilisبكتريا  

 محليا

 الهندسة 2019 أ.د عامر محمد إبراهيم

في   49 الحديد  لصفائح  جديد  استخدام 

العتبات   اجنحة  فتحات  تقوية 

 (T)الخرسانية المسلحة ذات مقطع 

 الهندسة 2019 أ.د خطاب سليم عبد الرزاق 

المتحركة حول  50 تصميم جهاز الحلقات 

اليد لتطوير دقة التصويب  مرمى كرة  

 والتوقع الحركي لدى الالعبين 

البدنية  2019 م.د مهند كامل شاكر  التربية 

 وعلوم الرياضة 

تطوير   51 في  تدريبي  جهاز  تصميم 

الفسيولوجية  المؤشرات  بعض 

 والمهارات اللكمية للمالكمين 

 التربية األساسية 2019 أ.م.د احمد شاكر محمود

وتنفيذ   52 الدوارة تصميم  التحويل  ماكنة 

إلى   الطور  األحادية  المتناوبة  للفولتية 

 الفولتية متناوبة ثالثية األطوار

 الهندسة  2019 م.د خالد غضبان محمد

اللحم روز   53 اربر   -إنتاج هجين فروج 

على   اإلنتاجية  الصفات  في  يتفوق 

اللحم   لفروج  العالمية  التجارية  الهجن 

 روز واربر

 

 د حسن د خالد حام0أ.د أ

 

 الزراعة  2019

في  54 بالسالسل  الحبوب  طرق  آلية 

 المجرشة المطرقية 

 الزراعة  2019 أ. باسم عبود عباس

مرونة  55 لقياس  ميكانيكي  جهاز  تصميم 

 الجذع لمختلف الفئات

 

 أ.م.د عالء خلف حيدر 

 م.م عمر عبد االله سالمة 

البدنية  2019 التربية 

 وعلوم الرياضة 
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حركي المرتبط  -اإلدراك الحس  جهاز   56

 بالمسافة للرفسة النصف دائرية 

 

 أ.د فخري الدين قاسم صالح 

 

البدنية  2019 التربية 

 وعلوم الرياضة 

الطيني   57 الطابوق  في  التزهر  تقييم 

مصنع  الكتروني  جهاز  بواسطة 

 اعتمادا على الموصلية الكهربائية 

 د سالم نزهان احمد 0م.

 ر.مهندسين جمال اديب عبد 

 م.م يوسف غدير

 الهندسة 2019

لبعض  58 الفني  اآلداء  لتطوير  جهاز 

التنس   للعبة  األساسية  المهارات 

 األرضي  

 

 د ماجد خليل خميس.م.أ

 م عمار موسى جعفر .م

 مدرب نور ماجد خليل  .م

البدنية  2019 التربية 

 وعلوم الرياضة 

تعليمي 59 جهاز  تدريبي  -تصميم 

والكتروني -)ميكانيكيوتحكيمي  

القصوى  القوة  تطوير  في  ليزري( 

القوة   العبي  لرفعات  اآلداء  وزاوية 

 البدنية

 

صالح  .أ قاسم  الدين  فخري  د 

د  .م.أ.م.د نبراس علي لطيف /أ/

/م خليفة جودي  د عمر  .سوزان 

يونس  قصي  /السيد  احمد  سعد 

 محمد 

 

البدنية  2019 التربية 

 وعلوم الرياضة 

للقلويد  60 العالجي  التاثير 

Nareielasine   من المستخلص 

المطر  زنابق  اوراق 

Zephryanthes  candida    على

االورام  وعلى  متنوعة  خاليا  خطوط 

للفئران  الحي  الجسم  في  المحفزة 

 البيض

 

 د ابراهيم هادي محمد .أ

 م عمر ضياء.م

 العلوم 2019

حركي المرتبط  -جهاز اإلدراك الحس   61

النصف   للرفسة  الحركي  بالمسار 

 دائرية

 

 د فخري الدين قاسم صالح .أ

 

البدنية  2019 التربية 

 وعلوم الرياضة 

 د ذكرى عطا إبراهيم .م.أ مبيد القوارض )بوساي رود(  62

 بايلوجي سعاد عباس حسين 

للعلوم   2019 التربية 

 الصرفة 

نبات   63 أوراق  مستخلص  استخدام 

كمادة   الحادة  لتأكل القنيبرة  مثبطة 

الوسط  في  الكاربون  منخفض  الحديد 

 ألحامضي 

 

 أ.د احمد نجم عبد 

 أ.د أنيس عبد هللا كاظم

 العلوم 2019

 الهندسة

الحديدية  64 المنشات  مفاصل  تطوير 

براغي   باستخدام  الزالزل  لمقاومة 

 الحديد/المطاطية المركبة

 

 الهندسة 2020 أ.د عامر محمد إبراهيم

لتحليل وقياس تصميم طرف   65 صناعي 

مفصل  حول  لمسند  االهتزازات 

 الكاحل 

 

 د شيماء سامي شهاب .م.أ

 د عالء خلف حيدر .م.أ

البدنية  2020 التربية 

 وعلوم الرياضة 

توجيه  66 لدقة  التدريبي  التعليمي  الجهاز 

بالكرة  الساحق  والضرب  االرسال 

 الطائرة

 

 د مهند كامل شاكر .م

 د غسان بحري   .م.أ 

 م عمر عبد االله       .م    

 م عمران علي عباس.م

 

البدنية  2020 التربية 

 وعلوم الرياضة 

 



ARID International Journal of Informetrics and Scholarly Communication (AIJISC) VOL: 2, NO 2, January 2021 

 

91 
 

المقاومة  67 مقادير  وقياس  تحديد  جهاز 

خالل  السباح  جسم  على  المسلطة 

 التدريب 

 

 د مهند كامل شاكر .م

 

البدنية  2020 التربية 

 وعلوم الرياضة 

 

التغذية الجهاز   68 ذو  الكهروميكانيكي 

لتعلم  المتزامنة  والبصرية  السمعية 

آلداء  والتوافق  الحركي  االحساس 

 سباحة الفراشة 

 

 د مهند كامل شاكر   .م

 أ.م.ر رشوان محمد  

 

البدنية  2020 التربية 

 وعلوم الرياضة 

 

وسرعة   69 قوة  لقياس  جهاز  تصميم 

والجاذبية  المستقيمة  اللكمتين 

 للمالكمين الشباب 

 

 م أمجد محمد وهاب  .م

 د مها محمد صالح  .أ 

 أ.د آمال صبيح سلمان    

 

 التربية األساسية 2020

النقي في حماية  70 الفلرين  فعالية مركب 

سمية  تقييم  مع  المعدة  قرحة  وعالج 

 العقار

 

 د والء نجم عبود.م.أ

 د زاهد إسماعيل محمد .م

 خضير عبد الرحمن محمود  .م

 م.م ميساء غني طاهر 

 أ.م. د مصطفى غني طاهر 

 الطب 2020

 الطب البيطري

الخطوة   71 وطول  الجسم  زوايا  قياس 

 م حرة100وزمنها في فعالية عدو 

 الهندسة 2020 أ.م.د محمد سلمان صالح 

المسارات  72 لتعلم  األرضي  الجهاز 

بعض  وفق  الفني  واآلداء  الحركية 

لرياضة   ميكانيكية  البايو  المحددات 

 سباحة الصدر 

 

 د مهند كامل شاكر .م

 

البدنية  2020 التربية 

 وعلوم الرياضة 

 

مستدامة  73 جيوبوليمر  عجينة  إنتاج 

في  االيبوكسي  عن  بديلة  تستخدم 

الخرسانية  للمنشآت  التقوية  تقنيات 

 المسلحة 

 

 أ.م. د وسام داود سلمان  

 د صافي مهدي عليوي .م

مهندسة .م.أ   ، هللا  عبد  احمد  د 

 نور سالم هادي

 

 الهندسة  2020

 

( الجدول  الزمنية  2يتضح من خالل  الفترة  االختراع خالل  براءات  في مجال  ديالى  جامعة  في  العراقيين  الباحثين  إنتاج  أن   )

براءة اختراع وقد توزعت على عدد من الكليات ولمختلف  (  73( والتي بلغت )2020( من عام  6/ إلى شهر )1999المبحوثة )

 التخصصات العملية، ويمكن بيان تفاصيل ذلك وفق اآلتي:

 ثانيا: إنتاجية الباحثين في جامعة ديالى لبراءات االختراع:

لبراءات االختراع،  ( تم إعداد قوائم بأسماء الباحثين العراقيين في جامعة ديالى وحسب انتاجيتهم البحثية 3من خالل الجدول )

 وتفاصيل ذلك يمكن ايضاحها باآلتي:
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 عدد براءات االختراع حسب الباحثين في جامعة ديالى :(3جدول )

 الباحث   ت

عدد  

براءات 

 االختراع

% 

 الباحث   ت النسبة 

عدد  

براءات 

 االختراع

% 

 النسبة 

 %0.80 1 حسن عبيد عباس  41 %9.70 12 مهند كامل شاكر  1

 %0.80 1 تركي هالل كاظم   42 %4 5 حيدر بدرباسم  2

 %0.80 1 احمد سلمان صالح   43 %3.20 4 باسم عبود عباس  3

 %0.80 1 احمد إبراهيم جاير 44 %3.20 4 عامر محمد ابراهيم 4

 %0.80 1 كريم هنيكش حسين   45 %3.20 4 غسان حمدان جميل  5

6 
 3 حيدر سعود  حسن 

2.40% 46 

خطاب سليم عبد 

 الرزاق 
1 

0.80% 

7 

زاهد إسماعيل  

 محمد  
3 

2.40% 47 
 1 احمد شاكر محمود 

0.80% 

8 

فخري الدين قاسم  

 صالح  
3 

2.40% 48 
 1 خالد غضبان محمد 

0.80% 

 %0.80 1 خالد حامد حسن  49 %1.60 2 عدنان حسين علي  9

 %0.80 1 سالم نزهان  احمد  50 %1.60 2 صبا جاسم جواد  10

 %0.80 1 جمال اديب عبد 51 %1.60 2 ذكرى عطا  11

 %0.80 1 يوسف غدير  52 %1.60 2 اثير قاسم محمد  12

 %0.80 1 ماجد خليل خميس  53 %1.60 2 عباس عبود فرحان  13

 %0.80 1 عمار موسى جعفر  54 %1.60 2 عمار احمد سلطان  14

 %0.80 1 نور ماجد خليل  55 %1.60 2 محمد علي عبود 15

 %0.80 1 نبراس على لطيف  56 %1.60 2 غالب ادريس عطية  16

17 

احمد عبدهللا 

 منصور 
2 

1.60% 57 
 1 سوزان خليفة جودي  

0.80% 

 %0.80 1 عمر سعد احمد  58 %1.60 2 محمد سلمان صالح   18

 %0.80 1 قصي يونس محمد   59 %1.60 2 فردوس مجيد امين  19

 %0.80 1 إبراهيم هادي محمد  60 %1.60 2 فرات جبار سعد هللا 20

21 

مصطفى غني 

 طاهر 
2 

1.60% 61 
 1 عمر ضياء 

0.80% 

 %0.80 1 سعاد عباس حسين  62 %1.60 2 امال صبيح سلمان   22

 %0.80 1 انيس عبدهللا كاظم   63 %1.60 2 عالء خلف حيدر  23

24 

عمر عبد االله  

 سالمة 
2 

1.60% 64 
 1 شيماء سامي شهاب  

0.80% 

 %0.80 1 عمران علي عباس   65 %1.60 2 احمد نجم عبد  25

 %0.80 1 رشوان محمد  66 %1.60 2 والء نجم عبود   26

 %0.80 1 نور سالم هادي  67 %0.80 1 عباس مهدي عبد 27

 %0.80 1 عليوي صافي مهدي  68 %0.80 1 عمار طالب ذياب 28
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29 

خضير خلف  

 ابراهيم
1 

0.80% 69 
 1 وسام داود سلمان  

0.80% 

 %0.80 1 ميساء غني طاهر   70 %0.80 1 خالد إبراهيم  30

31 

عبد الوهاب عبد  

 الرزاق جبارة 
1 

0.80% 71 
 1 غسان بحري 

0.80% 

 %0.80 1 امجد محمد وهاب   72 %0.80 1 حيدر عبد الباقي   32

 %0.80 1 مها محمد صالح  73 %0.80 1 خميس جابر خالد  33

 %0.80 1 خضير عبد الرحمن   74 %0.80 1 إبراهيم محمد هادي  34

 %0.80 1 باسم رحيم بدر 75 %0.80 1 نادر فليح علي   35

 %0.80 1 ماجد حميد رشيد   76 %0.80 1 رافد حبيب قدوري 36

 %100  124 المجموع   %0.80 1 ليث إبراهيم حسن 37

 %0.80 1 محمد علوان فرحان  38

 %0.80 1 عالء خلف بدران   39

 %0.80 1 عمار موسى جعفر  40

 

الجدول ) البالغ مجموعها )3يتضح من خالل  االختراع  في براءات  اشتركوا  واللذين  ديالى  في جامعة  الباحثين  أن عدد   )73  

( بلغ  اختراع  مستوى  76براءة  تراوحت  باحثا ً   )( بين  االختراع  براءات  في  )12انتاجيتهم  وبين  اختراع  براءة  براءة  1(   )

 اختراع ويمكن تفصيل ذلك وفق اآلتي:

في المرتبة األولى إلنتاجية الباحثين كانت للباحث )مهند كامل شاكر( إذ بلغت عدد براءات االختراع ضمن الفترة الزمنية  .1

%( من مجموع براءات االختراع  9.7( براءة اختراع ومثل نسبة )15بلغت )  2020( من عام  6ولغاية شهر )  1999عام  

 في جامعة ديالى.

%(  4( ومثلت نسبة )5في المرتبة الثانية إلنتاجية الباحثين كانت للباحث )باسم حيدر بدر( إذ بلغت عدد براءات االختراع )  .2

 من مجموع براءات االختراع في جامعة ديالى.

نتاجية الباحثين خالل الفترة الزمنية المحددة الباحثين )باسم عبود عباس، عامر محمد إبراهيم،  يلي ذلك في المرتبة الثالثة إل .3

البحثي بواقع 4غسان حمدان جميل( والذين أنتجوا ) ( براءات اختراع ضمن الفترة الزمنية المحددة وبلغت نسبة انتاجهم 

 %( من المجموع الكلي لبراءات االختراع. 3.2)
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 براءات االختراع في جامعة ديالى حسب السنوات: ثالثا: 

 اآلتي: ل الفترة الزمنية المحددة وتبين ( تم تقسيم براءات االختراع في جامعة ديالى خال1من خالل تحليل الجدول رقم )

 يبين أعداد براءات االختراع في جامعة ديالى حسب السنوات :(4جدول )

 النسبة % عدد براءات االختراع السنة ت

1 1999 0 0% 

2 2000 0 0% 

3 2001 0 0% 

4 2002 1 1.3% 

5 2010 1 1.3% 

6 2011 2 2.7% 

7 2013 4 5.5% 

8 2014 3 4.2% 

9 2015 6 8.2% 

10 2016 9 12.3% 

11 2017 8 11% 

12 2018 13 17.8% 

13 2019 16 22% 

 %13.7 10 6لغاية شهر  2020 14

 %100 73 المجموع 

 

 

 

 توزيع براءات االختراع في جامعة ديالى حسب السنوات :(1الشكل )

 

 

 

112436
98

13
16

10

1.30%1.30%2.70%5.50%4.20%8.20%12.30%11%17.80%22%13.70%

20022010201120132014201520162017201820192020
لغاية 
6شهر 
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 ( يتبين لنا اآلتي:1( والشكل رقم )4من خالل الجدول رقم )

إذ أنها كانت    2019في المرتبة األولى إلنتاجية الباحثين العراقيين في جامعة ديالى من براءات االختراع كانت في عام   .1

 %( من المجموع الكلي.22اختراع ومثلت ما نسبته )( براءة 16بواقع )

الباحثين العراقيين في جامعة ديالى من براءات االختراع كانت في عام   .2 الثانية إلنتاجية  إذ أنها   2018في حين المرتبة 

 %( من المجموع الكلي. 17.8( براءة اختراع ومثلت ما نسبته )13كانت بواقع )

ا .3 الثالثة إلنتاجية  المرتبة  )أما  كانت في عام  فقد  االختراع  ديالى من براءات  في جامعة  العراقيين  ( على 2020لباحثين 

أنها كانت بواقع ) البحث، إال  لغاية إعداد  المدة سته أشهر  %( من 13.7( براءات اختراع ومثلت نسبة )10الرغم من 

 إنتاجية الباحثين. 

( براءة اختراع واحدة ومثلت  1( إذ كانت بواقع )2002عام )أدنى إنتاجية لبراءات االختراع في جامعة ديالى كانت في   .4

( وكانت  1999%( من المجموع الكلي، وهذه نتيجة طبيعة ويمكن تبرير ذلك إال أن الجامعة تأسست في عام )1.3نسبة )

 حديثة النشأة من حيث التأسيس وعدد الباحثين.

 عي:رابعا: براءات االختراع في جامعة ديالى حسب التخصص الموضو

( تّم تحديد براءات االختراع في جامعة ديالى حسب التخصص الموضوعي وتفاصيل ذلك يمكن  5من خالل تحليل الجدول رقم )

 بيانها وفق اآلتي: 

 إعداد براءات االختراع حسب الكليات  :(5جدول )

 النسبة % العدد  التخصص  ت

 %37 27 الطب /  العلومالزراعة / الطب البيطري / التربية للعلوم الصرفة /  1

 %17.8 13 الهندسة 2

 %35.6 26 التربية البدنية وعلوم الرياضة   3

 %9.6 7 التربية األساسية  4

 %100 73 المجموع   
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 توزيع براءات االختراع وفق كليات براءات االختراع في جامعة ديالى :(2الشكل )

 

( إلى التخصصات العلمية في جامعة ديالى في براءات االختراع، وقد تم دمج عدد من 2( والشكل رقم )5يشير الجدول رقم )

التخصصات الموضوعية )الزارعة / الهندسة / التربية البدنية وعلوم الرياضة/ التربية األساسية( معاً بعض لتقارب توجهات  

لباحثين مشتركين من عدد من التخصصات الموضوعية، وتفاصيل  الباحثين فيها فضال عن أن عدد من براءات االختراع كانت  

 ذلك يمكن بيانها وفق اآلتي:  

لتخصص   .1 األولى  المرتبة  )كانت  بواقع  كانت  إذ  الرياضة  وعلوم  البدنية  نسبة 26التربية  ومثلت  اختراع  براءة   )

ما ورد35.6) ديالى حسب  جامعة  في  التدريسيين  نسبة  أن  الكلي. رغم  المجموع  )  %( من  رقم  الجدول  بلغ 1في   )

( نسبتهم  99عددهم  ومثلت  تدريسيا  براءات 7.2(  عدد  في  األولى  المرتبة  احتلوا  أنهم  إال  الكلي  المجموع  من   %

 االختراع المنجزة في جامعة ديالى. 

( 13نت بواقع )إنتاجية الباحثين العراقيين لجامعة ديالى في مجال العلوم الهندسية، إذ كايلي ذلك في المرتبة الثانية في  .2

 %( من المجموع الكلي. 17.8براءة اختراع ومثلت نسبة )

العلمي للباحثين العراقيين في جامعة ديالى لبراءات االختراع لتخصص )الزارعة / الهندسة   أما المرتبة الثالثة لإلنتاج  .3

اع خالل الفترة الزمنية المبحوثة  ( براءة اختر27التربية البدنية وعلوم الرياضة/ التربية األساسية( إذ كانت بواقع )  /

 %( من المجموع الكلي.37ومثلت نسبة )

في حين كان لتخصص التربية األساسية المرتبة األخيرة في إنتاجية براءات االختراع، إذ كانت خالل الفترة الزمنية  .4

 %( من المجموع الكلي. 9.6( براءات اختراع ومثلت نسبة )7المبحوثة )

 

0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

/ الطب البيطري / الزراعة 
/ التربية للعلوم الصرفة

العلوم/  الطب 

التربية البدنية وعلوم الهندسة
الرياضة 

التربية األساسية 



ARID International Journal of Informetrics and Scholarly Communication (AIJISC) VOL: 2, NO 2, January 2021 

 

97 
 

 ة باريتو في تحديد إنتاجية الباحثين لبراءات االختراع:خامسا: استخدام تقني

% من الباحثين الذين 20لغرض تحديد أكثر الباحثين إنتاجية لبراءة االختراع في جامعة ديالى فقد تّم استخدام تقنية باريتو لبيان  

 في انتاج براءات االختراع في الجامعة وكما هو موضح وفق اآلتي: 80كان لهم إسهام بنسبة 

 المتجمع الصاعد للنسبة المئوية إلنتاجية الباحثين العراقيينالتكرار  :(6جدول )

 

 الباحث 

 عدد 

براءات 

 االختراع

 التكرار 

المتجمع 

 الصاعد 

 عدد  الباحث   %

براءات 

 االختراع

 التكرار 

المتجمع 

 الصاعد 

%  

خلف   %9.7 12 12 مهند كامل شاكر  عالء 

 بدران  

1 87 70.2% 

موسى  %13.7 17 5 باسم حيدر بدر عمار 

 جعفر 

1 88 71.0% 

عبيد  %16.9 21 4 غسان حمدان جميل   حسن 

 عباس 

1 89 71.8% 

هالل  %20.2 25 4 باسم عبود عباس تركي 

 كاظم 

1 90 72.6% 

سلمان  %23.4 29 4 عامر محمد ابراهيم احمد 

 صالح  

1 91 73.4% 

إبراهيم  %25.8 32 3 حيدر سعود  حسن  احمد 

 جاير

1 92 74.2% 

هنيكش   %28.2 35 3 زاهد إسماعيل محمد  كريم 

 حسين 

1 93 75.0% 

قاسم   الدين  فخري 

 صالح  

خطاب سليم عبد  30.1% 38 3

 الرزاق 

1 94 75.8% 

شاكر  %32.3 40 2 عدنان حسين علي  احمد 

 محمود 

1 95 76.6% 

غضبان   %33.9 42 2 صبا جاسم جواد  خالد 

 محمد 

1 96 77.4% 

 %78.2 97 1 خالد حامد حسن  %35.5 44 2 ذكرى عطا 

نزهان   %37.1 46 2 اثير قاسم محمد  سالم 

 احمد 

1 98 79.0% 

 %79.8 99 1 جمال اديب عبد %38.7 48 2 عباس عبود فرحان 

 %80.6 100 1 يوسف غدير  %40.3 50 2 عمار احمد سلطان 

خليل  %41.9 52 2 محمد علي عبود ماجد 

 خميس 

1 101 81.4% 

موسى  %43.5 54 2 غالب ادريس عطية  عمار 

 جعفر 

1 102 82.2% 

 %83.0 103 1 نور ماجد خليل  %45.2 56 2 احمد عبدهللا منصور

على  %46.8 58 2 محمد سلمان صالح   نبراس 

 لطيف 

1 104 83.8% 

خليفة   %48.4 60 2 فردوس مجيد امين  سوزان 

 جودي 

1 105 84.6% 
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 %85.4 106 1 عمر سعد احمد  %50.0 62 2 هللافرات جبار سعد 

يونس  %51.6 64 2 مصطفى غني طاهر  قصي 

 محمد  

1 107 86.2% 

هادي   %53.2 66 2 امال صبيح سلمان   إبراهيم 

 محمد  

1 108 87.0% 

 %87.8 109 1 عمر ضياء  %54.8 68 2 عالء خلف حيدر 

عباس  %56.5 70 2 عمر عبد االله سالمة   سعاد 

 حسين 

1 110 88.6% 

عبدهللا   %58.1 72 2 احمد نجم عبد  انيس 

 كاظم 

1 111 89.4% 

سامي   %59.7 74 2 والء نجم عبود   شيماء 

 شهاب  

1 112 90.2% 

علي   %60.5 75 1 عباس مهدي عبد عمران 

 عباس 

1 113 91.0% 

 %91.8 114 1 رشوان محمد  %61.3 76 1 عمار طالب ذياب

 %92.6 115 1 نور سالم هادي  %62.1 77 1 خلف ابراهيم خضير 

مهدي  %62.9 78 1 خالد إبراهيم  صافي 

 عليوي

1 116 93.4% 

عبد   الوهاب  عبد 

 الرزاق جبارة 

داود   63.7% 79 1 وسام 

 سلمان 

1 117 94.2% 

غني   %64.5 80 1 حيدر عبد الباقي   ميساء 

 طاهر 

1 118 95.0% 

 %95.8 119 1 غسان بحري  %65.3 81 1 خالد خميس جابر 

محمد  %66.1 82 1 إبراهيم محمد هادي  امجد 

 وهاب  

1 120 96.6% 

 %97.4 121 1 مها محمد صالح  %66.9 83 1 نادر فليح علي  

عبد  %67.7 84 1 رافد حبيب قدوري خضير 

 الرحمن  

1 122 98.2% 

 %99.0 123 1 باسم رحيم بدر %68.5 85 1 ليث إبراهيم حسن

حميد   %69.4 86 1 محمد علوان فرحان  ماجد 

 رشيد 

1 124 99.8% 

 

( الجدول  من خالل  ديالى خالل 6يتضح  جامعة  في  االختراع  لبراءات  الباحثين  إلنتاجية  الصاعد  المتجمع  التكرار  مجموع   )

 الفترة الزمنية المبحوثة، ولغرض تمثيلها في تفنيه باريتو فقد تم استخدام اآلتي:

 (. 6معطيات الجدول رقم )اعتمد على  .1

 تم ترتيب الباحثين وفق إعداد براءات االختراع المنجزة بشكل تنازليا من أعلى عدد إلى أدنى.  .2

 تم تحديد التكرار المتجمع الصاعد. .3

 تحديد النسبة المئوية للتكرار المتجمع الصاعد.  .4
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 تمثيل البيانات في شكل باريتو وكما هو موضح وفق اآلتي:  .5

 

 مخطط تقنية باريتو إلنتاجية أساتذة جامعة ديالى لبراءات االختراع  :(3الشكل )

%  80% من الباحثين في جامعة ديالى كان لهم أثرا بنسبة  20( إلى أن تقنية باريتو قد فصلت وحددت أن  3يشير الشكل رقم )

 في اإلنتاجية ويمكن إيضاح ذلك وفق اآلتي:

1. ( منطقة  ولكنA ) إن  عدداً  الباحثين  أقل  ديالى  تمثل  جامعة  في  االختراع  براءات  انتاج  مجال  في  تأثيرا  األكثر  ها 

 وشملت كل من ) مهند كامل شاكر، باسم حيدر بدر، غسان حمدان جميل، باسم عبود عباس، عامر محمد إبراهيم (  

وسط، وشملت  هي المنطقة الوسطى من الباحثين التي كان لها إنتاجا في براءة االختراع ولكن تأثيرها مت (Bالمنطقة ) .2

( 26سعود حسن( وتنتهي بالتسلسل )  ( والتي تبدأ )حيدر2( في جدول رقم )6عددا من الباحثين تبدأ من التسلسل رقم )

 ( )والء نجم عبود(.2من الجدول رقم )

 . (A+B)( والتي تمثل أكثر عدد للباحثين ولكن مستوى انتاجيتها منخفضة قياسا بالمنطقة Cأما المنطقة ) .3
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 النتائج: 

( براءة 73بلغ )  2020( حزيران من عام  6ولغاية شهر )  1999بلغ عدد براءات االختراع في جامعة ديالى منذ عام   .1

 اختراع.

% من المجموع الكلي لبراءات 26اضية، إذ كانت نسبتهم  أكثر براءات االختراع كانت لمتخصصي كلية التربية الري .2

 االختراع في المرتبة األولى.

براءات   .3 عدد  بلغ  إذ  الهندسة،  الختصاصي  كانت  ديالى  جامعة  في  المنتجة  االختراع  لبراءات  الثانية  المرتبة  في 

 % من المجموع الكلي.17.8براءة اختراع ومثلت نسبة  13االختراع 

% من 16.4( براءة اختراع  12مل شاكر على أكثر براءات االختراع اذ كان مجمل انتاجيه )السيد )مهند كا  حصل .4

% من المجموع  6.8( براءات اختراع وبنسبة  5المجموع الكلي يلي في المرتبة الثانية السيد )باسم حيدر بدر( بواقع )

السيد )باسم عبود عب الثالثة مناصفة بين كل من  المرتبة  إبراهيم والسيد  الكلي، يلي ذلك في  اس والسيد عامر محمد 

 % من المجموع الكلي. 5.5( براءات اختراع وبنسبة 4غسان حمدام جميل( إذ كل منهم بواقع )

ولغاية الدراسة    1999هنالك ارتفاع واضح جدا في مستوى ازدياد إعداد براءات االختراع في جامعة ديالى منذ عام   .5

 % من المجموع الكلي. 22( براءات اختراع ومثلت نسبة 16بمواقع ) 2019الحالية، إذ بلغ أقصاها في عام 

الكلي وهذا ما 13.7مثلت نسبة  براءات اختراع و  10كانت بعدد    2020السنة أشهر األولى من عام   .6 % من اإلنتاج 

 يؤشر على استمرار اإلنتاجية ألساتذة جامعة ديالى.

إبراهيم  .7 والسيد عامر محمد  عباس  عبود  وباسم  بدر  وباسم حيدر  كامل شاكر  )مهند  السادة  باريتو  قانون  وفق  مثلت 

% من 80ن الباحثين والذيا أسهموا بقيمة  % م22في تقنية باريتو وهم بمثابة   (Aوالسيد غسان حمدان جميل( منطقة )

 براءات االختراع المنتجة في الجامعة.
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(. االحكام الموضوعية لجريمة التعدي على براءة االختراع. مجلة كلية التربية 2019لمى عامر محمود و غيداء على جريو. )

 .1387االساسية للعلوم التربوية واالنسانية / جامعة بابل ، صفحة 

ذج الصناعية والمعلمات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة (. قانون براءات االختراع والنما1970مجلس النواب العراقي. )
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 وائر المتكاملة واالصناف النباتية .والمعلمات غير المفصح عنها والد

 (. النظام القانوني لبراءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعة. االسكندرية: دار الفكر الجامعي.2002محمد أنور حمادة. )

 زائر.(. . ملكية براءة االختراع في القانون الجزئري . اطروحة دكتوراه. الجزائر: جامعة قستطينه الج2013مرمون موسى. )

 (. دور ادارة الجودة الشاملة في انشاء الميزة . عمان: دار خالد اللحياني. 2016نور الدين حامد. )
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ABSTRACT 

informetric researches depends on the practices that have emerged and developed in the 

professions of libraries and information, and are now widely known in all the domains and 

knowledge fields as a result of the scientific and technical transformations shifts caused by the 

Fourth Industrial Revolution. This new phase focuses strongly and exponentially on the 

applications of mathematical and statistical measurement of information. The area of research in 

informetric is one of the areas that discuss many problems at the linguistic, reformist, and 

intellectual levels that are linked to it as new concepts and the classic concepts that sometimes 

overlaps. In addition, the flexibility that distinguish this field, which requires developing 

vocabulary and indicators that keep pace with the new transformations. This work can be 

explained and interpret through the work and efforts of the Arab World's information specialists, 

which enhance the situation of this specialization among other disciplines. Through this study, 

the researcher discussed the contributions of librarians and information specialists in Algeria in 

this field of knowledge, which conducted on the Algerian Scientific Journal Platform (ASJP), to 

identify scientific publications that address the subject of informetric and related issues. 

 

Keywords: informetric, Library science, Information sciences, ASJP, Algeria. 
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 ملخص ال

تستند البحوث المنجزة في قياسات المعلومات على الممارسات التي برزت وتطورت في مهن المكتبات والمعلومات،  

وهي تعرف اليوم انتشارا موسعا وكثيفا في جميع المجاالت والميادين المعرفية نتيجة للتحوالت العلمية، والتقنية التي أحدثتها  

الرابعة، حيث   الصناعية  واإلحصائي  الثورة  الرياضي  القياس  تطبيقات  على  وأساسي  قوي  بشكل  الجديدة  المرحلة  هذه  تركز 

اللغوي،   المستوى  على  عديدة  إشكاليات  تطرح  التي  المجاالت  من  المعلومات  قياسات  في  البحث  مجال  يعتبر  للمعلومات. 

ذلك،  باإلضافة إلى  .تداخل في بعض األحيانواالصطالحي، والفكري الذي يرتبط به كمفهوم جديد والمفاهيم الكالسيكية التي ت

وهذا العمل ال يتم   .المرونة التي يتصف بها هذا المجال والذي يتطلب تطوير مفردات ومؤشرات تواكب التحوالت الجديدة  فإن

المعلومات   علم  في  المتخصصون  يقدمها  التي  والجهود  األعمال  خالل  من  إال  وسليم  بشكل صحيح  وتفسيره  له   فيالتأصيل 

األخرى.   المعرفية  التخصصات  أمام  التخصص  هذا  مكانة  تعيد  والتي  العربي،  الباحثالوطن  حاول  قد  البحث هذ  في  و  ا 

دراسة   المعرفي، وذلك من خالل  الحقل  في هذا  بالجزائر  المكتبات والمعلومات  في علم  المتخصصين  تم التعرض إلسهامات 

، لتحديد المنشورات العلمية التي تعالج موضوع  ASJPللمجالت الجزائرية    المنصة اإللكترونية للنشر اإللكتروني  جراؤها فيإ

 .قياسات المعلومات والقضايا المرتبطة به

 

 . ، الجزائرASJPقياسات المعلومات، علم المكتبات، علم المعلومات، :  الكلمات المفتاحية
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 مقدمة:

يعيش العالم تحوالت براديغمية في جميع المجاالت منذ ظهور اإلعالم اآللي، والذي أعطى أبعادا أخرى للمعلومات تجعل منها  

موردا وقيمة أساسية لتصور المجتمعات المعاصرة، حيث استشرفت الكثير من الدراسات منذ السبعينات كتلك التي يقدمها لنا " 

، إذ تعتبر أعمالهم تمهيدية وتنبؤية لبروز وتطور مرحلة جديدة واقتصاديات جديدة Poratو" بورات "    Machlupماتشلوب "  

  " كـ   " المعلومات   " بـ  دائما  المجتمعات  لهذه  يقترن وصفنا  وعليه  المعلومات،  وتوزيع  ومعالجة،  بإنتاج،  مرهونة  العالم  في 

 مجتمع المعلومات "، و" اقتصاد المعلومات " وغيرها. 

التوج هذا  مفهوم  يدعم  في  يبحث  والذي   ،" والمعلومات  المكتبات  "علم  أبرزها  من  محددة  معرفية  مجاالت  بقوة  الجديد  ه 

والذي   االجتماعي،  والويب  اإلنترنت  انتشار  مع  خاصة  استخدامها،  أو  المعلومات  وتوصيل  المعلومات،  وإنتاج  المعلومات، 

وغير الحكومية إلنتاج وتوزيع كم ضخم من المعلومات، والتي  أعطى الفرصة لجميع األفراد، والهيئات، والمؤسسات الحكومية  

يكون لها تأثير قوي في عملية اتخاذ القرارات، وتحديد السياسات، وهو ما يجعلنا كمتخصصين في هذا المجال نساهم في تأطير  

 فومترية ".هذه التحوالت من خالل تطوير مناهج وأساليب لقياس هذه المعلومات والتي يصطلح عليها بـ " األن

المعلومات   قياسات  موضوع  ارتبطت    -األنفومترية    –يعتبر  والتي  القديم،  منذ  العلم  هذا  في  المتأصلة  المعرفية  الحقول  من 

بالدراسات الببليوغرافية اإلحصائية، والببليومترية، والسيانتومترية، ثم الويبومترية، ليتسع استخدامها وينتشر بقوة في مجاالت  

التربوية وغيرها، حيث فرضت   معرفية أخرى كـ علم المتاحف، وعلوم اإلعالم واالتصال، واالقتصاد، وعلم النفس، والعلوم 

والثقافة،  والتطوير،  والبحث  والتكنولوجيا،  العلوم  مجال  في  خاصة  الدول،  جميع  داخل  والتطور  التقدم  عجلة  لدفع  الحاجة 

الرياضي واإلحصائي   القياس  الوقت نفسه نسجل تراجع  ضرورة توظيف أساليب ومناهج  الماضي، وفي  أكثر من  للمعلومات 

 استخدامه بين الباحثين والمهنيين في علم المكتبات والمعلومات، وهو ما يضعنا كمتخصصين أمام مفارقات جديدة. 

التي مر    بناء على هذه المفارقات نحاول أن نتعرض إلشكالية مصطلح قياسات المعلومات والمفاهيم المرتبطة به، والتحوالت

تراجع  مسألة  على  الوقوف  وكذا  للمعلومات،  واالحصائي  الرياضي  القياس  تطبيقات  تتخذها  التي  واألشكال  المفهوم،  بها 

 استخدامه في البحوث المنشورة بين المتخصصين في علم المكتبات والمعلومات، كما تخص الدراسة الباحثين الجزائريين.  

 مشكلة الدراسة: 

قياسات   موضوع  لمجتمعات  يحظى  قوي  بشكل  تؤسس  التي  العالمية  السياسات  في  واسعين  وانتشار  برواج  المعلومات 

للمعلومات، محاولين  الرياضي واالحصائي  القياس  المعرفية على أساليب  التخصصات  انفتاح مختلف  المعلومات، حيث نلحظ 

المك المجال تراجعا في تخصص علم  العربي عموما  تكييف مفرداته وممارساته، بينما يشهد هذا  الوطن  تبات والمعلومات في 
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. بناء على هذا نحاول تمثيل مشكلة ASJPوالجزائر تحديدا حسب ما يتم نشره من بحوث في األوساط األكاديمية على منصة  

 الدراسة من خالل جملة من التساؤالت التالية:

 ت؟ما هي األشكال التي تأخذها تطبيقات القياس الرياضي واالحصائي للمعلوما -

على منصة   - الجزائريين  والمعلومات  المكتبات  علم  في  الباحثين  بين  المعلومات  قياسات  في  المنشورة  البحوث  عدد  ما هو 

ASJP ؟ 

 ما هي أسباب تراجع البحث في موضوع قياسات المعلومات في حقل المكتبات والمعلومات؟  -

 المعلومات بين اختصاصي علم المكتبات والمعلومات؟ ما هي اآلثار المترتبة عن تراجع البحث في قياسات  -

 أهداف الدراسة: 

 تأتي هذه الدراسة في سياق تحقيق مجموعة من األهداف التي ترتبط بـ:

 تحديد وضبط مفهوم قياسات المعلومات والمفاهيم الكالسيكية المرتبطة به. -

 المعلومات وتقنياته. الوقوف على السياق التاريخي لتطور مفردات قياسات  -

 التعرض لألشكال التي تأخذها تطبيقات القياسي الرياضي واالحصائي للمعلومات وخصوصياتها. -

 الوقوف على إشكالية النشر في مجال قياسات المعلومات بين الباحثين في علم المكتبات والمعلومات بالجزائر. -

علم  - اختصاصي  وابتعاد  ترك  عن  الناتجة  اآلثار  وعدم    تحديد  المعلومات  قياسات  مجال  في  للبحث  والمعلومات  المكتبات 

 استخدام تقنياته. 

 منهجية البحث: 

حتى يسهل علينا معالجة مشكلة الدراسة واإللمام بجميع جوانبها، قمنا باعتماد منهجين وهما المنهج الوثائقي والمنهج الوصفي 

 عمل من خالل اعتماد تقسيم منهجي يضم جزأين هما:الكمي لنوازن بين تنوع أسئلة الدراسة، ويبرز هذا في ال

المكتبات،    الجزء األول: - الرياضية واإلحصائية من منظور علم  المعلومات وتطبيقاته  بتحديد وضبط مفهوم قياسات  يتعلق 

 والتعرض للسياق التاريخي لتطور البحوث في قياسات المعلومات في علم المكتبات والمعلومات. 

المكتبات والمعلومات،  يخص    الجزء الثاني: - المعلومات في بحوث المتخصصين في علم  معالجة إشكالية استخدام قياسات 

الوطن   في  والمعلومات  المكتبات  علم  ميدان  في  تختص  التي  العلمية  المجالت  جميع  على  الدراسة  إجراء  لصعوبة  ونظرا 

ة المتواجدة على المنصة اإللكترونية للنشر اإللكتروني  العربي، فإننا سنكتفي في هذه الورقة العلمية بدراسة المجالت الجزائري
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(ASJP  )Algerian Scientific Journal Platform  المتخصصين في المنشورة من طرف  البحوث  إبراز عدد  لنحاول   ،

 علم المكتبات والمعلومات حول موضوع قياسات المعلومات والقضايا المرتبطة به.

 حية قياسات المعلومات: مقاربة اصطال .1

إن محاولة تحديد وضبط مفهوم " قياسات المعلومات " هو من المهام الصعبة، ويعود ذلك إلى المرونة والتعقيد التي يتصف بها  

المكتبات   علم  ميدان  في  والمطورة  القديم،  في  الواردة  والمصطلحات  المفاهيم  من  بالعديد  عالقاته  عن  التعبير  في  المفهوم 

"، و"ليبرامترية "، و"السيانتومترية "، و"الويبومترية "، أو التي طرحت حديثا كـ "الميديامترية   والمعلومات كـ "الببليومترية

واالتصال،   اإلعالم  وعلوم  المتاحف،  علم  في  المتخصصة  والدراسات  البحوث  في   " و"الميزيومترية   ،" األنفومترية  و"   "

اض تقييم المؤسسات المتحفية، والمؤسسات الجامعية والبحثية، واالقتصاد، وعلم النفس، والعلوم التربوية، والتي تستخدم ألغر 

والمؤسسات التربوية، والقنوات اإلعالمية وجميع وسائط الميديا، ولذلك يتعرض المفهوم لالختالفات المعرفية بين الباحثين في 

وث المنشورة في " قياسات  مختلف هذه التخصصات المعرفية؛ وأمام هذه الفوضى االصطالحية وفي ظل ندرة الدراسات والبح

المعلومات " على مستوى الوطن العربي كافة والجزائر خاصة، يصبح من الضروري التدقيق المعرفي واالصطالحي لمفهوم  

المكتبات   علم  في  المعرفي  الفرع  هذا  وتطور  لبروز  التاريخي  السياق  وفهم  به،  المرتبطة  والمصطلحات  المعلومات  قياسات 

 والمعلومات. 

 هوم قياسات المعلومات: مف .1.1

كشفت دراسة الظواهر المعلوماتية عن وجود انتظام وعالقات قابلة للقياس، وتوزيعات ال يمكن تحديثها إال من خالل تطبيق  

والمقاربات الرياضية واإلحصائية، وقد أدى ذلك إلى ظهور مجال جديد للبحث في علم المعلومات يسمى بـ  األساليب  

" قياسات المعلومات " أو " األنفومترية "   Infometrics (P.S., 2000, p.43 ). 

في التصور التقليدي فإن تطبيق الرياضيات محصور استخدامه في مجاالت معينة يرفض فيها رفضا باتا السماح بوجود ألغاز 

نفاق، بناء السفن الكبرى، صناعة اآلالت... وأمور مشكوك فيها وال يمكن  قياسها أو ترجمتها كالهندسة ) هندسة الجسور، واأل

(، والفيزياء باعتباره تخصص رياضي، والكيمياء، وعلم األحياء، أما بالنسبة لتوظيف األساليب والمناهج الرياضية في العلوم  

ت، إال أنه ومع االجتماعية فهو حديث وتطور تدريجيا في مجاالت مثل االقتصاد، وعلم النفس، وعلم االجتماع، وعلوم المعلوما

أمام  حقها  تأخذ  ولم  الكالسيكية،  التصورات  حبيسة  تزال  ال  فإنها  االجتماعية،  العلوم  في  الرياضية  األساليب  تطبيقات  انتشار 

التخصصات العلمية األخرى التي هي أحد فروع الرياضيات أو التي تركز بشكل أساسي وقوي في وظائفها على الرياضيات، 

 . (Yves-François, 2003, p.3)يقات في العلوم االجتماعية مرهونة بتمثالت باحثيها ومفكريها ولذلك تبقى هذه التطب
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النسبية  الباهر الذي حققته هذه المدرسة الكالسيكية خاصة في مجال الفيزياء الكالسيكية، ثم  التأكيد عليه وهو النجاح  ما يجب 

ليتر كان  ما  والنجاح  التفوق  هذا  أن  إال  الكم،  االجتماع  وميكانيكا  علم  في  المقدمة  األعمال  خالل  من  إال  فعاليته  ويصلنا  جم 

، حيث تؤكد األبحاث المقدمة على أن الرياضيات هي R. Boudonو  J.S Colemanالرياضي خاصة تلك التي قدمها كل من  

و وشرحها  الظواهر  بوصف  تسمح  لغة  هي  أخرى  وبعبارة  وتوضيحية،  ورجعية،  تنبؤية،  بقدرة  تتمتع  فيهاشكليات    التحكم 

(Thomas, 2007, p. 2855 ). 

سمحت هذه األعمال التي قدمها الباحثون في علم االجتماع الرياضي بتبسيط التعقيد الذي طال تطبيقات الرياضيات وانحصارها 

الظواهر  التي تصف، وتشرح، وتحكم  الفعالة  الرياضيات  لتشمل بذلك دراسة  الدراسات  دقيقة، وتوسيع  على مجاالت معرفية 

متخصص يصطلح عليه بـ " القياس الرياضي للمعلومات "، والذي يعتبر جزء مهم     المعلوماتية، والتي أفرزت عن بروز فرع

الويبومترية   ( والويب   ،) الرياضية  الميديامترية   ( والميديا   ،) الرياضية  الببليومترية   ( المكتبات  المستلهمة من  التطبيقات  في 

 . (Yves-François, 2005)الرياضية(، والبحث والتطوير ) السيانتومترية الرياضية ( 

أما بالنسبة لإلحصاء فهو أحد فروع الرياضيات، والذي يتم تطبيقه في تحليل القيم العددية، خاصة بالنسبة لتلك الدراسات التي 

لمتغير هي تقدير   التي يتم الحصول عليها  فالقيمة اإلحصائية  الكبير وتعقيداته.  العدد  يصعب إجراؤها وتحديد شموليتها بسبب 

تأخذ تطبيقات اإلحصاء  لقيمة حقيقية   العددية وترتيبها إلعطائها معنى، وعليه  القيم  تحليل  المتغير، بمجرد جمعها، يجب  لهذا 

 :( Yves-François, 2003, p.9)شكلين هما 

ويكون التحليل فيه مجرد وصف، كأن يقدم على سبيل المثال جداول وبيانات باستخدامات المعلومات أو    اإلحصاء الوصفي:  -

 نظم المعلومات. 

ويكون التحليل فيه تفسيريا، مما يسمح لنا بقول ما تعنيه هذه القيم، ويأخذ اإلحصاء التفسيري أشكاال    اإلحصاء التفسيري: -

لعالقة بين متغيرين للمعلومات، أو ثالثي األبعاد أو متعدد األبعاد والذي يصف ويشرح  منها ثنائي األبعاد والذي يصف ويقيس ا

 العالقات الفعلية بين ثالثة أو أكثر من المتغيرات للمعلومات. 

تختلف هذه التحليالت اعتمادا على طبيعة الدراسات التي نقوم بإجرائها، ففي البحوث المعمقة يكون من الضروري التعامل مع 

كبير من المتغيرات المعلوماتية، أما في حالة البحوث أو الدراسات التقييمية السريعة فإننا نحتاج فقط إلى تحليل ثنائي أو  عدد  

 ثالثي األبعاد. 
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التحليل   أدوات  معها  وتعممت  تطورت  والتي  المصاغة  الفرضيات  تأكيد  على  تركز  التي  التقليدية  اإلحصائية  األساليب  إن 

األ متعددة  أخرى  اإلحصائي  واستخدام طرق  بروز  إلى  األنفوغرافيا  في مجال  الحاصلة  التطورات  إلى  باإلضافة  بعاد، مكنت 

 . François, 2010)-(Yves(  mining, Data mining, Web mining… Texteكاإلحصاءات االستكشافية )

الظواهر المعلوماتية التي نقدمها، وبذلك   وعليه تقدم اإلحصائيات الفعالة طرقا وصفية، وتفسيرية واستكشافية لتقييم صحة نماذج

اإلحصائي   للقياس  الرئيسية  التطبيقات  في  يبحث   " للمعلومات  اإلحصائي  القياس   " بـ  عليه  يصطلح  متخصص  فرع  برز 

والو الرياضية(،  )الميديامترية  والميديا  الرياضية(،  )الببليومترية  المكتبات  تأخذ شرعيتها من  والتي  المعلوماتية،  يب  للظواهر 

 .(Yves-François, 2005))الويبومترية الرياضية(، والبحث والتطوير )السيانتومترية الرياضية( 

 . تطبيقات قياسات المعلومات الرياضية واإلحصائية: 2.1

تحديد  يمكن  فإنه  ممارسته،  خالل  من  المصطلح  عرفها  التي  والتطورات  المعلومات  قياسات  مفهوم  يتضمنه  ما  على  بناء 

مقاربتين تحكمهما أوال الممارسات التقليدية لقياسات المعلومات أو ما يعرف بقوانين المعلومات، أما المقاربة الثانية فهي ترتبط 

 بحركة دوران واستخدام المعلومات.

 . التطبيقات التقليدية لقياسات المعلومات )قوانين المعلومات(: 1.2.1

 تطبيقات القياس الرياضي للمعلومات:  -أ

أو ت معلومة  قياس  االعتبار  بعين  تأخذ  التي  والمناهج  األساليب  من  مجموعة  على  للمعلومات  الرياضي  القياس  تطبيقات  قوم 

 مجموعة من المعلومات، ولذلك يمكن لنا أن نحددها في: 

ظواهر المعلوماتية يعتمد قياس المعلومة على مجموعة من القوانين والدوال الجبرية التي تستخدم لدراسة ال  معلومة:  قياس  -1-أ

وتقادم المعلومات، فمن المسلمات أن الظواهر المعلوماتية هي سلوكيات ذات طبيعة زائدية، والسبب المتزايد هندسيا يتوافق مع  

يتم   أو كلمة في نص،  في مجموعة  المثال كتاب  أي شيء في مجموعة، على سبيل  فإن ظهور  تأثير متزايد حسابيا، وبالتالي 

المعلوماتية هناك تقادم بنفس    الحصول عليها عن للنمو السريع في الظواهر  التكرار، وكنتيجة طبيعية  طريق الحساب ويسمى 

 القدرة لمخزون المعلومات المتاحة.

يمكن أن نقدم في هذا السياق مجموعة من القوانين المعتمدة في القياسات الببليومترية، ويجذر بنا اإلشارة هنا إلى أن كل القوانين  

بوث  القديم قانون  كـ:  ومطوريها  مكتشفيها  أسماء  تحمل  الببليومترية  القياسات  في  وردت  التي  وقانون  Booth’s lawة   ،

بروكس  Bradford’s lawبرادفورد   وقانون   ،Brooke’s law  استروب وقانون   ،Estroup’s law ليمكوهلر وقانون   ،

Leimkuhler’s law  قانون لوتكا ،Lotka’s law  قانون برايس ،Price’s law  وقانون زيبف ،Zipf’s law  ومن أشهر .

 هذه القوانين في القياسات الببليومترية، نذكر القوانين الثالثة اآلتية: 
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، حيث  1926سنة    Alfred J. Lotkaيعود صياغة هذا القانون إلى عالم اإلحصاء السكاني  :  Lotka’s lawقانون لوتكا   •

 ت في حقول علمية محددة وعدد المؤلفين الذين أنتجوا تلك المنشورات.يرى أنه يوجد عالقة عكسية بين عدد المنشورا

برادفورد   • بانجلترا    :Bradford’s lawقانون  العلوم  مكتبات  أخصائي  من طرف  القانون  هذا   Clementتم صياغة 

Bradford    يتعلق بتمركز المقاالت في حقل موضوعي في مجموعة من الدوريات العلمية، حيث يصف العالقة 1930سنة ،

 الكمية بين الدوريات العلمية والمقاالت المنشورة بها.  

، وهو يتعلق بتكرار األلفاظ George Kingsly Zipf  وينسب هذا القانون إلى العالم اللغوي  :Zipf’s law  قانون زيبف •

لك من خالل حساب عدد تكرار كل كلمة في أحد النصوص، ثم ترتيب هذه الكلمات حسب مراتبها بحيث أن  في النصوص، وذ

 . (Hervé, 1996, pp.36-42)الكلمات التي تتكرر كثيرا ترد في الترتيب أوال  

وضعه   عملي  بياني  رسم  خالل  من  الظواهر  هذه  تمثيل  "  1990سنة    Leo Eggheيمكن  تسمية   Information  تحت 

Product Process  ( "IPP( وهو يقوم على ثالثية ،)SPI:حيث يكون ،)   

(S:)  المصدر الببليوغرافي 

(P:)  وظيفة اإلنتاج 

(I:) جميع العناصر )المفردات( المنتجة 

 

 

 

 

 

 

 ( Thierry, & Boucif, 2004, p.3)(: يوضح حقل انتاج قياسات المعلومات  1رسم  )

 يمكن ترجمة هذا التمثيل حسب القوانين الثالثة كاآلتي:

 المؤلفون )المصدر( ينشرون )وظيفة إنتاج( المقاالت )المفردات(.  قانون لوتكا: -

 الت )المفردات( في مجال بحثي محدد.المجالت )المصدر( تنشر )وظيفة إنتاج( المقا  قانون برادفورد: -

1S 

3S     

2S              

1I 

2I     

3I              

Production 

Function Source Items 
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زيف: - يكون    قانون  حيث  زيبف  قانون  خصوصية  التمثيل  هذا  ويوضح  )المفردات(.  التكرار  تنتج  )المصدر(  الكلمات 

 المصدر والعناصر من نفس الطبيعة، فكلمة تنتج تكرار الكلمة.

 ويوظف القياس الرياضي لمجموعة من المعلومات مجموعة من التقنيات، نذكر منها:    مجموعة من المعلومات: -2-أ

المعلومات: • واسترجاع  البولياني  عالم   المنطق  إلى  نسبة  الرياضي  بالمنطق  أيضا  ويسمى  البولياني  المنطق  ويستخدم 

القواعد المنطقية   تحت عنوان "    1849في عام  الرياضيات االنجليزي " جورج بوول "، حيث تمكن من وضع مجموعة من 

المنطق  استخدام  في  ذلك  يكمن  الرياضيات.  نطاق  إلى  الفلسفة  نطاق  من  المنطق  عالم  بذلك  لينقل  التفكير"،  قوانين  في  بحث 

" إلنشاء    AND   " ،"  OR  ،"    "NOT"  والتي تقابلها في االنجليزية  " و "، " أو "، " ال "  البوليني لمعامالت منطقية مثل  

 (   1864. 1815 -، بول جورج 2020موضوع البحث )محمود،ن الكلمات والعبارات  العالقات بي

http://arab-ency.com.sy/detail/2146 

 

 

 

 آسيا                  الإفريقيا             إفريقيا         وكورونا                  19  كوفيد    أوكورونا         

 

 

 

واألجوبة: • األسئلة  في  التشابه  وحساب  لدى   المتجهات  صعوبات  الويب  على  للمعلومات  والسريع  المتزايد  النمو  يخلق 

واألجوبة  األسئلة  نظام  خالل  من  البحث  محركات  تعمل  ولذلك  بسرعة،  المطلوب  المحتوى  على  العثور  في  المستخدمين 

( المقيدة  غير  أو  الطبيعية  باللغات  البحث  طريق  عن  المعلومات  باسترجاع  لألشخاص  تسمح  التي   ,MaToolsالمحوسبة 

2018.) 

 

 

 

 

AND NOT OR 

 المنطقي النفي المنطقي  االقتران االختيار المنطقي 
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 ب. تطبيقات القياس اإلحصائي للمعلومات:

تأخذ التطبيقات اإلحصائية أشكاال ترتبط بالمتغيرات، فنطلق على التطبيقات اإلحصائية التي تأخذ بعين االعتبار متغير واحد بـ  

  " بـ  عليها  فنصطلح  متغيرين  بين  االرتباط  تدرس  التي  أما   ،" البعد  أحادية  لدراسة  "  الموجهة  والتطبيقات   ،" األبعاد  ثنائية 

 العالقة واالرتباط بين ثالثة متغيرات فأكثر فنصطلح عليها بـ " ثالثية األبعاد " و" متعددة األبعاد".

يقوم على مجموعة من األساليب واإلجراءات   متغير واحد:  دراسة  .1ب. البعد، وهو  أحادي  باإلحصاء  أو كما يصطلح عليه 

أنها تلخيص مجموعة كبيرة من القيم العددية للمتغير من أجل جعلها مفهومة وواضحة. ومن بين الممارسات الشائعة  التي من ش

لإلحصاء أحادي البعد نذكر حساب معدالت وتقييم منتجات وخدمات المعلومات، ويتردد كثيرا لنا في هذا السياق حساب " معدل 

 مام بشكل خاص، ويتم تحديدها كاآلتي: النمو"، وهو فئة من المعدالت المثيرة لالهت 

 القيمة السابقة للنمو /القيمة السابقة للنمو (  –معدل النمو= ) القيمة الحالية للنمو 

ومن بين الممارسات التي ترتبط بحساب معدل النمو في المكتبات على سبيل المثال ال الحصر، حساب معدل نمو خدمة على 

 الخط المباشر خالل فترة معينة. 

متغيرين:  .2ب. بين  االرتباط  هذا   دراسة  يسمح  إذ  وصعوبة،  تعقيدا  أكثر  وهي  األبعاد  ثنائي  اإلحصاء  عليها  يطلق  كما  أو 

والخرائط   التشابك  السياق  هذا  في  كثيرا  ويرد  المتغيرات.  من  اثنين  بين  الموجودة  الروابط  باكتشاف  وتقنياته  األسلوب 

التي يمكن الدراسات  العلمية    المعلوماتية، ومن بين  المقاالت  المثال مجموعة من  لنا تمثيل هذا األسلوب بها، نأخذ على سبيل 

حيث تتميز كل منها بكلمات مختلفة، نحن ال نعرف هذه الكلمات وال عددها، فتكون المعالجة األولية البسيطة التي نقوم بها هي  

ليها (، ثم االهتمام بالتواجد المشترك للكلمتين في هذه  وضع قائمة بالكلمات المستخدمة وحساب تردداتها ) عدد مرات اإلشارة إ

االرتباط   عن  يعبر  النص  داخل  المرتبطة  الكلمات  فتردد  النص،  في  معا  فيها  تظهر  التي  المرات  عدد  نذكر  أي  المقاالت، 

 والتقارب في مصالح وأهداف مؤلفي هذه المقاالت.  

ات كمشغلين للهيكلة الذاتية للمجالت العلمية والتقنية، فالكلمات تشير  أكدت الدراسات في هذا المجال عن الدور األساسي للكلم

إلى المواضيع التي تهمك في مجال بحث معين في وقت معين، وعند تواجد كلمتان في وقت واحد في مجموعة من المقاالت،  

بين الكلمات تسمح لنا بتسليط الضوء  فهي داللة الرتباط الموضوعات التي يمثلونها، وبالتالي فإن المخططات البيانية لالرتباط  

 على اتجاهات البحوث فضال عن المصالح الرئيسية للباحثين.

المتغيرات:  .3ب. متعدد  من   دراسة  العديد  بين  العالقات  إيجاد  الممكن  من  تجعل  والتي   ،" األبعاد  متعدد   " بـ  أيضا  ويعرف 

 يتضمن نوعين من المناهج الرئيسية وهي: المتغيرات، ويوفر األدوات التي يتوقع أن يكون لها فاعلية، و
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هو أحد أنواع تحليل المحتوى الذي يتم من خالله تحليل المفاهيم الواردة في    :Relational Analysisالتحليل العالئقي    .1

النص بشكل إضافي عن طريق البحث في ارتباطها ببعضها البعض أو بمحتوى عاطفي. كما يسمح التحليل العالئقي بالتفسير 

المفاهيمي   التحليل  الفردي  Conceptual Analysisأكثر من  المفاهيم  نظام  يتجاوز  المعنى  فهو  باالستدالالت حول  ويسمح  ة 

 .(Yves-François, 2003, p.14)العام 

وهو أحد األساليب اإلحصائية التي تستهدف تفسير معامالت االرتباطات    :Factor Analysisالتحليل العاملي للمراسالت    .2

العا التحليل  فإن  آخر  وبمعنى  المتغيرات،  مختلف  بين  إحصائية  داللة  لها  التي  تبسيط  الموجبة  تستهدف  رياضية  كعملية  ملي 

المتغ بين مختلف  المتغيرات  االرتباطات  بين هذه  العالقة  التي تصف  المشتركة  العوامل  إلى  التحليل وصوال  في  الداخلة  يرات 

 (  Factor Analysis، التحليل العاملي 2020منتدى اإلحصاء، )

topic#top-https://statistics.ahlamontada.com/t46 . 

 لقياسات استخدام ودوران المعلومات:   التطبيقات الجديدة .2.2.1

عن وجود توزيعات جديدة قابلة    Thierry Lafougeتشير الكثير من البحوث والدراسات في علم المعلومات كتلك التي يقدمها  

التقليدية التي قدمها لوتكا، وبرادفورد، وزيبف  القوانين  للقياس، ال ترتقي حسب ما يقدمه في دراسته إلى قانون تجريبي كتلك 

المكتبا داخل  األساس  في  الجديدة وتطورت  التوزيعات  الببليومترية؛ برزت هذه  اشتهروا وعرفوا في مجال  ت، وغيرهم ممن 

تم   التي  الظواهر  من  وغيرها  المعلومة  ودوران  اإلعارة،  حاالت  وأعداد  والوثائق،  الكتب  استخدام  بقياسات  ترتبط  وهي 

 مالحظتها على مستوى هذه المؤسسات.

  " تقنية مورس   " كـ  التقنيات  باستخدام بعض  المكتبات  داخل  المعلوماتية  الظواهر  النوع من  دراسة هذا  المقدمة   Morseيتم 

، وتتقاطع هذه التقنية مع الدراسات التي يصطلح عليها في المجتمعات  (Hélène, 1993, p.8)اسة توزيعات دوران الكتب  لدر

، ويقصد بها " استخدام المناهج الكمية في مجال تسيير المكتبات، وبصفة عامة يتم استخدام  Librametryاألنجلوساكسونية بـ  

تقيي سياق  في  الكمية  المناهج  هذه  خدمات جميع  المتاحف،  الوثائق،  موردي  التوثيق،  مراكز  المكتبات،   ( المعلومات  أنظمة  م 

 . (Thierry & Boucif, 2004, p.9)الويب...( " 

يستند الباحثون إذا في دراسة ظواهر الدوران على النظرية الكالسيكية للعمليات العشوائية، ومن بين أبرز هذه الدراسات داخل  

قدمه التي  تلك  "  المكتبات  بورال   " يركز   1987سنة    Burrelا  معينة، حيث  زمنية  فترة  الوثائق خالل  إعارة  أعداد  لدراسة 

بورال على التغيرات الحاصلة في معدالت اإلعارة من كتاب إلى آخر، ويؤكد على إمكانية كتابة هذه العالقة رياضيا، كما يمكن 

 Siméon Denisوالتي تنسب إلى    Boisson Processبواسون "    تمثيلها هندسيا، ولترجمة هذه العالقة اعتمد على " عمليات

Boisson (Thierry & Boucif, 2004, p.6). 

https://statistics.ahlamontada.com/t46-topic#top
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المعروفة، فهي تغطي   المعلومات  لقوانين قياسات  المعلومات مكملة  لقياس دوران واستخدام  التي قدمت  الدراسات  جاءت هذه 

المعلومات، وخدم  بالمكتبات ومؤسسات  ارتبطت  "  توزيعات جديدة  أساسيين وهما  التركيز على عاملين  يتم  الويب، حيث  ات 

الجديدة حسب ثالثية ) التوزيعات  تمثيل هذه  لنا  يمكن  كما   ،" االستخدام  التي وضعها  SPIالزمن " و" عدم   )Leo Egghe  

 كاآلتي: 

 الكتب )المصدر( تولد )وظيفة إنتاج( اإلعارة )المفردات(  -

 الطلب )المفردات(  المقاالت )المصدر( تولد )وظيفة إنتاج( -

 مواقع الويب )المصدر( تولد )وظيفة إنتاج( الزيارات )المفردات( -

كما يمكن لنا التعبير عن هذه التركيبة الثالثية بطريقة مزدوجة من خالل إحضار مصدر أخر، ووظيفة إنتاج أخرى، مع اإلبقاء  

 على نفس المجموعة من المفردات، على سبيل المثال:

 بحثون )وظيفة إنتاج( اإلعارة )المفردات( القراء )المصدر( ي -

 المستخدمون )المصدر( يطلبون )وظيفة إنتاج( الطلبات )المفردات(  -

 مجتمع اإلنترنت )المصدر( يستخدمون )وظيفة إنتاج( الزيارات )المفردات( -

 السياق التاريخي لتطور البحوث في قياسات المعلومات في علم المكتبات:  .2

الذي طرحه االتحاد الدولي للتوثيق لإلشارة إلى جميع   Infometricsيستخدم مصطلح قياسات المعلومات أو " األنفومترية "  

المتعلقة بالمعلومات، فالمعلومات يمكن أن تكون موضوعا لدراسات علمية دقيقة، ولذلك اشتهرت الدراسات  المترية  األنشطة 

، غير 1923في أعمال الباحثين والمهنيين في علم المكتبات والمعلومات، وذلك منذ عام  التي تعنى بقياسات المعلومات مبكرا  

مصطلح " الببليوغرافية اإلحصائية "    Hulmأنها لم تعرف آنذاك بهذا المصطلح حيث استخدم الباحثون ومن بينهم " هولم "  

Statistical Bibliography  (Rao I.K., 2003, 179 ) ،  أ في  ورد  لما  الببليوغرافية  ووفقا  من  الغرض  فإن  عماله 

وتحليل   حساب  طريق  عن  التخصص  تطور  ومسار  وطبيعة  المكتوب  االتصال  عملية  على  الضوء  تسليط   " هو  اإلحصائية 

 مختلف الحقائق من االتصاالت المكتوبة ".

أبرزهم   ومن  الباحثين  من  الكثير  اهتمام  اإلحصائية  الببليوغرافية  موضوع  من  ،  Alan Prichardلقي  كثيرا  تخوف  والذي 

احتمال إساءة تفسير مصطلح " الببليوغرافية اإلحصائية " على أنها المراجع اإلحصائية، ولذلك طرح مصطلحا جديدا في عام  

1969   ." االتصال  وسائل  من  وغيرها  الكتب  على  الرياضية  المناهج  تطبيق   " أنها  على  ويعرفها   ،" الببليومترية   " وهو 

القياسات الببليومترية هي " تجميع وتفسير اإلحصائيات المتعلقة بالكتب والدوريات إلظهار الحركة     Raisingويضيف كذلك
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الغرض من  الحاالت  في كثير من  والتأكد  الكتب والمجالت،  الوطنية والعالمية، واستخدام  البحوث  التاريخية، وتحديد وضبط 

  " والمجالت  للكتب  العام  وه(L.M, 1962, p.450)االستخدام  البريطاني ،  القياسي  المسرد  في  يرد  الذي  التعريف  نفس  و 

 .The British Standard Glossary of Documentation of Termsللوثائق والمصطلحات 

، أنه  Leamington Spaالذي عقد ببريطانيا في    ASLIBفي مؤتمر    1948كما اقترح العالم الهندي " رانجاناثان " في سنة  

لل بالنسبة  الضروري  "  من  ليبرامترية   " مفهوم  تطوير  لـ  Librametryمكتبات  المنهج  نفس  على  وهو   ،Biometry, 

Econometry, Psychometry  بحكم أننا نجد الكثير من المسائل المتعلقة بأعمال المكتبات وخدماتها تنطوي تحتها الكثير ،

سنة   في  هذا  مقترحه  إلى  أخرى  مرة  رجع  كما  الواسعة،  األرقام  الملتقى 1969من  في  الموضوع  حول  بحثية  ورقة  وقدم   ،

  ( والتدريب  التوثيقية  البحوث  لمركز  المناهج   DRTCالسنوي  تطبيق  على  األمثلة  بعض  رانجاناثان  خاللها  من  عرض   ،)

 . (Rao I.K., 2003, 179)اإلحصائية في علم المكتبات 

والمعلومات،   المكتبات  علم  في  للبحث  كمجال  الببليومترية  ظهور  علم  منذ  مجالت  في  نشرت  التي  الدراسات  من  الكثير 

تلك  المكتبات والمعلومات خالل  في دوريات علم  التي نشرت  المقاالت  المقاالت من مجموع  تم إحصاء ربع  المكتبات، حيث 

ي عرفت  المرحلة حول الببليومترية ومواضيع ذات صلة بها، باإلضافة إلى المجالت العلمية األخرى في العلوم االجتماعية والت

 هي األخرى نشر الكثير من المقاالت حول الببليومترية. 

وحسب    ،" السيانتومترية   " بـ  عليه  يصطلح  جديد  معرفي  فرع  بروز  عن  الدراسات  هذه  فإن   Leaunو  Tijissenكشفت 

  " إلى كلمة  يعود  السيانتومترية أصله روسي  "    Naukométriaمصطلح  للتعبير عن  الروسية  اللغة  في  دراسة  "، واستخدم 

  " والتكنولوجية  العلمية  التطورات  عند  )Ronald&  Leo(1990 ,قياسات  ورد  لما  قريب  وهو   ،Tijissen  وLeaun   في

  ")...( العلوم  لتاريخ  الكمية  واألساليب  التطبيقات   " أنها  على  السيانتومترية   ,William & Wilson, 2001)مصطلح 

p.293)مترية والسيانتومترية بنفس المعنى في بعض الكتابات. ويؤكد " النكستر "  ، كما يحتمالن استخدام المصطلحين الببليو

Lancaster    على أن مصطلح الببليومترية يمكن أن يكون أيضا ذو صلة بمصطلح السيانتومترية، ويرى بأن عدد من العلماء

ب دراسة  هي  البلد  هذا  في  المنتجة  المنشورات  عدد  وأن  سيانتومترية،  دراسة  هو  ما  بلد  المنشورات في  عدد  وأن  بليومترية، 

 العلمية المنتجة هي حد سواء الببليومترية والسيانتومترية. 

"    Scientometricsأن تقديم هذا المصطلح تركز بشكل أساسي مع تأسيس مجلة تحمل تسمية "    Amudavallyجاء حسب  

 .(William & Wilson, 2001, p.293)بالمجر  1978في سنة  Tibor Brauninمن طرف 
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وحسبه فإن " قياس   Van Rannذهب البعض من العلماء إلى توضيح هذا الغموض الذي يطال المصطلحين وكان من بينهم  

تحليل   طريق  عن  والتطورات  النتائج  هذه  قياس  فهي  الببليومترية  أما  السيانتومترية"،   " يسمى  العلمية  والتطورات  النتائج 

 . (AFJ., 1997, p.205)المقاالت، والكتب، والمجالت " 

العلمية    I.V. Ravichandraيعرف   لالتصاالت  واإلحصائية(  )الرياضية  الكمية  للتقنيات  تطبيق   " أنها  على  السيانتومترية 

 )مخرجات العلوم، سياسة العلوم( ، وإدارة العلوم وما إلى ذلك، تتضمن أهدافا هي: 

 تطوير مؤشرات علمية. -

 قياس أثر العلم على المجتمع. -

 .(Dutta, 2014, p.4)خرجات وكذلك تأثير العلوم على الصعيد الوطني وعلى المستوى الدولي مقارنة م

دفعت هذه اإلشكاليات االصطالحية والممارساتية لمفهوم الببليومترية والسيانتومترية بالعديد من الباحثين والخبراء على مستوى  

في عام    Ronald Rousseauو   Leo Eggheالذي أشرف عليه  الجامعات لدراستها، ومن أبرز هذه المحطات المؤتمر الدولي 

 International Conferenceببلجيكا حول السيانتومترية واألنفومترية، والذي يحمل تسمية "  Limburgsبجامعة    1987

on Bibliometrics and Theoretical Aspects of Information Retrieval." 

آنذاك   الدولي نجاحا  المؤتمر  عليها لقي هذا  يقع  التي  البلدان  بلد من  في  تنظيمه كل سنتين  اعتماد  إلى  بالمنظمين  دفع  وهو ما 

بلجيكا   التالية:  البلدان  في  مقرر  هو  كما  فعليا  تنظيمه  جاء  وقد  كندا  1987االختيار،  الهند  1989،  ألمانيا  1991،   ،1993 ،

، البرازيل 2007، اسبانيا  2005، السويد  2003، الصين  2001، استراليا  1999، المكسيك  1995الواليات المتحدة األمريكية  

 International Society for)   2019، ايطاليا  2017، الصين  2015، تركيا  2013، النمسا  2011، جنوب إفريقيا  2009

, 2020Informetrics Scientometrics and .) 

ع المنعقدة  المؤتمرات  سلسلة  خالل  من  المقدمة  والدراسات  البحوث  البناء  تؤكد  في  المعلومات  قياسات  إلى  القوية  الحاجة  ن 

الوطني للمعلومات لكل الدول، وهو ما دعى إلى ضرورة تأسيس جمعية مهنية تختص في هذا المجال على المستوى الدولي،  

عام   برلين  مؤتمر  في  مرة  ألول  طرحها  تم  التي  الفكرة  عام  1993وهي  في  فعليا  تجسيدها  وتم  إنشاء  1995،  تم  حيث   ،  "

"    The International Society of Scientometrics and Infometricsالجمعية الدولية للسيانتومترية واألنفومترية "  

(  ISSI    " شمر  كريت  هيلدرون   " مرة  ألول  ترأسها  والتي   ،" أوترخت   " بمدينة  هولندا  في  ومقرها   )Hildrun Kret 

Schmer  (, 2020ISSI). 
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( على تشجيع األعمال وتبادل المعلومات المهنية في مجال القياسات السيانتومترية واألنفومترية، ISSIتعمل الجمعية الدولية )

تطوير   في  تعتمد  كما  والتدريب،  والتعليم،  البحث  وتحفيز  والممارسات،  والنظريات،  المعايير،  وتطوير  تحسين  بهدف  وذلك 

 عملها على تيارين رئيسين هما: 

 الدراسات الكمية: .1

 المعلومات العلمية والتكنولوجية وغيرها من المعلومات الموضوعية العلمية.  •

 علوم العلوم والتكنولوجيا، والعلوم االجتماعية واإلنسانية، والفنون. •

 توليد المعلومات، توزيعها واستخدامها. •

 أنظمة المعلومات، بما في ذلك المكتبات، واألرشيف وقواعد البيانات. •

 يالت الرياضية واإلحصائية والحسابية لعمليات المعلومات.والتحل 1النمذجة .2

( بالتنسيق مع مؤسس ورئيس  ISSIوتماثال لتعزيز االهتمام بدراسات قياسات المعلومات بين الباحثين عملت الجمعية الدولية )

  " مجلة  "    Scientometrics    "Tibor Brauninتحرير  تدعى  عالمية  جائزة  منح   Derek de Solla Priceالعتماد 

Memorial Medal    الجائزة من طرف يتم منح هذه  بعدا  1984منذ    Tibor Braunin"، حيث  التعاون  بفعل هذا  لتأخذ   ،

في مجال  أكثر من غيرهم  الذي يساهمون  العلماء  ترشيح ستة من  يتم  أساسي، حيث  الجمعية كتقليد  في عمل  عالميا وتترسخ 

 الدراسات الكمية للعلوم. 

العلمية ليس    ال شك في أن بروز التخصصات  الباحثين في مختلف  المعرفي وانتشاره في األوساط األكاديمية بين  المجال  هذا 

مفهوم   تحت  تندرج  التي  المتشعبة  المصطلحات  من  الكثير  اليوم  نجد  حيث  العلوم،  لهذه  أهميته  على  ناتج  هو  وإنما  عبثا 

ال من  يغير  لم  ذلك  أن  اختالفا، غير  أو  اتفاقا  االتصال األنفومترية  حقائق  كل  في  المتمثلة  المعلومات  لقياسات  األساسية  وحدة 

من  وغيرها  والمراجعات  والتقارير،  والمونوغرافيات،  والكتب،  الدوريات،  في  المنشورة  والملخصات  المقاالت،  المكتوب، 

المك في علم  الباحثين والمهنيين  اختصاص  االجتماعي، وهذا من  تبات والمعلومات، حيث  وسائل اإلعالم، واالنترنت والويب 

أو   المعلومات  وتوصيل  المعلومات،  إنتاج  أو  المعرفة،  لبناء  بالنسبة  سواء  أوال،  العلم  بهذا  القياسات  هذه  وارتبطت  برزت 

فكرية جديدة، واعتماد مبادئ علمية جديدة، وتكييف خصائص جديدة  أطر  تعبئة  عليه من خالل  أن تحافظ  استخدامها، ويلزم 
 

االجراء الذي يتم من خالله تطوير نموذج رياضي  و  ألية  رياضية، حيث تعرف اآل الذي يستخدم المفاهيم واللغة ال  هو وصف للنظام  :الرياضية  النمذجة   1

وبعبارة أخرى هي عملية تمثيل لمشكالت حياتية حقيقية بتمثيالت رياضية في محاولة لفهم  (.  Mathematical Modelingباسم النمذجة الرياضية )

والكمياء(، ومجاالت الهندسة    ، وعلوم األرض  ، واالحياء   ، ء ياتستخدم النماذج الرياضية في العلوم الطبيعية )مثل الفيزتلك المشكالت، وإيجاد حلول لها.  

الحاسوب  علم  وعلوم    ، )مثل  السياسة،  والعلوم  االجتماع،  وعلم  النفس،  وعلم  االقتصاد،  )مثل  واالنسانية  االجتماعية  والعلوم  الكهربائية(،  والهندسة 

ودراسة   النظام  في شرح  النموذج  يساعد  المختلآالمعلومات(.  العناصر  بالسلوك.ثار  المتعلقة  التوقعات  ووضع  سار  فة  أبو  محمد صادق  عبد  ة أنظر،   ،

(. تنمية مكونات البراعة الرياضية لتالميذ الصف السادس األساسي في فلسطين باستخدام  2019الرحمن، وفاء، مصطفى كفافي، صالحة، سهيل حسين. )

 . 01المعزز(. المجلة الدولية للتعليم باألنترنت. مج. الواقع-النمذجة الرياضية القائمة على تطبيقات )الحاسوب التفاعلي
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والتكنولوجية، حيث يؤدي هجر وترك مثل هذه الدراسات والبحوث في علم المكتبات والمعلومات إلى انحرافها للنماذج العلمية  

 واستغاللها استغالال خاطئا في التخصصات األخرى. 

 ASJPإشكالية البحث في قياسات المعلومات في الجزائر: مجالت علم المكتبات والمعلومات على منصة  .3

الركائز   المعلومات كأحد  قياسات  إلى تموقع موضوع  المؤشرات تشير  البحثي فإن كل  العمل  بناء على ما سبق ذكره في هذا 

والتي المعاصرة  المجتمعات  داخل  المعلومات  سياسات  في  ومجتمعات    األساسية  المعلومات،  مجتمعات  أنها  على  توصف 

ومناهج   أساليب  توظيف  إلى  ذلك حاجتها  يدفع  بما  األساسي القتصادياتها،  المورد  والمعرفة  المعلومات  تشكل  المعرفة، حيث 

ل العلوم  القياس الرياضي واإلحصائي للمعلومات أكثر من الماضي، لدفع عجلة التقدم والتطور داخل هذه الدول، خاصة في مجا

 والتكنولوجيا، والبحث والتطوير، والثقافة.

يضعنا هذا الطرح المقدم أمامنا كمتخصصين في علم المكتبات والمعلومات أمام مفارقة صعبة، ترتبط من جهة بالوضع الراهن  

الذي يفرض تدخل الباحثين والمختصين في علم المكتبات والمعلومات للبحث والنشر في مجال قياسات المعلومات، والتعرض  

وأدوات القياس خاصة وأن جميع المجتمعات تسير شيئا فشيء نحو اعتماد المعلومات    لإلشكاليات المعاصرة التي تواجه أساليب

الرقمي  الشكل  هذا  يتيحها  التي  اإلمكانيات  حول  كثيرة  تساؤالت  ذاته  حد  في  يطرح  الجديد  التحول  وهذا  الرقمية،  والمعرفة 

استهداف علينا  يتوجب  الذين  القراء  وأنواع  والمعرفة،  المعلومات  نشر  عمليات  لتحسين  وتمويل  للتكفل  المتخذة  والسياسات  هم، 

األكثر  والمقاالت  واالقتباسات،  التنزيل،  وتواريخ  التحميالت،  كعدد  جديدة  معطيات  من  عنها  يترتب  وما  االلكتروني،  النشر 

حول المنجزة  والبحوث  الدراسات  أن  نجد  حين  في  المعلومات،  قياسات  في  دراسات  إجراء  تستدعي  التي  وغيرها   قراءة 

الدراسات   هذه  أن  كما  جدا؛  قليلة  العربي  العالم  في  والمعلومات  المكتبات  علم  في  الباحثون  لها  يتعرض  والتي  الموضوع 

بين  محاوالت  نجد  نكاد  فال  تقليدية،  قوانين  من  ورد  لما  وسرد  التاريخي،  منظوره  من  للموضوع  دائما  تتعرض  المنشورة 

ع االجتهادات التي من شأنها تطوير هذه المناهج حتى بالنسبة للذين يبحثون في المختصين في علم المكتبات والمعلومات لتوسي

 هذا المجال لعقود من الزمن. 

المكتبات   علم  طلبة  من طرف  المقدمة  األكاديمية  الدراسات  المعلومات  قياسات  في  المنشورة  البحوث  في  التراجع  هذا  يشمل 

اتهم يتعرضون إلى هذه القوانين أو يطبقونها في أعمالهم الميدانية، لنسير والمعلومات، فنادرا ما نجدهم في مذكراتهم وأطروح

بشكل تصاعدي يتجاوز بذلك الدراسات األكاديمية، فحتى على مستوى العمل المهني والنشاط الجمعوي واالتحادات والتكتالت  

للمكتبات والمعلومات   العربي  الموضوع، أو تحفيز    ، فال نكاد نجد-اعلم    –العربية وعلى رأسها االتحاد  خلق مبادرات حول 

نظام  بقواعد  عمال  المجال  هذا  في  متخصص  فرع  إنشاء  أو  لذلك،  جوائز  وتخصيص  بالموضوع  واالهتمام  للنشر  الباحثين 
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المكتبات   في مهن  المتأصلة  المعرفية  المجاالت  من  المعلومات هي  فقياسات  فروع متخصصة،  إنشاء  تتطلب  التي  االتحادات 

 ولذلك فإن تخصيص فرع يضم باحثين ينشطون في هذا المجال هو من المسلمات. والمعلومات،

بناء على هذه المفارقة ونظرا لصعوبة إجراء الدراسة على جميع المجالت التي تختص في ميدان علم المكتبات والمعلومات في 

اإل المنصة  على  المتواجدة  الجزائرية  المجالت  بدراسة  سنكتفي  فإننا  العربي،  )الوطن  اإللكتروني  للنشر  (  ASJPلكترونية 

Algerian Scientific Journal Platform  علم في  المتخصصين  طرف  من  المنشورة  البحوث  عدد  إبراز  لنحاول   ،

 المكتبات والمعلومات حول موضوع قياسات المعلومات والقضايا المرتبطة به.

 : ASJPللمجالت الجزائرية  . ظروف إنشاء وتصميم المنصة االلكترونية للنشر اإللكتروني1.3

الجزائرية   للمجالت  اإللكتروني  للنشر  اإللكترونية  المنصة  الجزائر لرقمنة    ASJPتأتي  المبذولة من طرف  الجهود  في سياق 

قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ودعم حركة النشر اإللكتروني في الجزائر، وضمان الوصول المجاني للمنشورات العلمية 

 ترنت خاصة أمام الممارسات االحتكارية للمجالت العلمية التجارية والتي باتت تنهك الباحثين والقراء.على اإلن

المؤرخ في    939، وذلك مع صدور القرار رقم  2014تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على هذا المشروع منذ سنة  

هيل المجالت، والتي أسندت لها مهمة تصنيف المجالت وفق معايير  المتضمن إنشاء اللجنة العلمية الوطنية لتأ  2014جوان    17

محددة، ومرافقة المؤسسات الجامعية والبحثية في إنشاء المجالت وفقا للمعايير المعمول بها دوليا، كما تم إسناد الشق التقني لهذا  

التنسيق مع المهندسين في تصميم هذا النظام  المشروع إلى مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني، حيث عملت اللجنة العلمية ب

على احترام المعايير الدولية المتعارف عليها في مجال النشر العلمي لتضمن بذلك الجودة العلمية، ومن أبرز هذه المعايير التي  

 . Web of Science، وScopusتحرص المنصة على اعتمادها تلك المعمول بها في قواعد البيانات العالمية كـ 

اإللكترونية  ت المنصة  وكليات، ومراكز    524حاليا    ASJPضم  العلوم، تصدر عن جامعات،  في مختلف  مجلة علمية محكمة 

جامعية، ومخابر أبحاث، ومراكز أبحاث، كما يتم اعتماد تصنيف محكم لهذه المجالت على هذه المنصة، والذي اعتمدته وزارة 

صنف ، وB، وصنف  Aي صنف  ، تحدد فيه أربعة أصناف للمجالت وه2018التعليم العالي والبحث العلمي منذ شهر جوان  

C ومجالت غير مصنفة ،NC  (Algerian Scientific Journal Platform, 2020.) 

في بنيته وفلسفته على قياسات المعلومات، بداية  ASJPيقوم مشروع المنصة اإللكترونية للنشر اإللكتروني للمجالت الجزائرية 

صناف محددة، وحساب معامل التأثير، باإلضافة إلى أرقام أخرى ترتبط بتصنيف هذه المجالت العلمية الجزائرية وفقا ألربعة أ

بالمقاالت العشرة األكثر تحميال على مستوى كل مجلة، أو المائة مقال األكثر تحميال على مستوى المنصة، وحساب االقتباسات 
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للمؤلفين كحساب   المi103، وINDEX-H2بالنسبة  عليها  تقوم  التي  األرقام  وثيقا  ، وغيرها من  ارتباطات  ترتبط  والتي  نصة 

 بقياسات المعلومات. 

دراسة عدد المقاالت المنشورة من طرف المتخصصين في علم المكتبات والمعلومات في قياسات المعلومات بالمجالت    .2.3

 :ASJPالتي تغطي ميدان علم المكتبات والمعلومات على منصة 

بالمجالت   الدراسة  هذه  في  المنصة  نستعين  هذه  على  المتواجدة  والمعلومات  المكتبات  علم  في  البحوث  نشر  في  المتخصصة 

اإللكترونية، لنحاول تحديد عدد المقاالت المنشورة من طرف المتخصصين في علم المكتبات والمعلومات بهذه المجالت حول  

 موضوع قياسات المعلومات. 

ات والمعلومات تحت مجال العلوم االجتماعية حيث تمثل المجالت في  تقع المجالت المتخصصة في نشر البحوث في علم المكتب

، أي أن مجال  ASJPمجلة متواجدة على منصة    524مجلة من أصل    283العلوم االجتماعية بمختلف فروعها وتخصصاتها  

نسبة   يمثل  االجتماعية  ب  %  54العلوم  تنشر  التي  المجالت  عدد  يبلغ  كما  المنصة،  على  المجالت  مجموع  علم  من  في  حوثا 

من مجموع المجالت في العلوم االجتماعية، وتنقسم هذه المجالت    %  20,84مجلة، أي تغطي نسبة    59المكتبات والمعلومات  

 التي تنشر بحوثا في علم المكتبات والمعلومات إلى نوعان هما: 

 ASJP(: يوضح توزيع المجالت في علم المكتبات على منصة 1جدول )

 

 

 

                  

   

 

 

 
بتقديم ورقة علمية يعرض من خاللها فكرة بناء    2005من جامعة كاليفورنيا األمريكية في عام    Jorchge E. Hirsh  ياألرجنتين  ءقام عالم الفيزيا   2

. يأخذ المؤشر بعين االعتبار عدد األوراق المنشورة من طرف الباحثين والعلماء على  H-INDEXمؤشر لقياس اإلنتاجية العلمية للباحثين أطلق عليها  

م بصفة  األوراق  تلك  من  االقتباسات  على  عدد  يساعد  ما  وهو  أنظر،  إتوازنة،  المجاالت.  مختلف  في  العلماء  بين  المقارنات   ,J. E. Hirschجراء 

Gualberto Buela-Casa. (2014).  The meaning of the h-index. International Journal of Clinical and Health 

Psychology.14 
. ليعزز قياس  INDEX-Hيستخدمه جنبا الى جنب مع مؤشر  Index-i10بابتكار مؤشر خاص به يطلق عليه  Google Scholarقام محرك البحث   3

المؤشر   ويشير  والعلماء.  الباحثين  على    i10-Indexإنتاجية  تحتوي  التي  المنشورات  عدد  أنظر،    10الى  األقل.  على  اقتباسات 

https://guides.library.cornell.edu/c.php?g=32272&p=203393 

 النسبة عدد المجالت  حوث في علم المكتبات المجالت التي تنشر ب

 % 94,91 56 مجالت عامة 

 % 5,08 3 مجالت متخصصة 

 % 100 59 المجموع

https://guides.library.cornell.edu/c.php?g=32272&p=203393
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 ASJP(: يوضح توزيع المجالت في علم المكتبات على منصة 1شكل )
 

رقم   الجدول  رقم    -  01كما يوضح  البياني  على   01الشكل  والمعلومات  المكتبات  علم  في  تنشر بحوث  التي  المجالت  توزيع 

وهي نوعان، حيث أطلقنا على النوع األول في هذه الدراسة تسمية المجالت العامة وهي تمثل نسبة    ASJPالمنصة اإللكترونية  

ا%  94,91 المجالت  تسمية  استخدام  ويعود  جميع ،  في  بحوثا  تنشر  هي مجالت  المجالت  هذه  لكون  األول  النوع  لهذا  لعامة 

تخصصات وفروع العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ومن بين المجاالت التي تغطيها هي " علم المكتبات والمعلومات "، وبالتالي 

المكتبات، علم  في  متخصصين  غير  وباحثين  أساتذة  المجالت  هذه  تحرير  هيئة  على  المجالت    يشرف  فهي  الثاني  النوع  أما 

المتخصصة فعال في علم المكتبات والمعلومات، ويشرف على هيئة تحريرها أساتذة وباحثون في التخصص، وعددها قليل جدا  

 .% 5,08حيث تمثل نسبة 

سداسي األول لسنة  الى غاية ال  2018سنحاول تحديد عدد المقاالت التي تنشرها هذه المجالت بنوعيها منذ السداسي األول لسنة  

 ، وتوزيعها لنتمكن بعدها من تحديد عدد المقاالت التي تنشر في علم المكتبات والمعلومات. 2020

 النوع األول: المجالت العامة -

 (: يوضح توزيع المقاالت في المجالت العامة2جدول )

 النسبة عدد المقاالت  المجالت

Algerian Journal of Human and Social Sciences 37  0,19 % 

 % 1,03 197 مجلة الخلدونية

 % 0,14 27 مقدمات 

 % 3,82 724 األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية

 % 0,35 68 مجلة روافد للدراسات واألبحاث العلمية في العلوم االجتماعية واإلنسانية 

 % 0,79 151 الساورة للدراسات اإلنسانية واالجتماعية

 % 0,52 99 المجلة الدولية لالتصال االجتماعي

 % 1,08 206 مجلة الباحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 % 0,60 114 المجلة الجزائرية لألبحاث والدراسات

 % 0,68 130 مجلة قبس للدراسات اإلنسانية واالجتماعية 

revue algerienne des études sociologiques 41 0,21 % 

 % 0,74 142 المجلة الجزائرية لألمن اإلنساني

مجالت عامة

مجالت 
متخصصة
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 % 0,90 171 مجلة الميدان للدراسات الرياضية واالجتماعية واإلنسانية 

 % 0,56 107 مجلة سوسيولوجيا 

 % 1,17 223 مجلة تنوير للدراسات األدبية واإلنسانية 

 % 0,38 73 مجلة مجتمع تربية عمل

 % 1,90 360 واإلنسانيةمجلة العلوم االجتماعية 

 % 1,60 304 مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية

 % 2,57 488 مجلة البدر 

 التراث 
563 2,97 % 

 مقاربات  
389 2,05 % 

 مجلة أنسنة للبحوث والدراسات  
353 1,86 % 

 المعيار 
701 3,69 % 

 الرواق  
117 0,61 % 

 % 2,74 520 الحوار المتوسطي 
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 مجلة تاريخ المغرب العربي 
104 0,54 % 

Aleph 
97 0,51 % 

 مجلة الرسالة للدراسات والبحوث اإلنسانية  
203 1,07 % 

 أفكار وآفاق  
162 0,85 % 

 مجلة الرسالة للدراسات اإلعالمية 
88 0,46 % 

 مجلة اإلبتكار والتسويق  
99 0,52 % 

 مجلة البحوث والدراسات  
467 2,46 % 

 الفكر المتوسطي  
216 1,14 % 

 الحوار الفكري  
133 0,70 % 

 مجلة اللغة واالتصال  
83 0,43 % 

 دراسات في التنمية والمجتمع  
16 0,08 % 

 متون  
296 1,56 % 

Revue de l’Information Scientifique et Technique 
311 1,64 % 

 مجلة علوم اإلنسان والمجتمع 
569 3 % 

 مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية 
574 3,02 % 

 حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإلنسانية  
503 2,65 % 

 مجلة العلوم اإلنسانية لجامعة أم البواقي 
479 2,52 % 

 اإلحياء  
581 3,06 % 

 مجلة ميالف للبحوث والدراسات 
194 1,02 % 

 مجلة الباحث االجتماعي 
85 0,44 % 

 مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية 
433 2,28 % 

Dirassat 
120 0,63 % 

 مجلة العلوم اإلنسانية 
1510 7,96 % 
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Revue des Sciences Humaines & Sociales 
146 0,77 % 

 مجلة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية 
679 3,58 % 

El-Tawassol »التواصل » 
916 4,83 % 

Revue Des Sciences Humaines 
1636 8,63 % 

 دراسات وأبحاث 
1092 5,76 % 

 مجلة العلوم اإلنسانية 
186 0,98 % 

 مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية 
664 3,50 % 

 % 100 18947 المجموع 

رقم   الجدول  المكتبات    02يوضح  علم  في  نشر بحوث  تغطي ضمن مجاالتها  التي  للمجالت  األول  النوع  في  المقاالت  توزيع 

وتتفاوت هذه المجالت في عدد المقاالت مقال،    18947والمعلومات، حيث يبلغ عدد المقاالت المنشورة بهذا النوع من المجالت  

 المنشورة، ويمكن إرجاع هذا التفاوت بين هذه المجالت في عدد المقاالت إلى:

التخصص الذي تغطيه هذه المجلة، حيث تعرف بعض التخصصات كاألدب، والتاريخ، والعلوم اإلسالمية على سبيل المثال   •

القديمة التخصصات  بين  من  وهي  كبير،  معرفي  األساتذة    إنتاج  عدد  حيث  من  تتفوق  هي  ولذلك  الجزائرية،  الجامعات  في 

والباحثين بها، وعدد مخابرها، ونشاطاتها العلمية، وبذلك فإن أرشيف هذه المجالت وإصداراتها في الشكل الورقي كبير، فبعد 

شيفها والذي كان يصدر سابقا في التحول نحو العمل على المنصة اإللكترونية تمكن رؤساء التحرير بهذه المجالت من تحويل أر

الشكل الورقي وإيداعه على المنصة، في حين لم تقم المجالت األخرى بهذه العملية وهو ما يفسر العدد القليل لمقاالت بعض هذه  

المجالت والتي كانت تصدر في الشكل الورقي ولها أعداد كثيرة، كما أن البعض اآلخر من هذه المجالت هي حديثة التأسيس  

يوم    247يوم إلى    60تجد صعوبة في التأقلم مع الوضع الراهن، خاصة مع تحديد زمن متوسط االستجابة والذي يتراوح بين  و

يوم كذلك من مجلة إلى    120يوم إلى    45من مجلة إلى أخرى، باإلضافة إلى زمن متوسط النشر بعد القبول والذي يتراوح بين  

 أخرى. 

ب  • لنا  التي يمكن  الثانية  العالي المسألة  التعليم  المعتمد من طرف وزارة  التصنيف  المجالت هو  بهذه  النشر  ها تفسير حركية 

والبحث العلمي، حيث تسعى جميع هذه المجالت إلى الحصول على تصنيف ومن هنا تعمل على احترام الشروط والمعايير التي 

ت التي هي مصنفة وفقا للتصنيف الذي سبق ذكره،  وضعتها الوزارة، وفي نفس الوقت يتجه األساتذة والباحثون للنشر بالمجال
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النشر العلمي إكمال الشروط اإلدارية التي فرضتها الوزارة الوصية في   بحكم أن هؤالء األساتذة والباحثون يسعون من وراء 

 ملف قبول مناقشة الدكتوراه، أو التأهيل الجامعي، وحتى األستاذية.

 النوع الثاني: المجالت المتخصصة -

 (: يوضح توزيع المقاالت في المجالت المتخصصة 3جدول )

 

           

 

 المختصصة (: يوضح توزيع المقاالت في المجالت 2شكل )

توزيع المقاالت بالمجالت المتخصصة في علم المكتبات والمعلومات والتي يبلغ    03الشكل البياني رقم    03يوضح الجدول رقم  

 45,95في المرتبة األولى من حيث عدد المقاالت بنسبة    revue de bibliothéconomieمقال، حيث تأتي مجلة    222عددها  

، بالمقارنة 2001على الرغم من أن تاريخ إنشاءها يعود إلى سنة    %  34,23علومات بنسبة  ، ثم بعدها مجلة المكتبات والم%

وهي   %  19,82، وأخيرا مجلة إشارة بنسبة  2012مع المجلة التي ترد في الترتيب األول والتي يعود تاريخ إنشائها إلى سنة  

. تتأثر حركة النشر بهذه المجالت بعدة عوامل تعود إلى التصنيف المعتمد وتوجه الباحثين في علم 2014حديثة الوالدة منذ سنة  

المكتبات للنشر في المجالت المصنفة بحكم أن هذه المجالت غير مصنفة على مستوى هذه المنصة، وذلك الستكمال الباحثين  

 الشروط اإلدارية المتعلقة بالمناقشات )الدكتوراه، التأهيل الجامعي، األستاذية(.  في علم المكتبات والمعلومات

البحوث  عدد  بحساب  قمنا  المنصة،  على  بنوعيها  والمعلومات  المكتبات  علم  في  أبحاثا  تنشر  التي  المجالت  هذه  إلى  باالستناد 

إلى غاية    2017مقال علمي منذ سنة    564وعها  المنشورة من طرف المتخصصين في علم المكتبات والمعلومات والتي بلغ مجم

19.82%

45.95%

34.23%

إشارة

revue de bibliothéconomie

مجلة المكتبات والمعلومات

 النسبة عدد المقاالت  المجالت

 % 19,82 44 إشارة

revue de bibliothéconomie 102 45,95 % 

 % 34,23 76 مجلة المكتبات والمعلومات 

 % 100 222 المجموع
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مقاال منشورا بالنوع األول المحدد في هذه الدراسة بالمجالت العامة، وبذلك فإن كمية اإلنتاج العلمي    342اليوم، حيث أحصينا  

يبلغ عددها  من مجموع المقاالت المنشورة بهذا النوع األول والتي    %  1,80في التخصص والذي نشر بهذه المجالت يقدر بـ  

 مقاال منشورا بالمجالت المتخصصة.   222مقاال، باإلضافة إلى  18947

وبناء على هذه التوزيعات حاولنا معرفة عدد المقاالت التي نشرت في التخصص حول موضوع قياسات المعلومات والمفاهيم  

، ولتمثيل ذلك اعتمدنا على رؤوس المواضيع المرتبطة به كـ" الببليومترية "، و" السيانتومترية "، و" الويبومترية " وغيرها

قياسات  مجال  المجاالت  هذه  بين  ومن  والمعلومات،  المكتبات  علم  في  واألساتذة  الباحثين  بين  للبحث  مجاالت  تمثل  التي 

 المعلومات، لنحدد بذلك كمية البحوث المنشورة. 

 ASJP(: التوزيع الموضوعي للمقاالت المنشورة في علم المكتبات على منصة 4جدول )

 النسبة عدد المقاالت  الموضوع

 أجنبي عربي

 % 22 14 110 التكنولوجيا والتطبيقات الجديدة

 % 4,43 - 25 التكوين والتأهيل في مهن المكتبات والمعلومات 

 % 14 15 64 األرشيف

 % 1,77 5 5 المعلومات) الببليومترية، السيانتومترية... ( قياسات 

متفرقات في المكتبات والمعلومات ) تشمل هذه الدراسات مواضيع في القراءة  

 والمطالعة، التسيير واإلدارة، التقييم، الجودة، الوساطة، تقنيات البحث...( 

 

326 

 

57,8 % 

 % 100 564 المجموع

 

 ASJP(: التوزيع الموضوعي للمقاالت المنشورة في علم المكتبات على منصة 3شكل )
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التكنولوجيا 
دةوالتطبيقات الجدي

في التكوين والتأهيل
مهن المكتبات 

والمعلومات

األرشيف )قياسات المعلومات
الببليومترية، 

... (السيانتومترية

متفرقات في 
ات المكتبات والمعلوم
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رقم   الجدول  المعطيات    04يوضح  تشير  حيث  المكتبات،  علم  في  المتخصصين  بين  المنشورة  للمقاالت  الموضوعي  التوزيع 

لتكنولوجيا والتطبيقات الجديدة  المتوصل والمتحصل عليها إلى وجود إقبال واهتمام كبيرين بين الباحثين على النشر في مجال ا

  ، %  22داخل المكتبات ومؤسسات المعلومات، إذ يأتي هذا المجال في المرتبة األولى من حيث عدد المقاالت المنشورة بنسبة  

األرشيف كأحد   124أي يوجد   في  البحث  يليه مجال  ثم  التكنولوجيا،  بنوعيها حول موضوع  المجالت  بهذه  مقاال علميا، نشر 

مقال علمي منشور، ثم يأتي في المرتبة الثالثة من حيث   79أي بمجموع    %  14ت التي تحظى باهتمام الباحثين بنسبة  المجاال

مقال علمي منشور،    25، أي بمجموع  %  4,43عدد المقاالت موضوع التكوين والتأهيل في مهن المكتبات والمعلومات بنسبة  

، %  1,77المرتبة األخيرة ضمن هذا التوزيع المعتمد بهذه الدراسة بنسبة    أما عن مجال البحث في قياسات المعلومات فيرد في

مقاالت علمية منشورة، ليأتي بعدها حسب ما أشرنا إليه في هذه الدراسة بالمتفرقات والتي تلقى اهتمام الباحثين   10أي بمجموع  

 . % 57,8حيث تحظى البحوث المنشورة بهذه المجالت نسبة 

إهمال   نلحظ  بالجزائر، حيث  والمعلومات  المكتبات  علم  في  الباحثين  توجهات  الجدول  هذا  جيدا من خالل معطيات  لنا  يتضح 

وابتعاد عن الدراسات المرتبطة بقياسات المعلومات والتي تعتبر من المجاالت المتأصلة في التخصص، وقد عمل على تطويرها  

حذروا من عواقب ترك البحث في هذا المجال والذي يؤدي إلى تحريفه واستغالله   ، كماPaul Otletعلماء في المجال أمثال  

بين   المعلومات  قياسات  في  البحث  عن  التراجع  هذا  تفسير  ويمكن  األخرى،  العلمية  التخصصات  طرف  من  سيئا  استغالال 

 الباحثين الجزائريين إلى النقاط التالية: 

المعلومات - تكنولوجيا  بها  تحظى  التي  التي    المكانة  والتحوالت  المجاالت،  جميع  في  بها  المرتبطة  والتطبيقات  واالتصال 

التكنولوجيا،   عن  الناتجة  الفجوة  تقليص  محاولة  إلى  الباحثون  يسعى  حيث  المعلومات،  ومؤسسات  المكتبات  مهنة  في  أحدثتها 

 والبحث في سبل تطوير الممارسات الرقمية.

م - والمواطنة  والتاريخ  الهوية  إشكالية  عن  تبقى  والناتجة  الجزائر  تعرفها  التي  الظروف  ظل  في  خاصة  باألرشيف  رهونة 

 االستعمار الفرنسي، وهو ما يجعل األرشيف من القضايا المحورية بين هؤالء المتخصصين.

تتعرض  - المعمقة  الدراسات  هذه  وأغلب  ينجزونها،  التي  الدكتوراه  أطروحات  بموضوع  مقاالتهم  نشر  في  الباحثين  ارتباط 

 يات جديدة ترتبط أكثرها بالتكنولوجيا داخل المكتبات. إلشكال

الفجوة الموجودة بين الباحثين في هذا التخصص والمهنيين القائمين على هذه المكتبات والمؤسسات الوثائقية، والتي تحول  -

 بين إجراء الدراسات الكمية التي ترتكز على أرقام حقيقية.
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المعلومات، حيث يعتمد هذا المجال على األساليب اإلحصائية والرياضية،  الصعوبة والتعقيد التي ترافق موضوع   - قياسات 

 وهو ما قد يعيق البحث فيه بين الكثير من المتخصصين.

 النتائج: 

بناء على ما ورد بهذه الدراسة والتي تركز على أحد الحقول المعرفية التي تشكل في العصر الراهن موضع إلتقاء وتقاطع جميع  

ا التحوالت  التخصصات  أمام  حتمية  المفهوم  بهذا  المرتبطة  والتقنيات  المعلومات  قياسات  في  البحث  أصبح  حيث  لمعرفية، 

والتطورات العلمية، والتقنية، والصناعية السريعة التي تسجلها المجتمعات المعاصرة في مختلف المجاالت والميادين، فالمتابعة 

من قياسات المعلومات في قلب الصناعات المعاصرة، حيث أفرزت هذه المرحلة  السيستيمية لنشاط المنافسة التكنولوجية يجعل  

الذكاء االقتصادي " وغيرها من  الذكاء االصطناعي "، و"  التكنولوجية "، و"  اليقظة  الصناعية عن مصطلحات جديدة كـ " 

ير أن هذه األخيرة تبقى ناقصة إلى  المصطلحات الشائعة التي تتطلب توظيف األدوات والتقنيات الخاصة بقياسات المعلومات، غ

للمعلومات  الرياضي واإلحصائي  القياس  الباحثين في مجال  الكثير من  الجديدة، ولذلك يخوض  حد كبير وال تلبي االحتياجات 

الرابعة،   الصناعية  بالثورة  يعرف  ما  أو  الصناعي،  السياق  في  واالختصاصات  المصادر  في  التنوع  االعتبار  بعين  تأخذ  التي 

رف هذه التقنيات اليوم انتشارا واسعا في مجاالت غير التي برزت وتطورت فيها، حيث تعود ممارساتها تاريخيا إلى مهنة وتع

 المكتبات والمعلومات. 

تؤكد هذه الدراسة على تراجع البحث في مجال قياسات المعلومات في علم المكتبات والمعلومات، وذلك من خالل معرفة عدد  

، والتي يتعرض فيها الباحثون في علم المكتبات  ASJPالمجالت الجزائرية المتاحة على المنصة اإللكترونية البحوث المنشورة ب

والمعلومات لتطبيقات وتقنيات القياس الرياضي واإلحصائي للمعلومات، حيث أثبتت الدراسة أن قياسات المعلومات تمثل نسبة 

ال  %  1,77 ينشرها هؤالء  التي  البحوث  األخيرة، وهذا مؤشر يؤكد على  فقط من مجموع  الخمس سنوات  متخصصون خالل 

 ترك وهجر البحث في هذا المجال الذي أصبح يشكل قوة في تخصصات أخرى نتيجة لزيادة الطلب عليه.

العلوم والبحث العلمي، وهو ما يضع  المعلومات، وتطور  اليوم مصدر قوة لرسم سياسات  المعلومات  يشكل موضوع قياسات 

مع  المتخصصين   يتكيف  بما  مفرداته  وتطوير  المعلومات،  قياسات  لثقافة  الترويج  حتمية  أمام  والمعلومات  المكتبات  علم  في 

الوضع الراهن خاصة في البيئة الرقمية، والذي يزيد من دفع قيمة هذا التخصص الذي يرتبط في تصورات وتمثالت الكثير من 

و الكتب،  باقتناء  المكتبات  علم  طلبة  أو  األفراد وحتى  التعريف  في  الطلبة صعوبة  يجد هؤالء  ولذلك  وإتاحتها،  فنيا،  معالجتها 

 اإلفصاح عن تخصصهم أمام التخصصات األكاديمية األخرى.
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  " المعلومات  قياسات   " لمفهوم  والفكرية  واالصطالحية،  اللغوية،  اإلشكاليات  إلى  نتعرض  أن  الدراسة  هذه  خالل  من  تمكنا 

المرتبط الكالسيكية  قدمنا  والمفاهيم  كما  للمعلومات،  الرياضي واإلحصائي  القياس  تطبيقات  تأخذها  التي  األشكال  به، وكذلك  ة 

االزدواجية التي تصاحب استخدام وتطبيق القوانين التقليدية للقياسات الببليومترية، والتي تدفع بنا كمتخصصين إلى التفكير في 

 ة التي سار عليها المؤسسون لهذا الحقل.أدوات رياضية أخرى للقياس )هندسية، جبرية( بنفس الطريق

يؤدي ترك وابتعاد اختصاصيي علم المكتبات والمعلومات للبحث في مجال قياسات المعلومات وعدم استخدام تقنياته، أو تطوير 

أ الذي يمكن  التفسير  لها معنى إال من خالل  فالبيانات اإلحصائية ال يكون  إلى سوء تفسير،  ن يصنع  مفرداته في أحيان كثيرة 

الشكل األدوات والمؤشرات، ولذلك   إلى مضللة، وبنفس  التحقق منها  لم يتم  التي  المعلومات  منها، ولذلك يمكن أن تتحول هذه 

تفتح هذه الدراسة المجال للبحث والتعمق أكثر في هذا الحقل سواء في الجزائر أو على مستوى الوطن العربي لنصل إلى مرحلة  

 النضج. 

 ات: التوصيات والمقترح

 توصي الدراسة بأهمية تعزيز النشر والبحث في موضوع قياسات المعلومات التي من شأنها تطوير مفرداته وتقنياته.  -

المكتبات   - علم  بأقسام  الطلبة  يقدمها  التي  األكاديمية  البحوث  في  المعلومات  قياسات  تطبيقات  استخدام  على  الحرص 

 والمعلومات. 

يع أشكالها داخل المكتبات ومؤسسات المعلومات، كما يجب اعتماد نظام تقييم لهذه  تعزيز ممارسات قياسات المعلومات بجم -

 الفضاءات بناء على هذه الممارسات.

االتحاد  - رأسها  وعلى  المعلومات  ومؤسسات  بالمكتبات  تعنى  التي  العربية  والتنظيمات  المهنية  الجمعيات  تأخذ  أن  يجب 

جال بعين االعتبار، كما تساهم بإعادة بعثه في األوساط األكاديمية والمهنية هذا الم  –اعلم    –العربي للمكتبات والمعلومات  

من خالل عقد الندوات، والمحاضرات، والملتقيات، أو عن طريق تحفيز الباحثين والمؤسسات من خالل تخصيص جوائز 

 في قياسات 

 المعلومات.  المعلومات، كما يمكن إحداث فرع على مستوى االتحاد متخصص في البحث في قياسات

 

 

 

 

 

 

 



ARID International Journal of Informetrics and Scholarly Communication (AIJISC) VOL: 2, NO 2, January 2021 

 

130 
 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع:  

  ency.com.sy/detail/2146-http://arab(.  1864. 1815(. بول )جورج.( ) 2020باكير، محمود. )

Factor Analysis  .-https://statistics.ahlamontada.com/t46ماي(. التحليل العاملي    10،  2020منتدى اإلحصاء. )

topic#top. 

Algerian Scientific Journal Platform. (2020, 13 May). https://www.asjp.cerist.dz/ 

Bidyarthi, D. (2014). " The journey from librametry to altmetrics : a look back ". In Golden 

Jubilee Celebration of Department of Library and Information Science, Jadavpur University;, 

Jadavpur University, Kolkata, India. 

Egghe, L., & Rousseau, R. (1990). " Introduction to Informetrics : quantitative methods in 

library, documentation and information science ". Elsevier Science Publishers. 

Fararo, T. (2007). Mathematical Sociology. In George, R. The Blackwell Encyclopedia of 

Sociology (Ed.02). Blackwell Publishing. Etats-Unis.  

International Society for Scientometrics and Informetrics. (2020, 23 April). http://issi-

society.org/about/ 

Kawatra, P.S. (2000). Textbook of Information Science. A.P.H. Publishing Corporation. New 

Delhi. 

Lafouge, T., & Boukacem, B. (2004). " Applications des lois infométriques en science de 

l’Information: dualité,  champ infométrique d’usage et de production ". Informations, Savoirs, 

Décisions et Médiations. 

Le Coadic, Y.-F. (2003). " Infométrie mathématique et Infométrie statistique ". 1-16. 

https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00000363/document  

Le Coadic. Y.-F. (2005). " Mathématique et statistique en science de l’information et en science 

de la communication: infométrie mathématique et infométrie statistique des revues scientifiques 

". Ci. Inf : 34 (3). https://doi.org/10.1590/S0100-19652005000300002  

Le Coadic, Y.-F. (2010). " Défense et illustration de la bibliométrie ". Bulletin des bibliothèques 

de France : (4) : 48-51. http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-04-0048-014 

MaTools (2018, 06 June). " La similitude des phrases FAQ Système de questions et réponses " 

]Billet de blog[. Consulté à l’adresse https://www.matools.com/lang-fra/blog/190169108  

Pouilloux, H. (1993). " des outils bibliométriques au service de l’evaluation des fonds ". 

Mémoire de licence inédit. Ecole Nationale Supérieure des Sciences de 1'Information et des 

Bibliothèques. France. 

Raising, L.M. (1962). " Statistical Bibliography in the health sciences ". Bulletin of  the Medical 

Library  Association : 50 (3) : 450-461. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC197860/?page=1  

Ravichandar, R.- I.K. (2003). Quantitative Methods for Library and Information Science. 

New Age International (P) Limited. India.  

Rostaing, H. (1996). La bibliométrie et ses techniques. Sciences de la Société ; Centre de 

Recherche Rétrospective de Marseille. Toulous ; Marseille.  

Van Raan, AFJ. (1997). " Scientometrics: State of the art ". Scientometrics : 38 (1) : 205-218. 

https://www.researchgate.net/publication/257103376_Scientometrics_State-of-the-art 

William W. H., & Concepción S. W. (2001). " The literature of bibliometrics, scientometrics, 

and informetrics ". Scientometrics : 52 (2) : 291-314. 

https://www.elshami.com/Terms/B/bibliometrics-Literature%202001.pdf 

 

 

http://arab-ency.com.sy/detail/2146
https://statistics.ahlamontada.com/t46-topic#top
https://statistics.ahlamontada.com/t46-topic#top
https://www.asjp.cerist.dz/
http://issi-society.org/about/
http://issi-society.org/about/
https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00000363/document
https://doi.org/10.1590/S0100-19652005000300002
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-04-0048-014
https://www.matools.com/lang-fra/blog/190169108
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC197860/?page=1
https://www.researchgate.net/publication/257103376_Scientometrics_State-of-the-art
https://www.elshami.com/Terms/B/bibliometrics-Literature%202001.pdf


ARID International Journal of Informetrics and Scholarly Communication (AIJISC) VOL: 2, NO 2, January 2021 

  
ARID Journals 

ARID International Journal of Informetrics and 
Scholarly Communication (AIJISC) 

ISSN: 2708-7352 

 Journal home page: http://arid.my/j/aijisc 

 

 

 

131 
 

 و اإلتصال العلمي  لقياسات المعلوماتَمجلةُ أُريد الدَّوليةُ 
 م 2021  كانون الثاني،  2، المجلد  2العدد 

 

 

Photo Press is a digital documentary medium in the written press 

 

BENGHEBRIT Rachida-BOUALLALA, *LARABI Nesrine 

Faculty of Human Sciences and Islamic Civilization, Department of Library Science and 

Documentary Sciences, Research Laboratory in Information Systems and Archives 

(LASIA), University of Oran 1, Algeria 

 

 الصورة الصحفية وسيط وثائقي رقمي في الصحافة المكتوبة 

 

 غبريط بوعاللة رشيدة بن، لعرابي نسرين

األرشيف  ختبر البحث في أنظمة المعلومات والعلوم الوثائقية، مسالمية، قسم علم المكتبات وة و الحضارة اإلكلية العلوم اإلنساني

(LASIA جامعة وهران،)الجزائر1 ، 

 

 

 

 

 

 

oran1.dz-Larabi.nesrine@edu.univ 

arid.my/0006-0661 

 

https://doi.org/10.36772/arid.aijisc.2021.225 

mailto:Larabi.nesrine@edu.univ-oran1.dz
https://doi.org/10.36772/arid.aijisc.2021.225


ARID International Journal of Informetrics and Scholarly Communication (AIJISC) VOL: 2, NO 2, January 2021 

 

132 
 

 

 

 

 

 

  

 

ABSTRACT 

The written press has over time played the mediating role and was able to combine media 

practice as a mean of communication aimed at transmitting information and events to readers of 

various educational and cultural levels. Among documentary practices, the press image is one of 

the indispensable elements in the written press. Despite its communicative role, it also has a 

documentary angle represented in documenting events in the smallest detail, which can make it a 

documentary medium. 

                With the technological and technical development, the shape and contents of the image 

has changed and included the digital image rather than the physical image, which contains digital 

information. Moreover, the method of producing and even using the image has been changed, 

since it needs an electronic interface to view it. This is what prompted the emergence of digital 

practices which is known as digital mediation, the latter facilitated the transfer and circulation of 

information in addition to image processing thanks to the development of software. In addition, it 

also facilitated the exchange and participation of the images, however, it has raised the problem 

of information credibility. 

 

Keywords: Photo Press; Mediation; Documentary mediation; Digital mediation; Digital photo. 
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 ملخص ال

الصحافة   الزمن  لعبت  عبر  والمكتوبة  الوسيط  وسيلةدور  كونها  اإلعالمية  الممارسة  بين  الجمع  اتصال   استطاعت 

و المعلومات  نقل  إلى  فالصورة  تهدف  الوثائقية  الممارسات  وبين  والثقافية،  التعليمية  مستوياتهم  بمختلف  القراء  إلى  األحداث 

تحظى   نهاأة وبالرغم من دورها اإلتصالي إال ستغناء عنها في الصحافة المكتوبالصحفية مثال هي أحد العناصر التي ال يمكن اال

 في توثيق األحداث بأدق التفاصيل األمر الذي يجعلها وسيط وثائقي.  أيضا بزاوية وثائقية تتمثل

مجموعة عن  بر  عالصورة الرقمية التي ت    يتضمنصبح  أتغير شكل ووعاء الصورة ومع التطور التكنولوجي والتقني،  

الرقمية المعلومات  قد  .من  بما  غي    و  الصورة  استهالك  انتاج وحتى  للصورة نوعا ما طريقة  الرقمي  الوعاء  لى إ  نها تحتاجأر 

سهلت هذه األخيرة   حيث  لى ظهور ممارسات رقمية تعرف بالوساطة الرقمية،إهذا ما دفع    . وونية لالطالع عليهالكترإواجهة  

يضا لكنها طرحت  أالبرمجيات كما سهلت تبادل المشاركة    ضافة إلى معالجة الصور بفضل تطورباإل  ،نقل المعلومات وتداولها

 . إشكالية مصداقية المعلومات

 

 .الصورة الرقمية ،الوساطة الرقمية ،الوساطة الوثائقية ،الوساطة ،الصورة الصحفية: الكلمات المفتاحية
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     مقدمةال   

طالعهم إنه، ساهمت فييي تنييوير عقييول النييا  بيي ال غنى ع  غيرها من نظم المعلومات غذاء فكريالصحافة المكتوبة كتعتبر      

 الميادين.لشؤون الحياة في جميع المجاالت وعلى مجريات األحداث والمعارف، من خالل تناولها  

لعبت الصحافة المكتوبة دور الوسيط عبر الزمن إذ ت عتبر وسيلة إعالمية تعمل على إيصال المعلومات واألحداث إلى           

والش التعليمية  مستوياته  باختالف  الرابعةاعب  بالسلطة  الوسيلة  هذه  ِصفت  و  كما  وطريقة    ،لثقافية،  دورها  على  يؤكد  وهذا 

ويؤثر   ينعكس  ما  لألحداث  الوسط  تفسيرها  اإلفي  الوسيلة  بين  ووسطاء  مرشدون  هم  فالصحافيون  عالمية  االجتماعي؛ 

 والمواطنين سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 

الصورة من دور إعالمي فهي أحد العناصر   عن الجانب الوثائقي في الصحافة المكتوبة ال سيما ما تلعبه  يغفل الكثير  

فكاره، أسان للتعبير عن  نحدى الوسائل التي استعملها اإلإنها وسيط يجمع بين االتصال باعتبارها  التي ال يمكن االستغناء عنها أل

صورة حية تصف    الرسومات  ه هذلتبقى   المعابد  الحفر على جدران الكهوف و  اللها القدرة على االتصال بواسطةاكتسب من خ

جدت على الكهوف، وث قتالتوثيق الذي يظهر في الص، وبين  المعتقدات الدينية لإلنسان آنذاكالحياة و الصورة أحداثا    ور التي و 

جرت في حقبة زمنية معينة، وبفضل التفاصيل الموجودة فيها استطعنا معرفة ما كان يجري من أحداث، وسائل وتقنيات تتعلق  

 لالستشهاد به.نداك وبالتالي هي أفضل مثال آجوانب عديدة مست حياة بني البشر ب

 

كتابة    سان لتدوين معطيات في فترة ما ألنها كانت تعد بمثابةنليها اإلإ لفظية، لجأ  الغير  تصنف الصورة ضمن وسائل االتصال  

 ثم تطورت لتصبح امتدادا لما هو مصور بالكاميرا الرقمية. أولية من خالل رسوم بسيطة

 اإلشكالية

ليه سابقا، مع التطور التقني والتكنولوجي  إشير  أاإلنسان للتعبير عن أفكاره كما    لجأ إليهاكانت الصورة إحدى أقدم الوسائل التي  

 حافظت الصورة على مكانتها االتصالية اإلعالمية  كونها ذات داللة وتأثير مهمين.  

قواعد وأساليب في التعبير    اختراع  آلة التصوير انقالبا في تاريخ الصحافة وتطور فن التصوير الصحفي الذي أصبح له  حدثأ

 حتى التوثيق. التعبير وبين الفنون، أدوات   الصورة الصحفية تحتل مكانا مهما صبح  باإلمكان تجميد الحوادث مما جعلأبحيث 
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ال يقل أهمية عن دور المكتوب بل وربما    مزدوجا يجمع ببين كل من االتصال والتوثيقؤدي دورا  أصبحت الصورة الصحفية  ت

لى الكلمات لما يعكسه محتواها من   إالصحفية ال يحتاج    من األحيان كون المشاهد  للصورة  أكثر تعبير من المكتوب في الكثير

   :ي، من هذا المنطلق يمكن طرح التساؤل التالتوثيق ألدق التفاصيلوتعبير 

 لى لعب دور الوسيط الوثائقي أيضا؟إنها تتعدى أ المي فقط أمإعهل تعتبر الصورة الصحفية وسيط 

 ولإلجابة على إشكالية البحث، يمكن طرح التساؤالت الفرعية التي تخدم السؤال الرئيسي:

 .ماهي اإلضافة التي أدخلها التطور التكنولوجي على ممارسات الوساطة؟  1

 . ماهي االشكاليات التي طرحتها كل من ممارسات الوساطة الرقمية واستخدامات الصورة الرقمية في الصحافة المكتوبة؟2

 الفرضيات: 

 لية:قتراح الفرضيات التااالبحث والتساؤالت الفرعية يمكن  لإلجابة على إشكالية 

 نها تحظى بجانب وثائقي أيضا من خالل توثيق األحداث. أصورة ضمن الوسائط اإلعالمية غير الفرضية الرئيسية: تصنف ال

ومشاركة المعلومة غير أنها الوساطة الرقمية في خلق نوع من التفاعل من خالل تبادل    الفرضية الفرعية: ساعدت ممارسات

 كرية.شكاليات عديدة مثل الملكية الفإطرحت 

 أهمية الدراسة  

لى إسابقة التي تناولت كل من الصورة  لجهود باحثين وباالطالع على دراسات    ايعتبر البحث العلمي عمال تراكميا، وامتداد

 : ات مختلفة، تتمثل أهمية البحث فيجانب الوساطة وممارساتها في نظم معلوم

 ممارستها في مؤسسة إعالمية.والمعلومات و ى الوساطة في حقل علم المكتبات إلالتطرق  .1

وال .2 تبادل  أن هناك عالقة  البحث من  تأكيد على  في  العلوم ويظهر هذا  بين  الممارسات اإلعالمية تكامل  بين  الربط 

 الوثائقية.  و

على ات التي تناولتها ألن معظمها ركزهو الجانب الذي أغفلته جل الدراسرف على الجانب الوثائقي للصورة والتع .3

 لجانب اإلعالمي.ا
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 أهداف الدراسة  

مجموعة من   كانت وراء  إشكاليات عديدة  ول في حقل علوم اإلعالم واالتصالكمفهوم متدا  ثائقية الرقمية أثارت الوساطة الو

 : اسية، لهذا تهدف هذه الدراسة إلىاأليام الدراألبحاث، الملتقيات و

 الصحفية. التوثيقي للصورة التعرف على البعد الوثائقي و .1

الوساطة الرقمية بصفة  على ممارسات الوساطة بصفة عامة والتعرف على اإلضافة التي أدخلها التطور التكنولوجي  .2

 خاصة. 

الكشف عن االشكاليات التي طرحتها كل من ممارسات الوساطة الرقمية واستخدامات الصورة الرقمية في الصحافة   .3

 المكتوبة. 

 منهج البحث:  

المنهج   الدقيقة، ومن أجل اإليرتبط  حاطة بكل جوانب بالظاهرة المدروسة قصد وصفها وتفسيرها ألن لكل موضوع أساسياته 

قواعد الكلية ويطبقها  حيث يقوم الباحث بعملية استخراج الالمنهج االستنباطي التحليلي،    هذه الورقة البحثية  الموضوع، تستخدم

االنتقال خالل  من  دراسته  المراد  الجزء  حول  واال  على  أجريت  التي  السابقة  الدراسات  ألن  الجزء،  إلى  الكل  من  ستنتاج 

الوساط باعتبارها   ة والصورة في حقل علوم اإلعالم واالتصال ممارسات  الصورة  تلعبه  الذي  الجانب اإلعالمي  ركزت على 

الوثائقي والتوثيقي الذي تحظى به الصورةوسيلة اتصال، لهذا تسعى الدر البعد  البحوث    اسة إلى  إبراز  الصحفية انطالقا من 

 السابقة.

 تحديد مصطلحات الدراسة

 نظرا لحداثة الموضوع، قام العديد من الباحثين بإعطاء تعاريف لمفهوم الوساطة وممارساتها. 

و مهتم، بطريقة  أو هاو، متخصص أخرى مناسبة تعالج بمعرفة محترف أو مادة أالصورة هي مساحة من ورق  الصورة:

و  أو قلم لشيء مادي أو فرشاة أو ملتقط بواسطة جهاز أيدويا، تجعلها تحمل شكال منقوال و أو تكنولوجيا أو فنية، آليا أكيميائية 

و إلحداث تأثير، تسجل وتحفظ  أو االستشهاد به أو تأكيده أجل التعريف بمضمون شكل ما أو هما معا، وذلك من أمتحرك 

 . (1987)محمود،  ليها عند الحاجة بطرقة سهلةإللرجوع 

شكال الصحافة المصورة، يعبر هذا التقرير أي يعده المصور الصحفي في شكل من  : هي التقرير الواقعي الذالصورة الصحفية

 . )1987محمود,  (خرىأووسيلة من وسائل التعبير من جهة من جهة عالمية إوضاع البشر، والصورة هي وسيلة أعن 
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يهدف  هي  :الوساطة مشروع  أو  إجرائية  مشاكل  تقنية  حدوث  تجنب  بغية  أو  متنازعة  أطراف  بين  اتفاق  إجراء   إلى 

(dictionnaire-juridique, 2020). 

، أو تقنيات تسهل  ملية طرف ثالث قد يكون عنصر بشريهي وساطة المعرفة، يرافق المستخدم في هذه الع  الوساطة الوثائقية:

 .(FABRE, 2020)  الوصول إلى المعلومة سهيلاستخداماته بهدف ت

الرقمية: الض  هي  الوساطة  األجهزة  توفير  إلى  تهدف  المخصصة(وساطة  واألجهزة  البوابات  التدفق،  )أجهزة  بهدف   رورية 

 .(CALENGE, 2015)  تثمين الوصول/الحصول على المعلومةو  تسهيل

مواعييد منتظمة، قد تكون يومي ة  الص حافة الَمكتوبة أو الصحيفة هي مجموعة صحف المقروءة، تصدر في    الصحافة المكتوبة:

 . تغطي جميع المجاالت، تتضمن أخبار األحداث الجارية وأو أسبوعي ة أو شهري ة

 . )2016الدويكات, (

 :أهمية الدراسة 

لى إسابقة التي تناولت كل من الصورة  لجهود باحثين وباالطالع على دراسات    ايعتبر البحث العلمي عمال تراكميا، وامتداد

 : ات مختلفة، تتمثل أهمية البحث فيجانب الوساطة وممارساتها في نظم معلوم

 للصورة في الصحافة المكتوبة. التوثيقيسقاط النظر على البعد الوثائقي وإ .4

 كطريقة جديدة للتفكير في العملية االتصالية. التطرق إلى الوساطة .5

 إبراز ممارسات الوساطة الوثائقية الرقمية.  .6

 :الدراسات السابقة

الرقميةيعتبر   الوثائقية  الوساطة  العديد من    موضوع  في  القديم  التما  ممارستها من  بالرغم من  الحديثة  المواضيع  من 

 ت هذا الموضوع.المجاالت لهذا يالحظ قلة في الدراسات التي تناول

 ما الثاني فيخص الصورة الصحفية. أولها الوساطة الوثائقية الرقمية يعالج  موضوع الدراسة مجموعة من العناصر أ

ن هناك العديد منها  أواء بصريح العبارة أو ضمنيا كما هناك مجموعة من الدراسات السابقة تطرقت لموضوع الوساطة س

 اتصالية. عالمية وإلى الصورة لكن من زاوية إتطرق 

تسعىن  أير  غ عامة  إلى  الدراسة  بصفة  الوثائقي  الجانب  الخصوص  إبراز  وجه  على  التوثيقي  أغفلته    والبعد  الذي 

 الدراسات التي أجريت.
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هذا برز مالمحها  ألى  إشارة  ات التي تم االستفادة منها مع اإل جملة من الدراس  وف تستعرض الدراسة في هذا العنصرس

 وقد تم تصنيف هذه الدراسات حسب المتغيرات التالية: 

 دراسة تناولت موضوع الوساطة من منظور ثقافي. -

 دراسة تناولت الوساطة الوثائقية. -

 عالمية.إدارسة تناولت الصورة من زاوية  -

 باللغة العربية  الدراسات

 دراسة عالجت موضوع الوساطة عامة 

لأ (،  2017/2018دموش أسامة ) الجديد  المفهوم  العمومي وطروحة دكتوراه، بعنوان:  العمومية في   تطبيقاتهلفضاء  بالمكتبات 

 العلوم الوثائقية.أحمد بن بلة، قسم علم المكتبات ووهران: جامعة  الجزائر،

لى ضبط مفهوم الفضاء العمومي في  إضافة  إخدام مفهوم الوساطة في المكتبات  تحديد استلى ضبط وإهدفت الدراسة    -

 المكتبات. 

المكتبات الرئيسية    يريئري أما عينة الدراسة فشملت مدمكتبات الغرب الجزا  مجموعة منتمثل مجتمع الدراسة في    -

 لى جانب المكتبيين القائمين على هذه المؤسسات.إ

 تبيان كأداة لجمع المعلومات وفق المنهج االستنباطي. االساستخدمت كل من المقابلة و  -

 : برز نتائج الدراسة فيأتمثلت   -

تصميم نموذج الفضاء الثالث باستراتيجية السلطات العمومية التي ترتكز على الجودة في تصميم  نشاء و إيرتبط   -

 العمرانية.هذه المرافق الثقافية باعتبارها جزء مهم في السياسة الوطنية 

ال - الثالث  الفضاء  نموذج  عن  والتحدث  شكال  تحقيقه  بالضرورة  يستدعي  الجزائري   المجتمع  داخل  مضمونا 

 المؤشرات.لى صعوبة تطبيق والتحكم في بعض الخصائص وإ ضافة إد وممارسات معينة المرهون بتقالي

لمام الشامل بالمفاهيم القاعدية الواردة في  واإلحاطة  لعمومية الجزائرية على اإلعدم قدرة القائمين على المكتبات ا -

 المهنة )الوساطة، الفضاء العمومي...(

إلى أي مدى تمكنت  الفضاء الثالث في الجزائر واول الجمع بين ممارسات الوساطة وح  ى ما سبق يالحظ أن الطالبإلاستنادا  

 يم.  هذه المؤسسات الثقافية الجزائرية من االرتقاء إلى تطبيق هذه المفاه
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 دراسة عالجت موضوع الصورة 

حر  برحيل .1 من  لصور  سيميائية  مقارنة  المتحركة:  اإلخبارية  الصورة  في  العنف  تداعيات  لبنان سمية،  ب 

  .2007-2006اإلتصال، حمد بن بلة،  قسم علوم اإلعالم ورسالة ماجيستير(، وهران: جامعة أ،)2006

 تحول الصورة اإلخبارية التي تحمل عنفا من خالل قراءة سيميائية. ى محاولة الوقوف عن سبب إل هدفت الدراسة   -

أما عينة الدراسة    (Syria TV)و    (mbc)التي تبث في قنوات فضائية   مثل مجتمع الدراسة في مجموعة من البرامجت -

ج في  لبنان  حرب  أثناء  الذكر  السابقة  الفضائية  القنوات  في  تبث  التي  المتحركة  الصور  من  مجموعة  ويلية  فشملت 

2006. 

الدراسة تحليل المضمون من خالل االعتماد   سحي الوصفي التحليلي كما استخدمتاعتمدت الدراسة على المنهج الم  -

 السيميولوجي للصورة. ىلى كل من المالحظة وتحليل المحتوضافة اإى مجموعة من الصور عل

 برز نتائج الدراسة في: أتمثلت   -

 مشاعر المتلقي.تتميز الصورة بقدرة التأثير على  -

 قوتها من الحركة. تستمد الصورة جاذبيتها و -

 الصورة المتحركة هي عبارة عن مخزن للمعاني المعبرة.  -

 يساعد التحليل السيميولوجي في إعطاء بعد آخر للصورة المتحركة. -

فعالة شهدت على أحداث عبر مسار  أن الصورة هي وسيلة اتصالية لى الرسالة التي أنجزتها الطالبةيالحظ من خالل االطالع ع

 بالرغم من دور الوسيط الذي لعبته الصورة لم تستعن الدراسة بهذا المفهوم.التاريخ من خالل رسائلها وأهدافها، لكن و

الجزائرية   .2 المكتوبة  الصحافة  في  التصوير  فن  الكريم،  عبد  نموذجا  –رقيق  اليومي  الشروق  الخط[  -جريدة  ]على 

تخصص فنون    االجتماعية، قسم التاريخ،نسانية وبلقايد، كلية العلوم اإل)أطروحة دكتوراه(، تلمسان، جامعة أبي بكر  

 تاحة على الرابط: إل، ا2016/2017شعبية، 

         http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/11817. 

هم القواعد  ألقاء نظرة شاملة عن دور الصورة الصحفية وإالضوء على فن التصوير الصحفي مع تسليط لى إهدفت الدراسة  -

 خراجها.إالمتبعة في 
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مبحوث للجريدة موزعة  300  قصدية بلغ عددهاشمل مجتمع الدراسة قراء جريدة الشروق اليومي أم العينة فركزت على عينة  -

 على واليات الغرب الجزائري )وهران، تلمسان و سيدي بلعبا (.

تمثل في المنهج الوصفي االستبيان كأداة لجمع المعلومات أما المنهج المتبع فاسة بكل من المالحظة، المقابلة واستعانت الدر -

 لى المنهج التاريخي.إضافة إاالحصائي 

 ة في: برز نتائج الدراسأتمثلت  -

 لى اقتناء الجريدة.إلعب الصورة دورا في دفع الجمهور *ت

 نهم يثقون مصوري الجريدة. ألى إضافة إي نظر القراء أن الصورة ال تكذب *تعبر الصورة بدرجة كبيرة عن الحقيقة فف

 احترامهم على أخالقيات المهنة.المبحوثين على مستوى المصورين و ناءأث*

 الدراسات األجنبية     

 .دراسة عالجت موضوع الوساطة الوثائقية 4

Karine LEGGHE, les enjeux de la médiation documentaire dans les centres de documentation 

des musées  [en ligne], (mémoire de master), Lille 3 : université Charles de Gaulle, 2009-2010. 

URL : https://pdfs.semanticscholar.org/ (Consulté  le 02/01/2017 

ى  إللى التطرق إضافة إية الذي يعتبر مفهوم حديث نسبيا لى مفهوم الوساطة الوثائقإى التعرف إل هدفت الدراسة  -

 دوره الفعال في ممارسات الوساطة الوثائقية.الوسيط و

 Musée régional d’ethnologie de) يةالفرنسلمتاحف حدى اإمراكز التوثيق الموجودة في  حدىإشمل مجتمع الدراسة  -

Béthune)  ا العينة فاستهدفت عمال المتحف االستعماالت أمو سقاط النظر على الرصيد الوثائقي الموجود فيهإمن خالل

 مين محفوظات.ألى  إضافة إومكتبي 

                                     لى اجراء مقابلة.إضافة إص استعانت الدراسة بتقنية المالحظة بالمشاركة من خالل ترب -

 برز نتائج الدراسة كاآلتي:أتمثلت  -
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 لى العنصر البشري المؤهل. إافتقار مركز التوثيق  .1

 احتواء مركز التوثيق على مجموعات لها عالقة بالمتحف. .2

 بطريقة مستقلة.لة الرصيد الموجود في مركز التوثيق  آساطة الوثائقية في وصول الجمهور جهزة الوأتساعد  .3

 .ق المتحف يجعل التعرف عليه صعباغالإ .4

 ضرورة تنظيم االتصال الخارجي لمركز التوثيق.  .5

ال يوجد سكن   ا الستقبال مستخدمي المركز فمثال)مستودع( ليس مناسبًا جدً   لذي يقع فيه مركز التوثيق حاليًاالمبنى ا  .6

 للمعوقين.

الدراسة و  مفهومعلى    الضوء  سلطت  كمأشكالالوساطة  الوساطة ها  في  والمتمثلة  الوساطة  أنواع  إحدى  على  ركزت  ا 

 أهم ممارستها التي يعمل بها في مراكز التوثيق الخاصة بالمتاحف. الوثائقية و

ا الباحثة اختارت عينة من نظم  الدراسات السابقة أن  كز  مرلمعلومات ) مكتبة، صحافة، متحف ويالحظ من خالل استعراض 

ات مهما كان نشاطها  موجودة في مختلف نظم المعلوم حاولت تبيان أن ممارسات الوساطة أنها السبب في هذا إلىتوثيق( ويعود 

و طبيعتها  وثأو  وثائقي  وسيط  هي  الصورة  رقمي،  وسيط  هي  اإللكترونية  الصحافة  أن  هو  ذلك  على  عبر  الدليل  أحداث  ق 

المكتبات و الوثائالتاريخ،  الوساطة  بين محتوياتها وقية حتى  المتاحف توظف ممارسات  الربط  لها  مستخدمها من خالل يتسنى 

 أدوات مختلفة.

 .مكانة الصورة في الصحافة المكتوبة 1

 .مفهوم الصورة 1.1

 .التعريف  اللغوي للصورة 1.1.1

ف التعريفات  بالعديد من  الصورة  كلمة  والموسوعات، حيث حظيت  المعاجم  كال  ي مختلف  في  العرب "وردت  ظاهرها على  م 

أي   وكذا  كذا  األمر  وصورة  هيئته،  أي  وكذا  كذا  الفعل  يقال صورة  صفته،  معنى  وعلى  وهيئته،  الشيء  حقيقة  معنى  وعلى 

 . (.www.maajim.com, n.d)صفته"

الرازي في معجم الصحاح أن الصورة "جمعها صور، وصور تصويرا فتصورت الشيء أي توهمت صورته   بدوره يرى

 .(برحيل, 2007)  فتخيل لي"
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 .التعريف االصطالحي 2.1.1

إنها عبارة عن  نظام من الرموز و  يرى روالن بارث  بحيث  تعبر الصورة في السيميولوجيا عن النسق الذي يحمل معاني

  بينما يرى  فرديناند (MEBARKI, 2017) تعبير عن المعاني التي تقدمها، يتم  تحليلها من خالل تحليل النظام الذي تتكون منه

  .(جميل, 2011) دي سوسير أنها تتكون من الدال والمدلول.

العناصر،  لقراءتها الأروبرت اسكاربي بيصفها   رؤية   عالوة علىكل عنصر واعتباره كرمزتحديد    بد من  نها مجموعة من 

األ العناصر  مع  تنظيمه  باإلضافة  كيفية  يعبرأ خرى،  العناصر  هذه  من  عنصر  كل  سيميائين  جانب   ,ESCARPIT) عن 

1976). 

 تعتبر الصورة:

أطفالها، تعبر الصورة في هذه الحالة على  ي وتشير إلى شيء ما أو تظهره مثل صورة امرأة جزائرية تبكي هأيقونة:   -

 المعاناة. 

 رمز: هي عبارة عن ترجمة أو إشارة إلى عالقة بين شيئين مثل اللون األخضر يرمز إلى حماية البيئة. -

األقدام تشير إلى مرور شخص من هذا الطريق كما يشير  النتيجة مثل آثار  يعني اقتراح العالقة بين السبب ومؤشر:   -

 . (.Dijon) الدخان إلى وجود حريق

 .الصورة الصحفية 2.1

صورا لزفاف ما      ذي يلتقطعلى وجه التحديد يمكن القول بأن المصور ال  ردنا التمييز بين الصورة عامة والصورة الصحفيةأذا إ

 الصحفي المصور الذي  يسعى لتقديم معلومة دقيقة وصادقة من خالل نص مرئي.  رضاء صاحب الزفاف عكسإيبحث عن 

حد أ  نه ال يمكن أليإالستغناء عنها في أي جريدة بحيث  حد العناصر التي ال يمكن اأحد انواع الصورة وأتعد الصورة الصحفية  

 بواسطة نص مرئي لنقل رسالة للمتلقي.األخبار ون صورة ألنها تعبر عن األحداث وأن يتخيل جريدة بد

الصحفية الصورة  الفوتوغرافي  نها  أب  أيضا  تعرف  التصوير  آلة  باستخدام  إعدادها  يتم  لألصل،  مطابقة  األبعاد  ثنائية  صورة 

 .(2010)لشر.،   ود بنظام ضوئي ي َمكن من عكس صور األشخاص واألشياء على فيلم بداخلهاالمز

بأ  تعرف  السوداء  أنيضا  البيضاء،  الفنية  الصورة  ا أها  في  و  تعبر  معين،  مضمون  ذات  األألملونة  عن  غلب  حداث،  أحيان 

قضايأفنشطة،  أشخاص،  أ وثائق  كار،  مختلفة،  مناسبات  بهأا، نصوص،  التوضيحو صور  والتوثيق،  التسجيل  التأكيد،   ،دف  

 . (2008)قدور،  التفسير، الدعم ولفت االنظار وزيادة االهتمام
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تقدم ألنها  بالمعلومات  وغنية  القراءة  سهلة  تكون  أن  يجب  كما  أساسية  رسالة  الصحفية  الصورة  إلى    تنقل  إضافية  معلومات 

 . المعلومات النصية أو توضحها

 . خصائصها 1.2.1

 من خالل:  ق حدث ما، تتعدد خصائصها وتتنوع توثي ج إنساني هدفه نقل رسالة معينة ونتا تعتبر الصورة الصحفية

الحواج - اإلكسر  التي رسمها  فالصور  الزمنية:  نافذة  ز  بمثابة  الحالية، ساعدت  نسان هي  دراسة    الباحثينلألجيال  في 

 . (2008)قدور،  السياسيةو ظمها االقتصادية، االجتماعية الحضارات القديمة والكشف عن ن

ذهان القراء بمختلف مستوياتهم، فهم مضمونها ال يقترن بالضرورة بامتالك مستوى ثقافي أعمومية المعرفة: تخاطب   -

 وثيقة ووسيلة اتصال يمكن ألي كان مستواه الثقافي فهم محتواها.معين، وبالتالي هي 

الفكري والثقافي وبالتالي   - عالمية المعرفة: تعتبر الصورة لغة عالمية، يفهم من خاللها المشاهد ما يتالءم مع مستواه 

 يمكن القول بأنها تسقط وتزيل حواجز وعوائق اللغة. 

سانية، فالصورة ننسانية كما تقوي الروابط اإلإعب دورا مهما كوسيلة اتصال  ة: تلنسانيالمقدرة على تحقيق الرابطة اإل -

 حداث عبر العالم. أللعام في العديد من المناسبات واهي وسيط يجمع ويوحد الرأي ا

 في الصحافة المكتوبة . أهمية الصورة2.2.1

غير   االتصال  وسائل  ضمن  الصورة  وتحظىلالتصنف  الذكر  سلف  كما  وبأهمي  فظية  عامة  اإلعالم  وسائل  في  كبيرة  في  ة 

 الصحافة المكتوبة خاصة ألنها تعطي: 

 أهدافه.بعدا إضافيا لمغزى الخبر و -

 توثق أحداثا في المجتمع.تسجل و -

دولية تتجاوز الحدود الجغرافية والمستوى تساعد على االتصال بسرعة وتقديم المعلومات بشكل وافي من خالل لغة   -

 .(1987)محمود ا.،   االجتماعيالثقافي و

 في ذاكرة المتلقي. المعلوماتتها على تثبيت تزيد من مصداقية الخبر أو المعلومة المصاحبة لها إلى جانب قدر  -

 .(1987)محمود ا.،  نها أداة للفت االنتباه لما تضيفه من معانأتوصف على  -

لى  إلتقط الصحفي المصور صورا فورية  أن ي  لهذا من الضروريعلى معلومات تتميز بالتلقائية  تحتوي الصورة الصحفية  

 الصور  بأكبر قدر ممكن من الموضوعية.جانب ضرورة تحلي هذه 



ARID International Journal of Informetrics and Scholarly Communication (AIJISC) VOL: 2, NO 2, January 2021 

 

144 
 

 من هو الصحفي المصور؟ .6.1

في طريقة نقله للمعلومة ألنه يستعمل    بالرغم من أنه يختلف عن اآلخرين  المصور صحفيا مثل باقي الصحفيين  تبر الصحفييع

قرارات فورية ألن عمله قد يحيطه نوع  من الخطورة  في الكثير من األحيان رتوثيق الحدث، يتخذ الصحفي المصوالكاميرا في 

 )المخاطر البدنية، الطقس السيئ، حشود النا ....(.

السنوات األولى  عالمية فنانا لكن مع ان في نظر العديد من المؤسسات اإلللصحفي المصور في البداية أهمية كبيرة ألنه ك لم يعط

لمعارك احداث الحروب وألحرب الذي يخاطر بنفسه بغية نقل  يه مصور اعلصبح يطلق  أمن القرن العشرين تغيرت نظرتهم و

 لكونه حاضر في عين المكان.

تغطية  نه من انتقال الى ساحة المعركة وكان يطلق على الصحفي المصور في البداية المراسل المصور لما كان يتطلب م 

 الحروب.

، فبفضل هذا  القلمالذي يلعب نفس دور الميكروفون و جهازهأصبح المصور هو أيضا  صحفي من خالل  20مع بداية القرن 

 الجهاز أصبح يطلق على مراسل الحرب الصحفي المصور الذي يعمل في مجال الصحافة، يلتقط صورا مرفقة بتعليق أو نص. 

بقي دائما   كنهصبح الصحفي المصور صحفيا يبحث عن  المعلومة، يتحقق منها ويعلق عليها لأ  21في العقد األول من القرن 

 . ضل من الكلماتأفتقاط  صورة تتحدث بشكل إللى إمصورا فنانا يسعى 

 كان.  مهما الحدث توثيق في جرأته تظهر حيث األزمات، أوقات المصور في الصحفي دور يبرز

الصحفي  ليلتقطشيء تجميد لحدث في لحظة معينة وفي الوقت المناسب، لهذا و ذا كانت الصورة تعادل ألف كلمة، فهي قبل كلإ

األحداث من جهة   على  في التعرف 1أن يكون السباق ن  يمتلك شبكة اتصاالت تساعده فيالبد أ المصور الصورة المناسبة

التي يجب أن يمتلكها الصحفي حتى يتمكن من اختيار الصورة المناسبة من جهة أخرى، من أهم المهارات وتطوير مهاراته 

 المصور:  

الواقع برؤية فنية  نسان يعبر عنإوال وقبل كل شيء يعتبر فنا، فالمصور هو أن هذا األخير ن يكون محبا للتصوير ألأ -

صال رسالة معبرة وذات داللة رمزية كما ال يجب  إيلى إيهدف  نما يعد فنإن مهنة المصور ليس مجرد حرفة وأكما 

 ن يمتلك ثقافة عامة.أي الذي يرتبط بثقافة المصور لهذا من الضروري ن ننسى اإلبداع الفنأ

 
السبق الصحفي هو الحصول على المعلومة مهما كان شكلها بشكل حصري،  يساعد السبق الصحفي المؤسسية الصيحفية فيي رفيع نسيبة المبيعيات الن   1

امية و الصيحفي المصيور خاصية يجيب ان تبقى مؤسسة اقتصادية تسعى الى تحقيق الربح غير ان هذا ال يعني عدم التأكد مين المعلومية ألن الصيحفي ع

قيب عليهيا يتوخى دقة الخبر و مصداقيته استنادا الى ما تفرضه عليه أخالقيات المهنة من جهية و اجتنياب الوقيوع فيي مشياكل القيذف و التشيهير التيي يعا

 القانون من جهة أخرى.
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ل اختيار كل من العدسة  قواعده من خالسسه وأيتطلب معرفة  علمأن يكون بارعا في التقاط الصور ألن التصوير  -

 أللوان.الى التعامل الجيد مع اإلضاءة وإ ضافةإالصحيحة والجهاز المناسب 

المهنة  لى مراعاة ما تنص عليه اخالقياتإضافة  إألمانة االتي تعتبر ضرورية كالصدق والتمتع ببعض األخالقيات و -

 حيادية.من مهنية و

 التحدي.لى ضرورة تحليه بالصبر وإ ضافة إشى المخاطر ال يخ -

في بعض األحيان يعطي الصحفي المصور    ألنه  الصحفي امتالكه للحسلى ضرورة إضافة إأن يكون فضوليا  -

يضا كتابة تعليقات  أكما يمكنه  ،انه يساعد المحرر في كتابة مقال معلومات إضافية عن الحدث كي يكتمل الخبر أي

 ظروف التقاطها. مدرك لحيثياتها و هلتقطها ألنأ التي عن الصور 

لى ظهور كل من إ ضافة إ ة مع ظهور عولمة وسائل االعالم واالتصال من جهة لمهنيطرح السؤال اليوم حول مستقبل هذه ا

ظهور ما يعرف بالمصورين الهواة من عامة المواطنين من جهة للكاميرات ذات الجودة العالية و الهواتف النقالة الحاملة 

 أخرى. 

حدثت هذه التكنولوجيا  أ قمية تعريف ممارسات المهنة بحيث عادت التقنيات الجديدة وظهور التكنولوجيات الرأمع ذلك فلقد 

 تغيرا في انتاج، نشر وحتى استهالك الصورة الصحفية. 

 .الوساطة  طريقة جديدة للتفكير في العملية االتصالية2

 .مفهوم الوساطة 1.2

 . التعريف اللغوي  1.1.2

    :يعرفها القامو  القانوني بأنها

 technique procédurale de solution des conflits par laquelle des  La "médiation" est une "

personnes qu'un différend oppose, ou qui souhaitent en prévenir l'arrivée (htt)". 

القول بأن الوساطة هي  تقنية إجرائية أو مشروع يهدفإاستنادا   التعريف يمكن  إلى إجراء اتفاق بين أطراف متنازعة أو   لى 

 لتجنب حدوث مشاكل. 
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تاحة على الخط، أن الوساطة ترتكز على مبادئ أهمها عدم االنحياز التصال المابينما يرى غوتي عطا هللا في مجلة الصورة و

الوسيط مستقال عن أي أفكار  أطراف النزاع أي ضرورة أن يكون هذا  عدم وجود مصلحة بين الوسيط والحياد، يتعلق األول بو

 .(2016)العربي.،  مسبقة أما الثاني فيتعلق بردة فعله التي ال يجب أن تظهر رأيه أو موقفه الشخصي

المتاح على    واالنطولوجيةمعاجم العربية  ففي ال  في لغات مختلفة،قواميس والالوساطة في العديد من المعاجم و  كما ورد مفهوم

والحوار" التفاوض  طريق  عن  أكثر  أو  فريقين  بين  قائم  نزاع  فض  "محاولة  تعني  اكسفورد     في  أما  (htt1)  الخط  قامو  

 اإلنجليزي المتاح على الخط، فورد مفهوم الوساطة كاآلتي: 

Attempts to end a problem between two or more people or groups who disagree by talking to "

them and trying to find things that everyone can agree" (htt2 ) 

تعبر الوساطة من خالل ما ورد في قامو  اكسفورد على المبادرات التي ترمي  لحل نزاع بين شخصين أو أكثر مع محاولة   

 التوفيق بينهم. 

 يضا الوساطة بأنها:  أالفرنسي المتاح على الخط  Larousseعرف قامو  

ation pour résoudre un offrir sa médi : "Entremise, intervention destinée à amener un accord

conflit" (htt3).  

 .ن الوساطة هي  تدخل يهدف للوصول إلى اتفاقألى إيشير التعريف 

 التعريف  االصطالحي  2.1.2

 تعرفانها بأنها:  الصطالحي للوساطة فنجد أن كال من إيزابيل فابر وإيالن فايريكا ى التعريفإلذا انتقلنا إ

" Un ensemble d’activités avec des acteurs, des lieux et des temps " (FABRE ،2020) 

 النشاطات. اد من خالل مجموعة من التقنيات والباحثتان التي سبقا ذكرهما بأن الوساطة هي عبارة عن ممارسات األفر ىتر

 التفاعالت اإلنسانية.البشري باإلضافة إلى العالقات و على أهمية العنصرتؤكد هذه الممارسة 

 ر نظري لوصف هذه الممارسة.فتنظر إلى الوساطة بأنها ممارسة ومحاولة لبناء تصوأما ميشال جيليرو
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« La médiation est aussi un modèle d’action et de réflexion dans le domaine des institutions 

culturelles ainsi que dans les formations professionnelles […] La médiation culturelle n’est pas 

une donnée. Il s’agit d’une construction théorique qui décrit des pratiques et des dispositifs, des 

modèles d’action et de formation »( GELLEREAU)2014 ، 

         ريجيس دوبريه .      االتي اقترحه (Médiologie)ا اإلشارة لكلمة الميديولوجي لىإالتحدث عن الوساطة يدفعنا 

"Plutôt que l’étude des médias, c’est celle des médiations. La médiologie s’intéresse                 à« 

l’homme qui transmet » (= qui transporte un message à travers le temps), plus qu’à« l’homme 

qui communique » (= qui transporte un message à travers l’espace)…La transmission culturelle 

entre les hommes passe par des moyens techniques, mais ce ne sont pas seulement ces moyens 

techniques qui la rendent possible. Derrière ces moyens, il y a des institutions sociales. Exemple 

d’une bibliothèque: ce ne sont pas seulement des livres plus ou moins bien stockés, c’est l’outil 

que se donne une institution sociale (État, église,  Université, association...) pour se perpétuer 

dans la durée, créant de nouvelles vocations, de nouveaux écrivains. La bibliothèque en tant que 

lieu est le médium voyant, pas le moteur" (DEBRAY, 1999) 

الميديولوجيا هي  أيرى ريجيس دوبريه    الوساطةن  الميديا،  علم  الذي يدر   العلم  الذي يحمل   وليس  كما يركز على اإلنسان 

لوسائل الوساطة ال تنحصر فقط في ا   الفضاء إلى جانب ذلك يشير إلى أنالرسالة عبر الزمن وليس اإلنسان الذي يتصل عبر  

  في خلق مهن جديدة للمعلومات  عة، ألن لها دور، األرشيف والجاملمؤسسات االجتماعية مثل المكتباتاالتقنية وإنما تشمل أيضا  

 على المدى الطويل. 

من خالل مجموعة   المجتمع البشري على المدى البعيدانتقال المعنى الثقافي في    ة دوبريه مقاربة نقدية تعتمد علىتعتبر مقارب

 في خلق مهن جديدة للمعلومات.  مثل المكتبات، األرشيف والجامعة ألن لها دور مهم وتساعد من  المؤسسات

 .الوساطة الوثائقية2.2

إحدىالوساط هي  الوثائقية  مؤسسة    ة  حتى  أو  أرشيف  توثيق،  مركز  مكتبة،   ( مختلفة  معلومات  نظم  في  الوساطة  ممارسات 

معلومة ما من خالل أجهزة تقنية أو عنصر بشري، التفكير    إلى تقاسمل فابر أنها وساطة للمعرفة تهدف  إعالمية(، ترى إيزابي

  ,LIQUETE)ير في مكان المعلومات وعالقتها بالمعارف الفردية والجماعية في هذا النوع من الممارسة الوثائقية يعني التفك
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نشاء نظام اتصاالت  إعلومة التي يحتاج إليها من خالل لى المإالوثائقية المستخدم  في الوصول  الوساطةتساعد  وبالتالي  (2010

 يتكيف مع قدرات المستخدم.

جيرارد   الوثائقيةريجاأما  الوساطة  فهم  فيربط  وبم  مبو  االتصالية  العملية  مكونات  المستخدم، عرفة  االعتبار  بعين  تأخذ  التي 

اال التطبيقات  إلى  باإلضافة  المحتوى  التقني،  السياق  واألفكار،  الثقافية  االقتصادية،  كجتماعية،  السياسية  إضافة  حتى  يمكن  ما 

 الوساطة. الهدف من 

ن كل باحث تطرق إليه إاول الباحثين لهذا المفهوم بحيث  اختلفت أهدافها باختالف طريقة تنالوساطة الوثائقية وعددت تعاريف  ت

 من زاوية تتعلق بتخصصه. 

 إيلين فايريك: ي هذا الصدد كال من إيزابيل فابر وفهناك من ربطها بالوسيط وترى ف

"La médiation documentaire  désigne une médiation des savoirs, où le professionnel en 

information-documentation est le médiateur qui permet à l’usager de trouver l’information dont 

il a besoin et pour lequel il met en place un dispositif (FABRE I. V.,  documentaire adapté "

2008) 

وساطة المعرفة أين يلعب أخصائي المعلومات دور الوسيط الذي يساعد المستخدم    الوساطة الوثائقية  لى التعريف، تعتبرإاستنادا  

 في الوصول/الحصول على المعلومة من خالل توفير جهاز مناسب.

 على دور الوسيط في ممارسة الوساطة الوثائقية.  يؤكد التعريف

على ديي أن الوساطة الوثائقية تعتمد  سيسيل قارو  بالجهاز، بحيث ترى كال من إيزابيل فابر  ائقيةوهناك من ربط الوساطة الوث 

عراف( والوسطاء البشريين )مثل الزعماء( باإلضافة إلى  )مثل األ  لى وسطاء اجتماعيينإكونات بشرية والتي يمكن تصنيفها  م

ت واالتصال( المستخدم أثناء  جهزة المعلوما أاألجهزة )  ترافق هذه  ، (.FABRE I. G)  جهزةاأل  كونات المادية والمتمثلة فيالم

المعلومة، في خلق عالقةفقد ساع  بحثه عن  األجهزة  هذه  تطور  باإلضافة    د  واالتصال  المعلومة  تعرف   لى خلقإبين  مساحة 

 ,.La médiation documentaire", In : Médiation (En ligne). Paris : CNRS  (FABRE I. Gبالوساطة

EDITION, 2010)  . 

إنشاء عالقة بين المستخدم ومضمون معين من خالل  ة الحاجة إلى المعلومة الى جانب  تلبي أي أن الوساطة الوثائقية تركز على  

 االتصال.عالقة بين التوثيق والتالي هناك انتقال، تبادل المعلومات ومشاركتها وب
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 .الوساطة الرقمية3.2

بالض يستدعي  الوثائقية  الوساطة  تعتبرمفهوم  الرقمية،  الوساطة  ذكر  اآلونة  رورة  في  تداوال  المواضيع  أكثر  األخيرة من  هذه 

البحوث حولها من خالل   العديد  قالوب وسيلفار    عدة باحثين أمثال قسافيياالخيرة، وقد طرحت العديد من التساؤالت وأجرت 

ى توفير األجهزة الضرورية ذا األخير أول من قدم تعريفا للوساطة الرقمية بحيث يرى أنها وساطة تهدف إلماغسي ويعتبر ه

 . (CALENGE, 2015) الحصول على المعلومةلتسهيل، تثمين الوصول و

داء خدمة على محتوى معين في إطار سياسة  آباستخدام األدوات الرقمية بهدف    الجمعية الفرنسية لمهني المعلومات فتربطها  أما

 . (.ABDS,, n.d) االفتراضييم التفاعل بين العالم الحقيقي ووثائقية والتي من شأنها تنظ

ال من  نوع  خلق  في  الممارسة  هذه  أخصائيساعدت  من  كل  بين  والمستخدم  تفاعل  والمحتوى  بين  و  ،المعلومات  األخير  هذا 

 تطوير المعارف وتبادلها مما يساعدنا في تكوين معرفة جماعية. لىإالرقمي أيضا باإلضافة  

لو أولفيي  الشخصية والجماعية، وهذا ما ربطه  األهداف  لتحقيق  التكنولوجيات ضروري  بالتكوين  استخدام  حتى  الذاتي وديف 

 .  (.DEUFF, n.d) الجامعي بالنسبة ألخصائي المعلومات وحتى للمستخدم من خالل تعدد المصالح والخدمات الرقمية

في  تها كما تساعد  التعامل مع التكنولوجيات الرقمية، من خالل استخداماتها ورهانا فالوساطة الرقمية تشير إلى القدرة على فهم و

و والمجموعات  األفراد  تقريب  إلى  تهدف  ألنها  الرقمية،  البيئة  مع  التعامل  من  الفرد  يتمكن  حتى  الرقمية  الثقافة  حتى  تطوير 

 المؤسسات مهما كان نشاطها. 

 في الصحافة المكتوبة .الصورة وسيط يجمع بين االتصال والتوثيق3

 . عالقة الصورة باالتصال  1.3

هي نتيجة لالنسجام بين الرسالة، محتوى ألنها تعتبر أحد عناصر االتصال ون الصورة تعادل ألف كلمة  إيقول المثل الصيني  

 الصورة ووعائها.

وفعالة في تحريك   داة مؤثرةأذ تعتبر  إنها تتميز بصفات عديدة،  ألى  إ، الوسيلة وحتى المرسل باإلضافة  تعتبر الصورة الرسالة

 المواقف. لعب دورا كبيرا في ترسخ القناعات، االتجاهات وذن في تصديق الخبر وتنها تسبق األأنسان وآرائه كما مشاعر اإل

نقال الصورة  تبث ما يحدث غير    تعد  بإشكاليةألألحداث ألنها  داخل    نها تطرح ما يعرف  تثير  أالصورة ألنها يمكن  الثقافة  ن 

يتمثل الجانب السلبي في ضخ كم من المعلومات بطريقة ايديولوجية مدروسة   و سلبية،أيجابية  إن تكون  أما  إي  صراعا جدليا أ
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يجابي فيتمثل في وضع المتلقي في مركز الحدث وفي وضع يمكنه ما الجانب اإلأن تشوه بنيته الفكرية  أتوجه المتلقي كما يمكن  

 دراك محتوى الصورة. إمن 

لى الصورة من جوانب إن تنظر  أ ن قمة الموضوعية هي  لذاتية، ألاشكالية الموضوعية وإالية أخرى وهي  شكإتطرح الصورة  

 ن الذاتية تفرض نفسها من جهة المتلقي ومن جهة ملتقط الصورة بحذ ذاته.مر نسبي ألأعديدة وهذا 

 التوثيقي للصورة في الصحافة المكتوبةو وسيط وثائقي: البعد الوثائقي .الصورة2.3

طرأ تطور على لغة وشكل  حداث.تصار والتركيز في األفهي تجمع بين كل من السرد، االخ صل الصورة بالتوثيقأيرتبط 

الثانية  ولى هي التي تمثلها و: األيقونة تحمل لغتينأنها تعد أعالم، إذ ت الحاصلة في وسائل االتصال واألالصورة نتيجة للتطورا

 .(عالء, 2005) هي الدالالت التي يفهمها المتلقي. 

بعدما   المعلومات  تبادل  حيث  من  اليومية  الممارسات  من  جزءا  أصبحت  ألنها  الوثائقية  للوساطة  الصورة موضوعا  أصبحت 

 كانت محصورة فقط في العمل الصحفي.

ذ يعتبر  إاتها من خالل تحديد هوية صاحبها  الصورة طرحت العديد من التساؤالت خاصة فيما يتعلق بأصل الصورة ذغير أن  

 مصدرها واحد من أهم القضايا المتعلقة بتوثيق الصورة في الصحافة ألنها تزيد من موثوقية الوثيقة.

العثور على معلومات موثوقة بمعاي بين الموارد األولية والثانوية   التمييز  لىإضافة  إير منهجية معينة تتمثل في الصحة  يرتبط 

الصورة كغيرها من المعلومات  تقتضي الحاجة إلى توثيقها حتى تصبح مادة قابلة  ب التحقق من صدقها ومصداقيتها، ولى جانإ

إلى الموارد وإنما في معرفة كيفية اختيار المحتوى   للدراسة والتطبيق في أي مجال وبالتالي فإن الصعوبة ال تكمن في الوصول

 وضمان صحته. 

 بالطريقة التي تمت من خاللها تقديم الصورة )هدفا إعالميا، إعالنيا....(. يضاأترتبط الصورة 

البيانات الوصفية المصاحبة للصورة شكال من أشكال الفهرسة ألنها تساعد في تحديد طبيعة وأصل الصورة، فاالهت مام تعتبر 

ا من أجل معرفة أفضل  بمعلومات المصدر من خالل البيانات الوصفية تعد ضمانا ليس فقط الكتساب المعرفة المهنية ولكن أيض

 .  (.REGIMBEAU, n.d) تساعد في تطوير ثقافة معلومات الصور ألنها

عماالت وقيمة   باست ، تحظى(iconologique)و الصورة أ ن هناك عالقة بين التوثيق وعلم الرموز أيرى جيرارد ريجامبو 

ن الصورة مصدر من المصادر الوثائقية أخذ بعين االعتبار خرى يجب األأو بطريقة أيضا في التوثيق، أنما إليس فقط في الفن و
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 ,REGIMBEAU) ا لحصول عليهارستها بهدف الوصول وم حفظها، فهلى المعالجة حتى يتإوالتوثيقية وبالتالي تحتاج 

2016). 

األ األتعدد  ورصدة،  الصوروعية  ظهور  مع  الصحافة  االستعماالت  وانتشار  الفوتوغرافية  تطورإضافة  إ ة  االنتاج    دواتأ  لى 

 االستعماالت العديدة  للصورة فرض  تواجدها في التوثيق.و

رمزي كد على مكانة التوثيق الأ لصورة من خالل بول أتلي الذي  تم تسليط الضوء على القيمة الوثائقية ل  القرن العشريندابة  في ب

 .(REGIMBEAU, 2016)  اللفظيمثله مثل التوثيق المطبوع و

ال  الوثائقي  الجانب  في  الصورة  استغالل  من  ليتم  بمرحلأ  بد  تمر  باإلضافة  ن  الوثائقية  المعالجة  الحفظ إلة  ثم  الرقمنة   ى 

(REGIMBEAU, 2016) . 

بالرغم من أن الصورة فقدت الكثير من الموضوعية مقارنة ببدايات اكتشافها، لكنها لعبت دور الشاهد في الكثير من المواقف  

 لى صورة الطفلة كيم. إارة شد من اإلب الحربية من خالل صور الضحايا وهنا ال

 

 صورة الطفلة كيم المصابة بحروق. 

دت أ  ،فيتنام في جنوب نابالم وهي تركض عارية وفي جسدها حروق بليغة بعد هجوم  سنوات آنذاك  9لطفلة كيم البالغة  ا  ظهرت

 الفيتنام. مريكية على حرب األالنهاء إوكانت السبب في  األمريكيى ثوران الرأي العام لإهذه الصورة 

 يتميز ب:   تعتبر الصورة وسيط وثائقي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
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الشهادة   .1 التفاوقوة  العديد من  للصورة  األمر    في حالة معينة،واصيل حول موضوع ما وقع في زمان ومكان  لدليل: تقدم 

 من خالل ما تحمله من شعارات.  دتواها كما يمكن أن تقوم باإلرشاالذي يجعل المتلقي يثق بمح 

الرموز: يستهلك المتلقي هذه العالمات بطريقة واعية أو غير واعية ليكون صورة ذهنية  مخزن لمجموعة من العالمات و .2

 .(JOANNES, 2008)  تبقى مترسخة في ذاكرته

مكان   لها  أعطى  الماضي  القرن  من  التسعينات  حتى  الصورة  أنتجته  ما  نظراإن  الوثائقية،  الوساطة  الستخداماتها    لممارسة 

 تاريخ استعماالتها. و

الصورة التكن  وجدت  التطور  مع  التشعبية  نفسها  الروابط  إطار  في  استولتأى  إلضافة  إولوجي  بهذا على    نها  الشبكات  اهتمام 

 الوثائق. النوع من 

 . أثر التكنولوجيا على الصورة الصحفية 3.3

 . الصورة الرقمية1.3.3

 يمكن فتحها على شاشات األجهزة الرقمية. تأتي بأحجام وتنسيقات مختلفة، ةغير ملموس  هي عبارة عن وثيقة

لى صورة رقمية إرقمية ثم يتم تحويلها الغير فة، فقد توجد في أي من الوسائط الصورة الرقمية بطرق مختل  يتم الحصول على

 عن طريق الماسح الضوئي كما يمكن التقاطها مباشرة باستخدام الكاميرا الرقمية.

 لى : إت قَسم الصورة الرقمية 

 مجموعة من النقاط الضوئية. البيكسل: هي -

 و عدد البيكساالت. ألدقة : يعني عدد النقاط الضوئية درجة ا -

و المستويات النغمية، وللعمق اللوني عالقة بوضوح الصورة  أوتشير الى عدد القيم    BITTالعمق الضوئي: تقا  ب    -

 وتفاصيلها الدقيقة.

 الصورة الصحفية وسيط رقمي  .2.3.3

 لكتروني أو حتى مواقع التواصل االجتماعي . يد اإلا من خالل الشبكة، البررسالهإأصبحت الصورة حاليا رقمية يمكن 

الحال السلبي ويعرف عصرنا  القارئ بعدما كانت  ي بزمن الصورة بجانبيها  المعلومات في ذهن  لقدرتها على ترسيخ  اإليجابي 

استعماالتها لتتطور  الجرائد  التقنيات من غرفة مظلمة    مجرد رسومات على  مادة  إلبتطور  استعمال    الصوديومثيوكبريتات  ى 
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تطورت الحقا آلة التصوير   مالح ومادة الكلوديون ثمأوح ثم تغطية سطح زجاجي بخليط من  القادرة على تثبيت الصورة فوق الل

 لى الكاميرا الرقمية. إوصوال 

است بحيث  للصورة  جديدة  ممارسات  بتطوير  الكاميرات  سمحت  ميالدي  عشر  التاسع  القرن  نهاية  من  في  األخيرة  هذه  فادت 

تقاطها، معالجتها كما  إلن المعلومات الرقمية التي يمكن  صبح  يتحدث عن الصورة الرقمية التي تعد حزمة مأالتطورات التقنية و

 لى التواجد في نفس المكان. إقارئ من مشاهدتها من دون الحاجة يمكن نقلها بسهولة عبر االنترنت حتى  يتمكن ال

الصور   طت دافعا قويا الستعماالت كال منترنت التي أعناصلة خاصة بظهور اإلالتطورات الحمن    لصحفيةاستفادت الصورة ا

ألوان  االثابتة و العالية من  الجودة  المتمثلة في  الجمالية  الناحية  المقدمة أو حتى من خالل  المعلومات  لمتحركة سواء من خالل 

 وتفاصيل.  

الكاميرات المصو  عززت  الصحفي  دور  الستين  ر،من  القرفمنذ  من  كل  يات  ساعدت  العشرين،  الفالش المن  اآللية،  حركات 

ى  إل ضافة  إات في تسهيل عملية التقاط الصور  ، العدسات المتطورة، وغير ذلك من التطورات الحاصلة في الكاميراإللكتروني

 زيادة قدرة التخزين.

ى مقر المؤسسة الصحفية  لطباعتها يستلزم إللها من مكان الحدث سنة فقط لصورة ملونة واحدة ونق 20كان المسح الضوئي منذ 

لى كمبيوتر محموالً إرسال إضافة  إل لكاميرا رقمية، أو هاتف محمول  الحام  أما اآلن، فيمكن للصحفي المصور   دقيقة  30نحو  

 صور عالية الجودة في دقائق، بل وثواٍن، بعد وقوع الحدث. 

 بنقل الصور من أي مكان على سطح األرض.  يضاأ األقمار الصناعية بكاميرات واتصاالتتسمح الهواتف المزودة 

 الصحفية وممارسات الوساطة الرقمية.االشكاليات التي طرحتها استخدامات الصورة 4.3

الصحفية الصورة  االجتماعية،   تستطيع  الثقافية،  إتصالية،  السوسيو  أهميتها  تظهر  وهنا  للحقائق  مغايرا  دعائيا  دورا  تلعب  أن 

العلمية وحتى ا ات امتدادها في الزمن بتطورو  ى ثقل وزنهاإلضافة  إ لسياسية من خالل تباين وظائفها وأغراضها  اإلعالمية و 

 الرقمية التي تعطيها أهمية أكثر.د التكنولوجية المستحدثة وتتجاوز الحدو

 إلى ظهور ما يعرف بمشكلة  التالعب بالصور فما الدرجة المقبولة لهذا التالعب؟  التصوير الرقمي بالموازاة لذلك أدى ظهور

نما تحسين في جودة الصورة، في حين  إفي هذه الحالة ليس تالعبا وان وبعض الصور يكون التالعب فيها بسيًطا لتحسين األلو

  خالقية ناجمة عن أا األمر الذي قد ينجم عنه قضايا  يتم التالعب بصور أخرى إلى حد إضافة أفراد إلى الصورة أو إخراجهم منه

 عرفت عبر الزمن بموثوقيتها .   مكانية التشكيك في مصداقية الصورة التيإلى  إضافة إنقلها تغيير في أصل الصورة، نسخها و

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
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 أيضا من ممكنا أصبح التزوير كشف الرقمي ولكن التصوير عصر  في أسهل أصبح  الصور  تزوير بالرغم من أن لكن مع ذلك و

 المجاني.  http://fotoforensics.com موقع مثل الخدمة هذه مثل توفر ويب مواقع  وأمتخصصة  برامج خالل

 الصورة. في البيكسالت ظهار حركةإبالصورة من خالل  التالعب كشف يساعد هذا البرنامج في

التقنيات الرقمية المستخدمة وزنا للصورة، حتى جعلت من اإلعالم المصور عالوة على كونه سلطة رابعة أضحى يشغل عطت أ

ريبة من الواقع  تقدمه من حقائق قأصبح ي حسب للصورة ألف حساب ألن من شأنها قلب سير التيار لما  مركزيا ومحوريا و  موقعا

ضحت تلعب دورا مزدوجا وسالحا ذو حدين من شأنها التنوير أو التعتيم، فهي أداة لتنوير الرأي العام وإمداده أالمعاش غير أنها 

 .بشتى المعلومات عن األحداث

 الخاتمة

نسان للتعبير عن أفكاره وتفصيل حياته، ساعدت الصور الموجودة على  اقدم الوسائل التي لجأ اليها اإل تعتبر الصورة  أحد

 الكهوف في التعرف على حياة البشر منذ القديم.

حدوده من خالل تمثيل  قصى  أسان في االستيعاب واالندماج وتعتبر تقنية تساعد في االقتراب من الواقع في  نتساعد الصورة اإل

 و كاستمرارية للحركة في كليهما بشكل متزامن. أن والمكان للزما

الحصول على إجابة مالئمة وناجعة باإلضافة إلى  ستعماله الحقا إلى جانب البحث وتساعد الصورة في أرشفة رصيد معين ال 

من دون   -الصورة-ما يمكن أن تفعلهعناصرها و  ذلك تقوم بإنتاج تأثيرات لها عالقة بلغة متخصصة بل من المستحسن معرفة

 اللجوء إلى التعبير بالكلمات. 

تعتبر الصورة الصحفية أحد أنواع الصور، تقوم بدور اتصالي ثنائي فهي رسالة ووسيلة معاً ألنها متاحة للجميع بغض النظر  

 لى كونها لغة عالمية يفهمها الجميع. إ ضافة إعن مستوياتهم الثقافية والعلمية 

الصحفية عن الوظائف األصلية للصحافة المكتوبة )اإلخبار، التثقيف، الترفيه....(، فهي إما ناقلة للمعلومة أو  ال تبتعد الصورة  

 موثقة لها. 

 

إليها فيوتقييدا لألحداث باعتباتعتبر الصورة الصورة الصحفية تسجيال للوقائع   البحوث لما تحتويه    رها ذاكرة ي مكن الرجوع 

وهذا ما   اهتمام المتلقي تأثيرها نفسيا عليهدعم عملية التذكر ولفت انتباه و  إلى دورها الفعال فيمن تفاصيل عديدة وباإلضافة  
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نها تحظى بجانب وثائقي أيضا من خالل توثيق  أصورة ضمن الوسائط اإلعالمية غير  تصنف اليثبت صحة الفرضية األولى )

 األحداث(.

التكنولوجية التطورات  الصورة  أكدت  أهمية  من  كل  للصورة  على  االفتراضية  زمان    والصيغة  في  أحداث  التقاط  خالل  من 

ال  إهمية التي تكتسيها الصورة في تقديم الحقائق  صناعة الصورة زيادة الوعي، لكن وبالرغم من األ فرضتكما     ومكان معين

لك إذا  بالرغم من ذيم دعاية لصالح فرد أو جماعة ما  عالوة على تقدن تستعمل في التضليل بأفكار  أنها بالموازاة لذلك يمكن  أ

ضافة  إق بتداولها، تخزينها واسترجاعها األهمية للصورة الصحفية، سوءا فيما يتعل إسهامات في غاية كانت التكنولوجيا قد قدمت

لى  إضافة  إمن إشكالية خاصة بحقوق الملكية    لى زيادة جودة الصورة إال أنها بالموازاة لذلك سهلت السرقة وما يترتب عليهاإ

هذا ما  خالقية وغير مهنية وأمال الصورة ألهداف غير  لى استعإضافة إمصداقية الصورة من خالل الحذف والتعديل    التغيير في

 صحة الفرضية الثانية.  تيثب 

ن يكون هذا موضوع  ألصحفية مع أمل  سات ارهان للمؤساوية وثائقية رقمية يعتبر تحدي ولى الصورة الصحفية من زإالتطرق  

 علم المكتبات.  ت جديدة في كل من حقول اإلعالم واالتصال ولدرا
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ABSTRACT 

The article addresses the scientific review of literature and its importance in scientific research, 

which is an essential component of scientific research, and which some researchers may 

overlook. There are some researchers who believe that the literature review is just a listed of 

some literatures published in the same field of research, without any realization of its vital role in 

their studies, and what valuable information that can be provided to their researches, which  may 

lead to incomplete researches. This article is a theoretical article aims to help the researchers to 

prepare perfect literature review through literature review definition, sources, types, methods of 

writing a complete literature review and its importance to scientific research. 

 

Keywords: Literature review, scientific research, preparation of literature review, types of 

literature review. 
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 ملخص ال

البحث  في  أساسيًا  عنصراً  تعد  والتي  العلمي،  البحث  في  وأهميتها  الفكري،  لإلنتاج  العلمية  المراجعة  المقال  يتناول 

مجرد سرد لبعض اإلنتاج    هي وهناك من الباحثين من يعتقد أن المراجعة العلمية   التي قد يغفل عنها بعض الباحثين.العلمي، و

في مجال المنشور  وأهميةالفكري  دور  إدراك  دون  البحثي،  العلمية  هم  أو رسائلهم  أبحاثهم  في  العلمية  المراجعة  وما   -  وظيفة 

مما يؤدي إلى بحٍث   - وصل إليها باحثون أخرونالتي ت بحثية محددة، وذلك بحسب النتائج يمكن أن تقدمه من معلومات في نقطة

هذا المقال مقاالً نظريًا، يهدف إلى إكساب الباحث المبتدئ، مهارة إعداد وكتابة مراجعة علمية  يمثل  علمي غير مكتمل البناء.  

 .العلميجيدة، من خالل تعريف المراجعة العلمية، ومصادر إعدادها، وأنواعها، وطرق كتابتها، وأهميتها في البحث 

 

 .البحث العلمي، إعداد المراجعة العلمية، أنواع المراجعة العلمية ،المراجعة العلمية:  الكلمات المفتاحية
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 تمهيد

اإلنتاج الفكري المنشور في نقطة بحثية محددة أمر أساسي إلعداد بحث علمي قوي سليم البنيان؛   بحث  تعد المراجعة العلمية أو

حيث تقدم المراجعة العلمية خريطة واضحة المعالم ألخر ما وصل إليه الباحثون األخرون في مجال موضوعي محدد، مما يفيد  

بوضوح؛ البحثي  مجاله  تحديد  في  المبتدئ  الباحث  والسيما  لألساليب    الباحث  الدقيق  التحديد  في  العلمية  المراجعة  تسهم  إذ 

والطرق المستخدمة في معالجة قضية أو ظاهرة ما، كما تقدم أهم النتائج التي تم التوصل إليها، مما يفتح المجال أمام الباحثين 

 في استكمال الثغرات في نسيج المعرفة العلمية في نقطة بحثية محددة. 

 ة العلمية تعريف المراجعأواًل: 

تُعرف المراجعة العلمية بأنها مسح لإلنتاج الفكري المنشور في موضوع الدراسة. وتشمل المراجعة العلمية، الكتب، ومقاالت  

الدوريات، وأعمال المؤتمرات، واألطروحات الجامعية، وأي مصادر أخرى، لها عالقة بموضوع الدراسة. وتوفر هذه األعمال 

 Organizing Your Social) لموضوعات لها عالقة أو ذات صلة بمشكلة الدراسة المزمع إجرائها  وصفًا، وملخًصا، وتقييًما

Sciences Research Paper., 2020)  .  كما تعرف المراجعة العلمية بأنها جهد تنظيمي يهدف إلى عرض المعلومات بشكل

في   الفكري  التقدم  تتبع  خالل  من  محددةمركز  بحثية   , .Library Services for Undergraduate Research) نقطة 

العلمية حول موضو.  (2020 للمعلومات  أنها مسح  العلمية على  المراجعة  أن هناك من يعرف  توفر هذه  كما  ع معين؛ بحيث 

في  أالمراجعة   المنشورة  المعرفة  حول  عامة  نظرة  تقدم  واألساليب  و  النظريات  تحديد  للباحث  يتيح  بما  محددة،  بحثية  نقطة 

وتحليله بشكل نقدي والوقوف   والفجوات ذات الصلة في نفس النقطة البحثية، وذلك من خالل مراجعة اإلنتاج الفكري المنشور

 . (How to write a literature review., 2020) خر ما توصل إليه الباحثون في نقطة بحثية محددةأعلى 

الفكرية  الباحث من معلومات، تمثل نظرة عامة على الجهود  البحث العلمي، فيما تمد به  العلمية، في  وتتبلور أهمية المراجعة 

قطة السابقة، سواء في موضوع الدراسة، أو في موضوعات ذات عالقة بموضوع الدراسة. وتفيد المراجعة العلمية الباحث في ن

الموضوع،  هذا  في  المعرفة  نسيج  في  البحثية  الفجوات  تحديد  في  الباحث  تفيد  البداية،  منذ  ذهنه،  في  بحثية محددة، وواضحة 

 . (2020)محمد،  وتؤكد على أهمية قيام الباحث بدراسته، لسد فجوة في نسيج المعرفة البشرية في هذا الموضوع تحديدًا
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 ثانيًا: أهداف المراجعة العلمية 

تهدف المراجعة العلمية إلى وضع يد الباحث على الخطوط العريضة، الواجب عليه اتباعها، لحل المشكلة البحثية لديه.وذلك من  

 خالل: 

o  .وضع كل عمل سابق في سياق مساهمته في دعم، أو حل المشكلة البحثية الحالية 

o كري السابق في مجال الدراسة تحديد طرق جديدة لتفسير اإلنتاج الف 

o .الكشف عن الثغرات الموجودة في نسيج المعرفة البشرية، في موضوع محدد 

o .تحديد االتجاهات البحثية في موضوع ما؛ لمنع تكرار الجهود فيها 

o  .تحديد الطرق واالتجاهات التي تحتاج إلى المزيد من البحث في نقطة بحثية معينة 

o بين اإلنتاج الفكري المنشور في نقطة بحثية محددة.  تحديد موقع الدراسة الحالية 

وتعد المراجعة العلمية أحد أهم الركائز التي تقف عليها النقطة البحثية، ألنها توفر السياق، واألهمية، والخلفية لمشكلة الدراسة  

 . (Sachdev, 2018) المزمع القيام بالبحث فيها، من أجل الوصول إلى الحلول الممكنة لها

. لذلك  عداد المراجعة العلمية، كلما كانت المراجعة أكثر شموالً، كلما كان البحث أكثر دقةً ومنهجيةً إوكلما بذل الباحث جهدًا في  

 واحدة من أكثر األجزاء أهمية في البحث العلمي. فإن المراجعة العلمية تعد

 ثالًثا:مصادر حصر وإعداد المراجعة العلمية

العلمية مراجعته  إعداد  في  الشروع  عند  والثانوية  األولية  المعلومات  مصادر  بين  بدقة  الفروق  إدراك  الباحث   ,Coe) على 

على أنها المعلومات األساسية أو األولية    Primary Information Resources   وتُعرف مصادر المعلومات األولية  .(2020

المنشورة موضوع ما. وتعد المصادر األولية مصادًرا أساسية ألي باحث، وألي بحث علمي سليم؛ فمن خاللها يتمكن الباحث 

 . ومن أشكال مصادر المعلومات األولية: (LIBRARY, 2020) بحثه  من االطالع على أحدث ما تم التوصل إليه في نطاق

 الدوريات. -

 التقارير. -

 أعمال المؤتمرات.                  -

 رسائل الماجستير والدكتوراه.  -

 المطبوعات الرسمية. -
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 براءات االختراع.  -

 المعلومات األصيلة. المعايير الموحدة، وغيرها من مصادر  -

فتُعرف بأنها مصادر المعلومات التي تم إعدادها    Secondary Information Resourcesأما المصادر المعلومات الثانوية  

المعلومات األولية. وهي تقدم معلومات سبق نشرها من قبل    ,LIBRARY) اعتماد على أو من خالل ما تضمنته مصادر 

 . ومن أمثلة مصادر المعلومات الثانوية: (2020

 الكشافات والمستخلصات. -

 عروض الكتب. -

 المراجعات العلمية. -

 الببليوجرافيات.  -

 األدلة.  -

 :يوضحها الشكل التالي  وتتعدد مصادر حصر المراجعات العلمية، وتنحصر في ثالثة أنواع رئيسية.

 

 •مصادر حصر المراجعة العلمية :(1شكل )

  Google Scholarاإلنترنت، ويشمل كل ما هو موثوق به، مثل الباحث العلمي من جوجل  -

 المكتبات الرقمية، وتشمل كل المكتبات الرقمية ذات الصلة بموضوع الدراسة.  -

 المكتبات التقليدية، وتشمل كافة أوعية المعلومات المتاحة بها.  -

 
 الشكل من إعداد الباحثة.  •

ت المكتبا
ديةالتقلي

ت المكتبا
الرقمية

تاإلنترن
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 المراجعات العلميةرابعًا: أنواع 

 ,LIBRARY) من المفيد هنا للباحث إدراك المعرفة في مجال موضوعي معين، على أنها  نسيج يتكون من ثالث طبقات هي  

2020): 

 الدراسات واألعمال العلمية التي يقوم بها الباحثون، وينشرونها.  -

 ي تلخص، وتقدم تفسيرات جديدة مبنية على تلك الدراسات.المراجعات العلمية لهذه األعمال، والت -

تصورات، واستنتاجات، وتفسيرات يتم مشاركتها بين المتخصصين في المجال، وتصبح جزًءا من المعرفة  -

 في هذا المجال. 

 ق التالي بحسب ما هو مبين في الشكل.يتناولها السيا (LIBRARY, 2020) وتنقسم المراجعات العلمية إلى ستة أنواع 

 

 •أنواع المراجعات العلمية :(2شكل )

 

 Argumentative Reviewالمراجعة الجدلية 

 وفيها يقوم الباحث بفحص االنتاج الفكري المنشور في موضوعه بشكل انتقائي من أجل دعم، أو رفض حجة، أو فرضية معينة. 

 

 

 
 الشكل من إعداد الباحثة.  •

المراجعات 
العلمية

المراجعة 
الجدلية

المراجعة 
ةالمتكامل

المراجعة 
يةالتاريخ

المراجعة 
المنهجية

المراجعة 
المنظمة

المراجعة 
النظرية
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 Integrative Reviewالمراجعة التكاملية أو المتكاملة

الفكري   التي تقوم بمراجعة، ونقد وتوليف اإلنتاج  العلمية  المراجعات  المنشور حول موضوع ما  وهي تعتبر شكالً من أشكال 

الدراسات  التكاملية جميع  العلمية  المراجعة  الموضوع. وتتضمن  إنشاء وجهات نظر جديدة، حول  يتم  بطريقة متكاملة، بحيث 

التي تتناول الفرضيات ذات الصلة، أو المتطابقة، أو المشكالت البحثية ذات العالقة. وهذا هو الشكل األكثر شيوًعا للمراجعات 

 ي العلوم االجتماعية. العلمية ف

 Historical Reviewالمراجعة التاريخية 

غالبًا ما تبدأ من و .موضوع محدد،وعلى مدار فترة زمنيةتهتم المراجعات العلمية التاريخية بفحص اإلنتاج الفكري المنشور في  

الفكري المنشور، ثم تتبع تطورها. والغرض  المرة األولى التي ظهرت فيها قضية، أو مفهوم، أو نظرية، أو ظواهر في اإلنتاج  

االتجاهات  وتحديد  الحديثة،  التطورات  تاريخي، إلظهار  سياق  في  البحوث  هو وضع  العلمية،  المراجعات  من  النوع  هذا  من 

 المحتملة للبحث في المستقبل.

 Methodological Reviewالمراجعة المنهجية 

المنهجية على نتائج الدرا التحليل  ال تركز المراجعات  النتائج، أي طرق  سات فقط؛ وإنما تركز كذلك على كيفية الوصول إلى 

.  Howوكيف   Whatصول إلى إجابات ألسئلة من نوعية ما المستخدمة، حيث يركز هذا النوع من المراجعات العلمية على الو

 وتوفر المراجعة العلمية المنهجية المعلومات الخاصة بأساليب البحث، وجمع البيانات، وتحليلها، وتفسيرها. 

 Systematic Reviewالمراجعة المنظمة  

ذ الموجودة  األدلة  على  عامة  نظرة  من  العلمية  المراجعات  من  النوع  هذا  تميتكون  الذي  البحثي  بالسؤال  الصلة  إعداده    ات 

وه  طرقًابوضوح.  الباحث  يستخدم  من   نا  البيانات  وجمع  نقدي،  بشكل  وتقييمها  الصلة  ذات  البحوث  لتحديد  مسبقًا  محددة 

الدقيق، وتلخيص جميع   للتقييم  المتعمد  العلمية، وتحليلها. الهدف من ذلك هو التوثيق  الدراسات التي تم تضمينها في المراجعة 

 البحوث حول مشكلة بحثية محددة بوضوح.  

 Theoretical Reviewالمراجعة النظرية 

الغرض من هذا النوع من المراجعات العلمية، هو دراسة مجموعة النظريات التي تراكمت في قضية، أو مفهوم، أو نظرية، أو 

بالفعل، والعالقات بينها، وفي تطوير فرضيات جديدة يتم  الموجودة  النظريات  النظرية في تحديد  المراجعات   ظاهرة. وتساعد 

اختبارها. وغالبًا ما يتم استخدام هذا النوع للمساعدة في إثبات عدم وجود نظريات مناسبة، أو الكشف عن أن النظريات الحالية  

غير كافية لشرح المشكالت البحثية الجديدة، أو الناشئة. ويمكن أن تركز وحدة التحليل للمراجعة النظرية على المفهوم النظري،  

 .بأكمله أو النظرية، أو اإلطار
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 خامسًا: طرق عرض المراجعة العلمية

الكلمات  أو  الرئيسية،  الدالة  الكلمات  خالل  من  وذلك  المنشور،  الفكري  لإلنتاج  شامل  بحث  بعملية  العلمية  المراجعة  تبدأ 

ي موضوع  المفتاحية، في قواعد البيانات. وال ينبغي أن تكون المراجعة العلمية مجرد إعادة سرد لما تم رصده من دراسات ف

ويوجد   الدراسة.  في موضوع  المنشور  الفكري  لإلنتاج  تحليليًا، ونقديًا  ملخًصا  العلمية  المراجعة  تقدم  أن  يجب  وإنما  الدراسة؛ 

  The Literature Review: Organizing the)هناك من يقسمها إلى ثالث طرق هيأكثر من طريقة لعرض المراجعات.

Literature Review., 2020): 

الترتيب بشكل موضوعي   Thematicالموضوعي   أ(  فيها  المطروحة  واألفكار  العلمية  الباحث مراجعته  ينظم  أن  به  ويقصد 

 يتناول قضية أو موضوع معين. 

الترتيب القديم   Chronologicalالزمني    ب(  من  يبدأ  زمني  تسلسل  في  الفكري  اإلنتاج  بعرض  الباحث  فيه  يقوم 

 وينتهي بالحديث. 

الترتيب العرض    المنهجي  ج(  منهجية  األسالMethodologicalأو  على  الباحث  يركز  الباحثين وفيه  قبل  من  المستخدمة  يب 

 خرين المشتركين في نقطة بحثية محددة.اآل

طرق   في  يتوسع  من  هيوهناك  أنواع  خمسة  في  ويحددها  العلمية  المرجعات  وعرض    How to write the)ترتيب 

 literature review of your research paper. , 2020) : 

 Chronological( الترتيب الزمني لإلنتاج الفكري  1

 الدراسة من خالل التسلسل الزمني من األقدم إلى األحدث.وفيه يتم عرض اإلنتاج الفكري المرتبط بظاهرة 

المراحل، والفتر العلمية. وتستخدم لعرض  المراجعات  لترتيب  المستخدمة  الطرق  أكثر  الطريقة من  الرئيسية في  وتعد هذه  ات 

 وتهدف ولبيان طبيعة التغييرات والتطورات الحادثة فيه.  الموضوع المدروس،

 Broad To specific( من العام إلى الخاص  2

ترتيب، يتم  العامة    وفيها  النقاط  لعرض  البداية  في  عام  بشكل  الدراسة  ظاهرة  أو  بمشكلة،  المرتبط  الفكري  اإلنتاج  وعرض 

نطاق  في  تدخل  محددة،  نقاط  على  يقتصر  حتى  الفكري  اإلنتاج  عرض  نطاق  تضييق  يتم  ثم  الفكري،  اإلنتاج  في  للموضوع 

بها،  القيام  المزمع  هذه    الدراسة  وتعد  مع موضوعه.  تشابًها  األكثر  والمقاالت  والبحوث،  الدراسات،  إلى  الباحث  وحتى يصل 

الطريقة من الطرق الهامة لترتيب المراجعات العلمية في نطاق من العام إلى الخاص فاألكثر خصوصية من حيث ارتباط ما يتم  

 عرضه بظاهرة الدراسة ونطاقها بشكل مباشر. 
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 Major Models or Major Theoriesو النماذج الشائعة  ( بحسب النظريات، أ3

وتستخدم هذه الطريقة لترتيب، وعرض المراجعة العلمية، عندما يكون هناك نماذج، أو نظريات تغلب على النقطة البحثية التي 

في هذ تطبيقاً  األكثر  النماذج  النظريات،أو  الحالة تحديد  في هذه  المفيد  من  الباحث من خاللها.  البحثية. ويتمكن يعمل  النقطة  ه 

الباحث من خالل هذه الطريقة من تجميع األعمال المرتبطة بنماذج، أو نظريات محددة معًا؛ بهدف الوصول إلى نظرة عامة  

 عن أهم النماذج، والممارسات لقضية محددة.

 Prominent Authors ( بحسب المؤلفون البارزون 4

ي للمؤلفين البارزين في نقطة بحثية محددة. ويقصد بالمؤلفين البارزين هنا من لهم ويتم في هذه الطريقة عرض اإلنتاج الفكر

مثل   محددة  نظرية  أو  معين،  نموذج  تطوير  عن  منشور  فكري  الشهير    "Jorge Eduarado Hirsch"إنتاج   Hومؤشره 

Index  طة بحثية محددة، وتجميع كل كتاباتهم  . وتفيد هذه الطريقة الباحث في تجميع اإلنتاج الفكري للمؤلف، أو المؤلفين في نق

المنشور   الفكري  اإلنتاج  المعالم حول طبيعة  واضحة  نظرة  إلقاء  في  الباحث  الطريقة  هذه  وتفيد  البحثية.  النقطة  بهذه  المتعلقة 

 للمؤلفين البارزين في مجال محدد.

 Schools of Thought( بحسب المدارس الفكرية  المختلفة 5

الطريقة لترتيب وعرض المراجعات العلمية في حالة وجود حجة مهيمنة مرتبطة بالنقطة البحثية التي يعمل الباحث تستخدم هذه  

الباحثون جانبين مختلفين، كل جانب يرفض منطق، وحجة الجانب اآلخر. ويقوم هنا الباحث بتجميع آراء  خاللها، ويتخذ فيها 

 بينها. كل مدرسة فكرية، ومقارنة أوجه االختالف فيما 
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 سادسًا: خطوات إعداد المراجعة العلمية

 .(McCombes, S. , 2020)  تعتمد المراجعة العلمية الجيدة على خمس خطوات أساسية يوضحها الشكل التالي

 

 عداد المراجعة العلميةإمراحل  :(3شكل)

 

 اإلنتاج الفكري المنشور. : جمع وحصر وتحديد الخطوة األولى ◼

في  كبيًرا  جهدًا  يبذل  وأن  للبحث،  صالح  موضوع  البداية  من  يختار  أن  فعليه  الخطوة،  بهذه  القيام  من  الباحث  يتمكن  ولكي 

اختياره. وعليه أيًضا أن يقوم بمراجعة اإلنتاج الفكري المنشور، باستخدام الكلمات الدالة عن اإلنتاج الفكري المتعلق بالمشكلة 

بحثية لديه بصورة متعمقة متأنية. وتعد هذه الخطوة هي الخطوة األولى في فهم وضع وطبيعة اإلنتاج الفكري المنشور حول  ال

 الموضوع المزمع القيام به. 

 ويمكن للباحث هنا أن يبدأ:

o   بإعداد قائمة بالكلمات الدالة أو الكلمات المفتاحية المتعلقة بموضوع البحث، ليبدأ من خاللها مراجعة اإلنتاج

الفكري المنشور من خالل قواعد البيانات بمختلف أشكالها مثل: فهرس المكتبات الجامعية المصرية باتحاد 

 دة الهادي، فهارس المكتبات المركزية. مكتبات الجامعات المصرية، وقواعد بنك المعرفة المصري، وقاع 

o  باالطالع على الباحث مباشرة  يقوم  البحث،  أو دراسة مفيدة وذات صلة بموضوع  إلى مقال  الوصول  عند 

 قائمة المراجع الخاصة بها؛ لحصر المزيد من المصادر ذات الصلة بموضوعه.  

 

جمع وحصر

يارتقييم واخت

تدوين 
المالحظات

تحديد 
العالقات

تخطيط هيكل
المراجعة
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 : تقييم واختيار المصادر.  الخطوة الثانية ◼

وال سيما في الموضوعات التي    ن الباحث قادًرا على قراءة كل ما تم جمعه في الخطوة األولى بشكل كامل،بطبيعة الحال لن يكو

على   للحكم  أساسيًا  دوًرا  المستخلصات  مثل  الثانوية  المعلومات  مصادر  تلعب  وهنا  الفكري.  اإلنتاج  في  المطرد  بالنمو  تتسم 

 وهناك بعض األليات التي تفيد الباحث في هذه الخطوة: المقاالت، وتحديد أهميتها بالنسبة للباحث.

o  .قراءة الملخص لتحديد ما إذا كان المقال، أو الدراسة مفيدة، وذات صلة مباشرة بالنقطة البحثية لدى الباحث

 يتعين علي الباحث هنا تقييم المصادر األكثر أهمية وذات صلة بالسؤال البحثي لديه. 

o تناولها المؤلف؟ ما السؤال أو المشكلة التي ي 

o  ما المفاهيم األساسية التي تتبناها الدراسة؟ 

o  ما النظريات والنماذج واألساليب الرئيسية؟ 

o هل تستخدم الدراسة األطر الراسخة، أم تتخذ نهًجا مبتكًرا؟ 

o  ما نتائج، واستنتاجات الدراسة؟ 

o  ما عالقة هذا المقال باإلنتاج الفكري المنشور في الموضوع نفسه؟ 

o الدراسة إلى رصيد المعرفة في هذا المجال جديدًا؟   هل تضيف 

o هل تتحدى الدراسة المعرفة الراسخة في هذه النقطة البحثية؟ 

o   كيف يسهم المقال في فهم موضوع الدراسة المزمع القيام به؟ 

o  ما األفكار الرئيسية والحجج التي تدعهما الدراسة؟ 

o  ما نقاط القوة والضعف في الدراسة؟ 

 تدوين المالحظات.: الثالثةالخطوة  ◼

أن  هنا  المهم  به.ومن  القيام  المزمع  البحث  نص  في  بعد  فيما  دمجها  يمكن  التي  والمعلومات  المالحظات،  تدوين  بها  ويقصد 

 اإلشارة إلى أهمية ربط هذه الخطوة مع االستشهادات المرجعية للمصادر لتجنب االنتحال بأشكاله المختلفة. 

 تحديد العالقات والسمات المشتركة : الخطوة الرابعة ◼

به، وذلك من خالل تحديد  إيتطلب   الخاصة  العلمية  المراجعة  بتنظيم حجة وهيكل  الباحث  يقوم  أن  عداد مراجعة علمية جيدة، 

 العالقات بين المصادر التي تمت قراءتها، واستيعابها بشكل وافي. ويمكن للباحث في هذه الخطوة أن يحدد: 

o والخصائ أو االتجاهات  المنهجية،  أو  النظرية،  الناحية  البحثيمن  مجاله  في  المنشور  الفكري  لإلنتاج  ص 

 النتائج. 
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o  .طبيعة المفاهيم التي تتكرر في اإلنتاج الفكري المنشور في نقطته البحثية 

o  .أهم المناقشات والتناقضات التي يمكن رصدها في اإلنتاج الفكري المرتبط بنقطة الباحث البحثية 

o ألبحاث البؤرية في المجال.الدراسات وا 

o  من مزيد  إلى  تحتاج  والتي  البحثية،  بالنقطة  المرتبط  الفكري  اإلنتاج  في  الضعف  نقاط  أو  الفجوات،  أهم 

 الدراسات. 

 : تخطيط هيكل المراجعة العلميةالخطوة الخامسة ◼

عرض المراجعات العلمية(.  طرق   3/5سبق اإلشارة إليها لتنظيم وعرض المراجعات العلمية )انظر عنصر    توجد طرق مختلفة

الموضوع نفسه.   الغالب بحسب طبيعة  العلمية، والذي يتحدد في  المراجعة  المستخدم لعرض  الباحث أن يحدد األسلوب  وعلى 

للباحث يمكن  لعرض  كما  أسلوب  من  أكثر  بين  بظاهرة  الجمع  المرتبط  الفكري  سبيل ،  اإلنتاج  على  لديه.  الدراسة  وموضوع 

اله يكون  قد  فئة موضوعية  المثال  كل  داخل  الفكري  اإلنتاج  مناقشة وعرض  تتم  لكن  العلمية موضوعيًا،  للمراجعة  العام  يكل 

بشكل زمني. أما إن كان الهدف من المراجعة العمية بيان التطور الزمني لنقطة بحثية محددة فيكون الترتيب الزمني للمراجعة 

المتكررة، واالتجاهات الخاصة بمجال العلمية هو الفضل واألنسب لذلك. أما إن كانت طبيعة ا لموضوع تهتم بعرض السمات 

 وظاهرة الدراسة، فيمكن هنا تنظيم عرض المراجعة العلمية في أقسام فرعية تتناول الجوانب المختلفة للموضوع. 

 سابعًا:المعلومات الواجب توافرها في المراجعة العلمية

  : (Taylor, 2020)العناصر التاليةيجب أن تشتمل المراجعة العلمية على  

 نظرة عامة على الموضوع قيد البحث. ويتم فيه تقسيم اإلنتاج الفكري إلى قطاعات، أو فئات، أو محاور.  -

الدراسة، أو تقدم المراجعة العلمية لمحة عامة عن النتائج والمفاهيم والتطورات الرئيسية فيما يتعلق مشكلة   -

 . السؤال البحثي للدراسة

 تشتمل المراجعة العلمية على تحليل وافي لألعمال المشار إليها من حيث:  -

o  .المؤلف ومدى ثقته أو حجته في هذ المجال مدعومة باألدلة 

o  البيانات وجمع  لتحديد  فيها  الثقة  ودرجة  مصداقيتها  ومدى  البيانات  جمع  في  المستخدمة  األدوات 

 المناسبة لمعالجة مشكلة الدراسة. 

o .حجم العينة ومدى مالئمتها وتمثيلها لمجتمع الدراسة 

o الموضوعية في تفسير النتائج. 
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o  .مدى اسهام الدراسة في فهم ظاهرة الدراسة 

o   .شرح أوجه العالقة من حيث الشبه أو االختالف بين الدراسة الحالية وما سبقها من إنتاج فكري 

ا - المراجعات  األفكار وتشتمل  تتناول  بحيث  محددة،  بحثية  نقطة  في  المنشور  الفكري  اإلنتاج  على  لعلمية 

 والنظريات المرتبطة بنقطة بحثية معينة.

 ثامًنا: كتابة المراجعة العلمية

بيعة تعد المراجعات العلمية من األمور الهامة األساسية للبحث العلمي. وتنبع أهميتها من كونها تقدم خريطة واضحة المعالم لط

"  "Internet of Thingsنقطة بحثية محددة. على سبيل المثال يعد اإلنتاج الفكري المنشور في موضوع "إنترنت األشياء"  

للمهتمين بهذا المجال أن  ، وبالتالي ال يتوق  •( تسجيلة5260000000( يقدر بنحو )2020مايو    20)تحديدًا    2020في عام   ع 

بقراءة كل هذا العدد المنشور من اإلنتاج الفكري المتعلق بموضوع إنترنت األشياء؛ إال أن المراجعات العلمية القائمة   نيقومو

الباحث على البحث   المرحلة قدرة  الموضوع. وتتطلب هذه  للمهتمين بهذا  مناسباً  عن اإلنتاج  على المصادر األولية، تعد بديالً 

دراسته موضوع  في  المنشور  علمي   الفكري  عمل  أي  مثل  مثلها  العلمية  والمراجعات  وتقييمه.  مختلفة  مصادر  من  وتجميعه 

 LibGuides: The Literature Review: 5. Organizing the Literature) تتكون من مقدمة، وجسم رئيسي، وخاتمة

Review. , 2020)  .كما هو مبين بالشكل التالي 

 

  •مكونات المراجعة العلمية :(4شكل)

 
 الفترة المحددة لبيان كم التسجيالت المنشورة في موضوع ما. بحث قام به الباحث من خالل محرك البحث جوجل في  •
 الشكل من إعداد الباحثة.  •

مقدمة المراجعة العلمية

نص المراجعة العلمية

ةخاتمة المراجعة العلمي
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على الكلمات المفتاحية، التي اعتمد عليها الباحث في رصد، وتتبع اإلنتاج الفكري المنشور في مجاله، وأيًضا    وتشتمل المقدمة

وتتضمن   العلمية،  المراجعة  وترتيب  لعرض  المستخدمة  والطريقة  عليها،  اعتمد  التي  البيانات  وقواعد  البحث،  محركات  في 

 ي يستند إليها الباحث في عرض، وتحليل، ومقارنة اإلنتاج الفكري.مقدمة المراجعات العلمية كذلك شرًحا للمعايير الت

فيتضمن اإلنتاج الفكري المتعلق بموضوع الدراسة، على أن يسير العرض تحت نمط واحد ثابت في   نص المراجعة العلميةأما  

المراجعات العلمية هو عرض خريطة واضحة المعالم عن    إعداد  الهدف منكل الدراسات التي يتم تناولها في المراجعة العلمية.  

البحثية النقطة  الفكري فقط، بل تناقشه بشكل نقدي، وتحدد المراجعة العلمية افإن    ،  وبناًء عليهطبيعة  لجيدة ال تلخص اإلنتاج 

المنهجية الفجوات  المشكالت  وتوضح  المراجعات   فيه،  فإن  المنشور،  الفكري  اإلنتاج  كم  في  التسارع  إلى  وبالنظر  البحثية. 

عن    العلمية التغاضي  عدم  مع  الدراسة،  موضوع  في  واالتجاهات  الدراسات  أحدث  لعرض  في  تحتاج  األساسية  الدراسات 

 المجال. 

لإلنتاج   الواعي  الوافي  والتجميع  المتأنية،  القراءة  الباحث  من  يتطلب  والذي  العنصر  هذا  أهمية  يدرك  أن  هنا  الباحث  وعلى 

 الفكري المرتبط ببحثه. ويجب أن تتناول كل فقرة جزئية محددة ترتبط فيما بينها.  

العلمية المراجعة  تلخيصخاتمة  على  تشتمل  المراجعة   .  أو نص  متن،  في  تم عرضه  لما  الرئيسية  واالختالف  االتفاق،  لنقاط 

 العلمية، مع بيان مكان دراسة الباحث من سياق اإلنتاج الفكري المرتبط ببحثه. 

 تاسعًا:األخطاء الشائعة في كتابة المراجعة العلمية 

 قد تكون واحدة من اآلتي: قد يقع الباحث في بعض المشكالت عند إعداده المراجعة العلمية، والتي

 اإلنتاج الفكري الذي اعتمد عليه الباحث ال يرتبط بمشكلة الدراسة.  -

 أهداف الدراسة غير واضحة في ذهن الباحث.  -

 الباحث لم يأخذ الوقت الكافي لتحديد اإلنتاج الفكري األكثر أهمية لموضوعه. -

 ن مصادر المعلومات األولية.  اعتماد بعض الباحثين على مصادر المعلومات الثانوية، بدالً ع -

مع إهمال   والدراسات التي تؤكد جهة نظرهم،  يميل بعض الباحثين إلى تضمين مراجعاتهم العلمية األبحاث، -

 .الدراسات والنتائج المخالفة لهم
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 خاتمة 

تناولت الدراسة موضوًعا هاًما وأساسيًا في البحث العلمي، وهو المراجعة العلمية، وبينت الدراسة أهمية المراجعة العلمية لبحث  

وأهدافها،   العلمية،  المراجعة  تعريفات  تناول  فيه  تم  المبتدئ  للباحث  توضيحيًا  سياقًا  الدراسة  قدمت  كما  األركان،  سليم  علمي 

هتمت الدراسة بعرض األنواع المختلفة للمراجعات العلمية، وأهم الطرق الواجب على الباحث اتباعها ومصادر إعدادها. كما ا

التي   البحثية  النقطة  إطار  في  فكري منشور يدخل  إنتاج  قام برصده من  ما  الدراسة إطاًرالعرض  فيها، وقدمت  لطبيعة   يعمل 

 ونات المراجعة العلمية وطرق كتابتها. المعلومات الواجب توافرها في المراجعة العلمية وعناصر ومك

على   تدريبهم  يتم من خاللها  للباحثين  تفعيل محاضرات وورش عمل  األكاديمي بضرورة  الباحثة ومن خالل عملها  وتوصي 

على  للوقوف  المنشور  الفكري  اإلنتاج  وتحليل  محددة،  بحثية  نقاط  في  الفكري  اإلنتاج  وحصر  رصد  وقنوات  وأدوات  طرق 

 الت الموضوعية، وذلك كنقطة أساسية إلعداد بحث علمي سليم.طبيعة المجا
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