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اجتاهات أعضاء هيئة التدريس بكليات اآلداب حنو النشر االلكرتوني 

 )دراسة استطالعية( اجملالت العلميةللبحوث يف 

 

 مولوج فريدة. أ/                                                                                             

 واللغات داباآلبكلية  باحثة دكتوراه

 اجلزائر - 2 البليدةلونسي علي جامعة 

 

  صلستخامل

 االلكرتونيحنو صناعة النشر معرفة اجتاهات أعضاء هيئة التدريس  إىل هدفت هذه الدراسة

مفردة  40ومن أجل حتقيق ذلك مت االعتماد على عينة ميسرة مشلت  العلمية، يف اجملالت للبحوث

وجود  أشارت النتائج إىل من أعضاء هيئة التدريس كليات اآلداب يف بعض اجلامعات اجلزائرية،

للبحوث يف اجملالت العلمية، كما تبني أن نشر االلكرتوني اجتاهات قوية لدى املستجوبني اجتاه ال

اهليئات العلمية يف خمتلف  اعرتافمعيق للنشر االلكرتوني للمجالت العلمية هو عدم  أهم

مصادر متويل اجملالت العلمية  ضعف يليه الكرتونياللبحوث املنشورة اجلامعات اجلزائرية 

أوصت  األخري، ويف جملالتللنشر االلكرتوني يف تلك االتأخر يف تبين اجلامعات ثم  االلكرتونية

 الدراسة بضرورة االعرتاف بالنشر االلكرتوني املستويف للشروط العلمية.

  الكلمات الدالة:

 .، اجملالت العلميةااللكرتونيالنشر  اجتاهات، أعضاء هيئة التدريس، كليات اآلداب،

 متهيد:

تشكل اجملالت العلمية قناة اتصال الباحثني جبمهور قرءاهم، لذلك حترص أرقى اجلامعات      

واملعاهد على وضع شروط علمية صارمة للنشر يف جمالتها، كما تتيح إمكانية النشر جلميع 

أن مير البحث العلمي على جلنة التحكيم  الباحثني يف خمتلف دول العامل بدون استثناء، شريطة

لتقييم جودته من طرف خرباء ومتخصصني يف موضوع البحث، كما متتلك تلك اجملالت خربة 

 واسعة يف جمال النشر والتحكيم مما أهلها العرتاف كبار الباحثني واملتخصصني جبودة منشوراتها.

شر خمتلف منتجاتهم العلمية من كتب، فتح التقدم التكنولوجي أفاقا متعددة للباحثني لن     

حيث رسائل وأطروحات دراسات علمية، حبوث مقدمة إىل مؤمترات علمية يف شكل الكرتوني، 

ساهم ذلك يف سرعة انتشار املعرفة واخنفاض تكلفة احلصول على تلك املنتجات باإلضافة إىل 

 التخفيض الكبري يف تكاليف النشر الورقي.
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نتيجة  ،انتشرت اجملالت االلكرتونية يف الدول الغربية بشكل كبريعمليا يف اآلونة األخرية     

إقبال الباحثني على النشر يف تلك اجملالت، ومن جهة أخرى قد يشكل عدم اعرتاف اهليئات 

العلمية يف اجلزائر )ويف بعض الدول العربية( باجملالت االلكرتونية عائقا أمام إقبال الباحثني 

على النشر االلكرتوني واللجوء إىل النشر الورقي، مما يستدعي ضرورة تدخل خمتلف األطراف 

عدم االعرتاف كون وذلك ل، وحمددة لهاملعنية لتأطري النشر االلكرتوني وحتديد ضوابط علمية 

 متعلق باجلوانب الشكلية وغري مرتبط مبضمون البحث وحمتواه.

  مشكلة الدراسة: -1

شر االلكرتوني للبحوث يف اجملالت العلمية مزايا عديدة للباحثني يف خمتلف يشكل الن     

الدول، ال سيما سرعة الوصول إىل املعرفة العلمية باإلضافة إىل ختفيض تكلفة النشر التقليدي 

)النشر الورقي(، ويف املقابل قد يشكل عدم اعرتاف بعض اهليئات العلمية باجملالت االلكرتونية 

 تقدم صناعة النشر االلكرتوني يف الدول العربية.حاجزا أمام 

اجتاهات أعضاء هيئة حول ومن هنا تربز مالمح مشكلة الدراسة من خالل ضرورة التباحث      

وعليه فإن هذه الدراسة حتاول  ،التدريس حنو النشر االلكرتوني للبحوث يف اجملالت العلمية

 اإلجابة على السؤالني التاليني:

 .؟اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو النشر االلكرتوني للبحوث يف اجملالت العلمية هيما  -

 .؟النشر االلكرتوني للبحوث يف اجملالت العلمية معيقات هي ما -

 أهداف الدراسة: -2

حنو النشر  جتاهاالسلط الضوء على حتاول أن تهذه الدراسة من الدراسات امليدانية، واليت د تع     

 :اآلتيحتقيق بغية ، وذلك االلكرتوني

اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو النشر االلكرتوني للبحوث يف اجملالت حتديد حماولة  -

 .العلمية

 النشر االلكرتوني للبحوث يف اجملالت العلمية معيقاتالتعرف على  -

 .تطوير صناعة النشر االلكرتوني، واليت قد تساهم يف لألطراف املعنيةتقديم توصيات  -

 أهمية الدراسة: -3

 من كونها:احلالية تنبع أهمية الدراسة      

 تتعرض ملوضوع النشر االلكرتوني، والذي مل يستويف حقه من البحث يف اجلزائر.  -

 توفر مؤشرات عن اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو النشر االلكرتوني لبحوثهم العلمية. -

 .للمجالت، مما قد يساهم يف إجياد حلول لذلك عن أهم معيقات النشر االلكرتونيتكشف  -
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 :جمتمع وعينة الدراسة -4

، يةامعات اجلزائركليات اآلداب باجليف  أعضاء هيئة التدريسيتكون جمتمع الدراسة من كل      

ونظرا لعدم وجود إطار حمدد لتعداد هؤالء وصعوبة الوصول إىل كل املفردات، مت اختيار عينة 

 55، حيث مت توزيع 2017سبتمرب وقد مت توزيع استمارات االستبيان يف شهر مفردة،  55ميسرة 

، وقد بلغ وعن طريق االمييل ومواقع التواصل االجتماعي استمارة عن طريق املقابلة الشخصية

وهي نسبة مقبولة، وقد مت إقصاء  %80استمارة مبعدل استجابة بلغ  44عدد االستمارات املسرتجعة 

 استمارة. 40ها لعدم استيفائها ملتطلبات الدراسة، وبالتالي مت إجراء التحليل على أربع استمارات من

 أداة الدراسة: -6

بهدف حتقيق أهداف الدراسة قمنا بتطوير استمارة استقصاء مشلت خمتلف أبعاد املوضوع      

 .الدراسات السابقة بعضاملدروس، حيث مت تطوير هذه االستبانة باالعتماد على 

األول على بعض املعلومات الشخصية  ور، اشتمل احملثالثة حماوروقد تضمنت هذه االستبانة      

الثاني لتحديد  ور، اخلربة املهنية، يف حني خصص احملةالعلمي رتبةالكعينة البحث  ملفردات

، أما عبارات( 07) اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو النشر االلكرتوني للبحوث يف اجملالت العلمية

 .(عبارات 06) النشر االلكرتوني للبحوث يف اجملالت العلمية معيقاتفخصص لتحديد  لثاحملور الثا

( 5، حيث منحت الدرجة )وافقةاملوقد مت االعتماد على مقياس ليكرت اخلماسي لقياس درجة      

( عند حتليل النتائج، 3إطالقا، كما مت استخدم الوسط الفرضي ) موافق( لغري 1، ودرجة )ملوافق متاما

وبعد االنتهاء من إعداد االستبانة مت عرضها على حمكمني اثنني إلبداء الرأي يف مضمونها، 

 ليتم بعد ذلك تعديل بعض الفقرات مبا يتناسب وتوصيات احملكمني.

 حدود الدراسة: -7

 مبا يلي: ادراسته ةالباحث تحدد    

 ية.اجلزائر امعاتخمتلف كليات اآلداب باجل يفأعضاء هيئة التدريس  -

 .2017/2018 وسم الدراسي خالل املأعضاء اهليئة الدائمني واملؤقتني -

 .ةستطالعيلتنفيذ الدراسة اال 2017سبتمربشهر  -

 لدراسة والدراسات السابقة:اإلطار النظري ل

 النشر االلكرتوني: مفهوم -1

وجتهيز ذلك النشاط الذي يتضمن اختيار " بأنه (2009)مقبل، يعرف النشر عموما حسب      

 التقنيات على االعتماد" بأنه االلكرتوني النشر (2002)أبو بكر، يعرف و، ''وتسويق املواد املطبوعة

"، النشر عمليات عليها تنطوي اليت اخلطوات مجيع يف املدى بعيدة االتصاالت وتقنيات احلديثة
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ذلك النوع من النشر الذي يتم فيه نقل املعلومة أو الرسالة " بأنه (2002غنيم ومحدي، ) كما يعرفه

التكنولوجيات احلديثة )كاحلاسبات  املتلقي )املستفيد( اعتمادا على الفكرية من املصدر )املؤلف( إىل

من  يستجد أنوما ميكن  االتصال، وشبكات مغنطةاملين ة( وما يرتبط بها من وسائط التخراآللي

 .يف تسجيل املعلومة ثم جتهزها وأخريا بثها تكنولوجيات أخرى

بية بني مفهومي فإن هناك تداخل يف معظم األدبيات العر (2013)كاظم ومصحب،  ووفقا لـ    

حيث أن كل واحد منها يعتمد على احلاسوب يف النشر  ،والنشر املكتيب النشر اإللكرتوني

االلكرتوني فيعين توفري مصادر املعلومات بشكل الكرتوني  رواالسرتجاع، أما النشوالتخزين 

استخدام احلاسوب يف عمليات إنتاج  بأنهوفوري، وعليه ميكن أن يعرف النشر االلكرتوني 

تشري مجيع الدالئل إىل أن  (1987)نبيل، وحسب  ،ومعاجلة ونشر املعلومات وتقدميها للمستفيدين

سادت  ة معلنة سقوط "حضارة الورق" اليتاإللكرتوني ستسحق الطباعة التقليديوسائل النشر 

  .م 1440 ع اإلنساني منذ اخرتاع الورق عاماجملتم

اجمللة العلمية االلكرتونية بأنها "كل جملة لديها جلنة علمية ومعايري وعليه ميكن تعريف     

ية بعد حتكميها يف شكل الكرتوني حمددة للنشر وترقيم دولي يؤهلها لعمليات نشر حبوث علم

على موقع الكرتوني رمسي"، وتعتقد الباحثة أن التوسع يف النشر االلكرتوني سوف يضفي املزيد 

 من الشفافية أثناء عمليات نشر البحوث العلمية. 

 :(2011 حممد، عنرت)النشر االلكرتوني  إىلمربرات اللجوء  -2

 املكان ضيق مشكلة على للقضاء مثاليا حال يشكل قد سبةواحمل املعلومات مصادر إىل اللجوء إن -

 سبةواحمل الوسائط حجم لصغر نظرا املكتبات منها تعاني اليت التقليدية املعلومات ملصادر املخصص

 .معلومات من حتتويه ما وعظم

 أينما الباحثني من كبري عدد قبل من الستخدامها الفرصة سبةواحمل املعلومات مصادر تتيح  -

 .الزمان أو املكان حلدود اعتبار دومنا كانوا

 مكان أي يف الطلب حتت فهي النسخ، نفاد مشكلة انتفاء على عالوة وسرعته التوزيع سهولة -

 .ذاته الوقت ويف العامل أحناء يف القراء ماليني إىل للوصول كافية الكتاب من واحدة فنسخة وزمان،

 .مناسبة فرتات على اجلديدة الطبعات وإصدار البيانات حتديث يف واملرونة السهولة -

 املعلومات واسرتجاع التكشيف يف متطورة آلية نظم على سبةواحمل املعلومات مصادر تعتمد -

 وتضييقها البحث دائرة توسيع أو وتقييدها الواصفات بني الربط عمليات إجراء من الباحث متكن

 .التقليدية املصادر باستخدام حتقيقه ميكن الا م وهذا ،مرضية نتائج حيقق مبا

 ومعاجلة ختزين يف اآللية النظم باعتماد واحدة لعملية كنتيجة العمليات من عدد إجراء ميكن -

 مكتبة يف املتوفرة املعلومات مبصادر اخلاصة رافيةالببليوغ السجالت ختزين بعد فمثال املعلومات،

 للناشرين وكذلك للعناوين وكشاف املؤلفني بأمساء وقائمة رافيةببليوغ قائمة استخراج ميكن ما

 .املوضوعات برؤوس وقائمة

 توفري املكتبات يف يتم كما ،املعلومات مصادر من وغريها للكتب اإللكرتوني النشر تكاليف قلة -

 تكاليف وكذلك والرتميم والتجليد والشحن والطلب التزويد إجراءات يف تصرف اليت املبالغ
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 يف االشرتاك دمج ميكن حيث متابعتها، يف تبذل اليت اجلهود واختصار الدوريات اشرتاكات

 .مدجمة أقراص على النص كاملة الدوريات من كبري عدد

ملدراء  املزمنة املالية املشكالت إحدى اخلصوص وجه على املطبوعة الدوريات تشكليف املقابل و     

  بسبب نقص التمويل . ،اجملالت العلمية

 :(2001اللبان شريف، ) ( نقال عن2014تيماجر، ) االلكرتوني النشر أشكال -3

 :أشكال أربعة ويتخذ ت،واجملال الصحف البيانات، قواعد اإللكرتونية الكتب الكمبيوتر، برامج جند
 .ورقي شكل يف نشره دون للمؤلف اإللكرتوني الشكل يأخذ: أولي إلكرتوني نشر -
 .للمؤلف الورقي النشر يسبق: مسبق الكرتوني نشر -
 .الوقت نفس يف والكرتوني ورقي شكل يف املؤلف نشر: موازي إلكرتوني نشر -
 النشر من الشكل هذا ويتيح الكرتونيا ورقي شكل يف مؤلفات نشر إعادة: الكرتوني نشر إعادة -

 بروتوكول أو اإللكرتوني الربيد عرب طلبها مبجرد فوري بشكل املؤلفات خمتلف على احلصول

 .املدجمة األقراص على وحفظها بنسخها القيام ثم امللفات نقل

 مزايا النشر االلكرتوني: -4

 :(املوقع االلكرتوني) يف األتي مزايا النشر االلكرتونيميكن حصر      

 والتجليد الورق على الطباعة تكلفة إىل اختفاء لكرتونياال النشر يؤدي :النشر تكلفة اخنفاض -

 بتكلفة تقارن ال وتكلفتها الليزر أقراصعلى  للطباعة امنخفضة جد تكلفة وجود مع ،والتغليف

 .واملوسوعات الكبرية اجمللدات وخاصة الكتب طباعة
 مقارنة ضخمة الورقية الكتب وشحن ونقل ختزين تكلفة  إن :والشحن التخزين تكلفة اخنفاض -

 والبوابات املواقع خالل من حتميلها يتم اليت أو الليزر أقراص على سواء اإللكرتونية بالنسخ

 .اإللكرتونية
 واملواقع البوابات خالل من اإللكرتوني احملتوى وتوزيع تسويق حالة يف :لموزعنيل احلاجة عدم -

 وحتميل شراء ويتم ،موزعني وال لوكالء حاجة فال النهائي واملستخدم الناشر بني العالقة تكون

 ختفيض على يساعد مما االئتمان، بطاقات بواسطة قيمته ودفع اإلنرتنت من مباشرة احملتوى

 .كبرية كمياتب شراءال وتشجيع سعرال
 النشر يف الفائقة السرعة يعين اإلنرتنت خالل من اإللكرتوني احملتوى إتاحة :االنتشارسرعة  -

 وبدون البوابة أو املوقع على نشره مبجرد وذلك العامل، يف مكان أي يف عليه احلصول وإمكانية

 لنشرل التقليدية بالطرق إليها الوصول يصعب كثرية أسواق فتح يتيح مما حواجز أي وجود

 .الورقي
 الكتاب يف توفري ال وهو ما ،السوق من طبعاته بعدم نفاذ لكرتونياال الكتابيتميز  :ةالوفر -

 .الورقي
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 للمحتوى واحلذف والتعديل ضافهاال لسهوله نتيجة :اجلديدة صدراتاال إعداد سرعه -

 .ةمتقارب فرتات يفأو اجمللة  للكتاب ةطبع من أكثر صدارإ ميكن لكرتونياال
 .الورق تصنيع نفايات عن الناتج التلوث من احلد خالل منوذلك  :البيئة على احملافظة -
 القارئ وحصول الكرتونيا املنشورة املادة تنقيح بسهولة ميكن حيث :والتنقيح التعديل سهولة -

 هو فقط حيتاجه ما وكل ،واجملالت بالكت طباعة إعادة إىل الناشر حيتاج فال التعديالت، على

 .االنرتنت شبكة على اجلديدة بالتعديالت املادة وضع ثم ومن لكرتونياا املخزنة املادة تعديل

 الدراسات السابقة: -5

 مراجعة الباحثة لألدبيات املتصلة مبوضوع الدراسة، أمكن احلصول على الدراسات التالية:  بعد     

هدفت للتعرف على مدى استخدام النشر االلكرتوني لدى طلبة  (2013)كاظم ومصحب،  دراسة     

مصادر املعلومات اليت يستخدمها الطلبة  أنواع التعرف علىلوم يف اجلامعة املستنصرية وكلية الع

بلغت نسبة االعتماد على النشر  النتائج أهمها: عدةالدراسة إىل خلصت  قدو، يف حبوثهم

% ونسبة عدم االعتماد بلغت 20,29% تليها نسبة االعتماد كليا 21,52نسبة  أعلىااللكرتوني جزئيا 

تعان بهم للحصول على مصادر النشر الذين يس لألشخاص%، تباينت نسب اختيار الطلبة 5,38

تليها نسبة االعتماد على  آخريننسبة  لالعتماد على باحثني  عليأااللكرتوني فجاءت 

 أعلىالطلبة يف حداثة املعلومات اليت يوفرها النشر االلكرتوني وبلغت  أراءتباينت  كما ،األساتذة

قل ا أما % 42,60ار الثاني حديثة بلغت حديثة جدا تليها نسبة االختي األول% لالختيار 53,78نسبة 

نسبة ملشاكل احلصول على  أعلىبلغت ، يف حني وهي لالختيار الثالث قدمية %3,58نسبة بلغت 

% وكانت تعود لعدم معرفة مواقع البحث االلكرتونية تليها مشكلة 26,80 مصادر النشر االلكرتوني

، %17,93 فبلغت الت التكنولوجيامشك ماأ% 24,42املواقع بشكل مباشر وبلغت  إىلطرق الوصول 

% 59,39 بـ نسبة أعلىالورقية  األصولذات  االلكرتونيةشكلت نسبة االعتماد على املصادر وأخريا 

 %.40,80بينما بلغت نسبة االعتماد على املصادر اليت ليس هلا بديل ورقي تقليدي 

إىل تشخيص واقع البحث العلمي يف اجلزائر والوقوف على أهم  هدفت (2013)مولوج، دراسة      

 مفردة من أعضاء هيئة التدريس، حيث 27االعتماد على عينة ميسرة تتكون من بمعوقاته، 

أشارت النتائج إىل ضعف جودة املنشورات العلمية، وأن أهم دافع الجناز األحباث هو الرتقية، كما 

املعوقات )الشخصية، املادية، اإلدارية، املنهجية( على جودة لكل  ال معنوياد تبني وجود تأثري

عدم وجود فروق دالة معنويا يف درجة تأثري تلك املعوقات على  البحوث العلمية، يف حني تبني

 ويف األخريجودة البحوث العلمية تعزى ملتغريات اجلنس، الرتبة العلمية، الكلية )التخصص(، 

أعلى للبحث العلمي إلعداد إسرتاتيجية حمددة املعامل  أوصت الدراسة بـضرورة تأسيس جملس

 .تثمني البحوث العلمية اجلادةوللبحث العلمي وتذليل إجراءات النشر، 

 أسباب على والتعرف االلكرتوني، النشر معوقات على للتعرف هدفت (2011عنرت حممد، ) دراسة     

 جامعة يف التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من االلكرتونية املعلومات مصادر من االستفادة عدم

 الرتقيات جلان اعرتاف عدميتمثل يف  العربي النشر معوقات أهم أن نتائجال شارتأ وقد سوهاج،

 النشر جمال يف العاملة الشركات بعض مستوى وضعف االنرتنت على املنشورة باألحباث

 عند للباحثني الفكرية امللكية حقوق حتمي قوانني عدم وجودباإلضافة إىل  ،االلكرتوني
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 ذكر دون اقتباسها من يسهل مما اإللكرتونية املكتبات خالل من أحباثهم نشر يف رغبتهم

 أن النتائج أظهرت فقد االلكرتونية املكتبات من االستفادة عدم يف األسباب عن أما ،املرجع

 خاصة تقنية ملشكالت لتعرضها نتيجة عناوينها تغيري إىل اإللكرتونية املكتبات بعض تعرض

 نوأ اليوم من خمتلفة أوقات يف اإلنرتنت انشغال من التدريس هيئة أعضاء ومعاناة الفريوسات

 .ملعلوماتها احلاجة حمدودية من الرغم على شهريا اشرتاكا تطلب املكتبات بعض

على مفهوم النشر اجلامعي، وتارخيه وتطوره ، الدراسة إللقاء الضوء  هدفت (2009)مقبل،  دراسة     

امعي يف واملعوقات اليت تواجه النشر اجل والتحديات اليت تواجه النشر اجلامعي يف العصر الرقمي،

خلصت الدراسة لوجود العديد من املعوقات يف وقد توصيات فعالة، بالعامل العربي واخلروج 

إنشاء مجعية أو احتاد  الدعوة إىلات أهمها: البلدان العربية، وأوصت الدراسة بــعدة توصي

للمطابع اجلامعية يف الوطن العربي، وعلى مستوى كل دولة من الدول، على غرار اجلمعيات 

واالحتاديات املوجودة يف العامل الغربي، تكون اجلمعية مسئولة عن التنسيق والتعاون بني 

العمل على وضع تشريعات عربية حلماية اجلهات املعنية بالنشر العلمي يف اجلامعات العربية، 

حقوق امللكية الفكرية املتعلقة باألوعية االلكرتونية، نظرا ألن التشريعات اخلاصة حبقوق 

 التأليف التقليدية ال تغطى كل اجلوانب املتعلقة بالتعامل مع املعلومات واألوعية االلكرتونية .

مشكالت حتكيم العلمي للبحوث والدراسات هدفت لتحديد أهم  (2007)عبد العزيز، دراسة      

تقسيم هذه املشكالت إىل وحماولة تقديم جمموعة من احللول لتلك املشكالت، حيث قام الباحث ب

وتتمثل يف التأخر يف التقييم، عدم الواقعية يف  ثالثة أقسام، أحدها يرجع إىل احملكم نفسه

والثاني يرجع إىل اجلهة الصادر منها  ،التقييم واالختالف يف منهجية تقييم اإلنتاج العلمي

ضعف املتابعة ، وتتمثل يف عزوف احملكمني عن قبول األعمال اخلاضعة للتحكيم العمل احملكم

والتنسيق وعدم فهم األنظمة من قبل احملكمني أو احملكم هلم والتباين يف نتيجة التحكيم، 

الختالف يف شروط وضوابط النشر، وتتمثل يف نشر حبوث طويلة، ا يرجع إىل احملكم له والثالث

 عدم قبول بعض اجملالس العلمية لبعض اجملالت.

لتعرف على تقييم األساتذة احملكمني العرب للمنهجية العلمية اليت هدفت  (2002)ناجي، دراسة      

تنطوي عليها البحوث التسويقية األكادميية املقدمة للنشر يف اجملالت الدورية العربية احملكمة، 

أستاذا حمكما من خمتلف اجلامعات العربية، أشارت  50باالعتماد على عينة مالئمة مشكلة من 

النتائج إىل أن مستوى تقييم األساتذة احملكمني للمنهجية العلمية للبحوث التسويقية املقدمة 

، كما للنشر كان إجيابيا، وأن األساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل البيانات كانت غري مالئمة

، كما تبني أن املقاييس املستخدمة يف قياس املتغريات يف البحوث التسويقية كانت غري صحيحة

اتضح أن العينة املستخدمة كانت غري مالئمة وغري كافية، يف حني كانت املراجعة األدبية 

 ملوضوعات حبوث التسويق شاملة.
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 تعقيب الباحثة عن الدراسات السابقة:

حبيث مل نعثر إال راسات املنجزة يف البلدان العربية عن النشر االلكرتوني، يالحظ قلة الد      

وعليه تعترب هذه الدراسة هي  على دراسة واحدة تطرقت ملعوقات النشر االلكرتوني يف مصر،

اليت حاولت التعرف على  -يف حدود علم الباحثة–الدراسة االستطالعية األوىل من نوعها 

، مما قد يساهم يف هيئة التدريس حنو النشر االلكرتوني يف البيئة اجلزائرية أعضاءاجتاهات 

 .سد الفجوة البحثية يف هذا اجملال البحثي

 امليدانية حتليل نتائج الدراسة

دام استخوذلك ب (SPSS)لقد مت االعتماد على احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية      

 .واملتوسطات احلسابية املوزونةاملئوية  التكرارات والنسب

 خصائص عينة الدراسة: -1

 ( خصائص مفردات العينة1اجلدول رقم )

 النسبة العدد املتغريات

الرتبة 

 العلمية

 %57,50 23 أستاذ مساعد

 %25,00 10 أستاذ حماضر

 %17,50 07 أستاذ التعليم العالي

 %100 40 اجملموع

اخلربة 

 املهنية

 %32,50 13 سنوات 5أقل من 

 %37,50 15 سنوات 10إىل  5من 

 %30,00 12 سنوات 10أكثر من 

 %100 40 اجملموع

 نتائج الدراسة امليدانيةاملصدر: 

يالحظ أن غالبية  ، حيثلرتب العلميةحسب ا( توزيع أفراد عينة الدراسة 01يبني اجلدول رقم )     

%، يف 25كما تبلغ نسبة األساتذة احملاضرين %، 57,50ذة املساعدين وذلك بنسبة املفردات من األسات

، وهذا أمر منطقي وطبيعي وقد يعكس الواقع %17,50حني ال تتجاوز نسبة أساتذة التعليم العالي 

 حبوث علمية.ونشر إىل حد ما كون الرتقية تتطلب اجناز 

يشري اجلدول إىل توزيع مفردات الدراسة حسب عدد سنوات اخلربة املهنية، حيث أن  كما     

%، كما تبلغ نسبة من ال تزيد خرباتهم عن 37,50 سنوات 10و 5ترتاوح نسبة من خربتهم ما بني 

 %.30تتجاوز نسبة ما تفوق خربتهم العشر سنوات  %، يف حني ال32,50 تمخس سنوا
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 ات مفردات عينة الدراسة:التحليل الوصفي إلجاب – 2

 الجتاهات حنو النشر االلكرتوني للمجالت العلمية( املتوسطات احلسابية 02جدول رقم )

ط املتوس العبارات  الرقم

 املرجح

 درجةال الرتتيب

 عالية 05 4,122 حبوث علمية ذات جودة مقبولة تنشر اجملالت االلكرتونية  1

عالية  03 4,386 بسهولة الوصول  اجملالت االلكرتونية تتميز 2

 جدا

التحميل اجملاني للبحوث  اجملالت االلكرتونيةتتيح معظم  3

 العلمية

عالية  02 4,465

 جدا

بقواعد النشر العلمي املتعارف  اجملالت االلكرتونيةتلتزم معظم  4

 عليها

عالية  01 4,517

 جدا

 عالية 07 3,809 العلميصداقية وثقة اجملتمع مب اجملالت االلكرتونية ظىحت 5

 04 4,366 يتم االستشهاد ببحوث اجملالت االلكرتونية من قبل الباحثني 6

عالية 

 جدا

 عالية 06 3,924 مواصفات فنية وشكلية جيدةاجملالت االلكرتونية متتلك  7

 - 4,226 رجح العاماملتوسط  امل

عالية 

 جدا

يتضح من خالل اجلدول أعاله وجود اجتاهات اجيابية حنو مجيع العبارات املتعلقة بالنشر      

، يف حني تراوحت املتوسطات 4,22االلكرتوني للبحوث العلمية يف اجملالت، وقد بلغ املتوسط العام 

 ، مما يعين ارتفاع درجة املوافقة.4,51و 3,80احلسابية بني 

م معظم اجملالت االلكرتونية بقواعد النشر العلمي املتعارف التزحيث أكد املستجوبني على ا     

معظم اجملالت االلكرتونية تتيح التحميل اجملاني ، كما وافقوا على أن 4,51مبتوسط قدره  عليها

اجملالت االلكرتونية تتميز ، وحسب مفردات عينة الدراسة فإن 4,46مبتوسط بلغ  للبحوث العلمية

يتم االستشهاد ببحوث اجملالت االلكرتونية من قبل كما ، 4,38قدره مبتوسط  بسهولة الوصول

اجملالت  ناحية جودة البحوث فيعتقد املستجوبني أن أما من، 4,36مبتوسط بلغ  الباحثني

متتلك اجملالت ، كما 4,12مبتوسط بلغ  حبوث علمية ذات جودة مقبولة رتنش االلكرتونية

وأخريا ، 3,92)لتسهيل القراءة واالطالع عليها( مبتوسط  ةااللكرتونية مواصفات فنية وشكلية جيد

وعليه يتضح وجود ، 3,80مبتوسط  صداقية وثقة اجملتمع العلميمباجملالت االلكرتونية  ظىحت

اجتاهات اجيابية قوية لدى املستجوبني اجتاه النشر االلكرتوني للبحوث يف اجملالت العلمية، مما 

 ر االلكرتوني.يدل على رغبتهم يف مواكبة النش

 ملعيقات النشر االلكرتوني للمجالت العلمية( املتوسطات احلسابية 03جدول رقم )

ط املتوس قاتاملعي الرقم

 املرجح

 الدرجة الرتتيب

عالية  02 4,355 االلكرتونية العلمية متويل اجملالت مصادر ضعف 1

البارزين على النشر يف اجملالت  الباحثنيإقبال قلة  2 جدا

 االلكرتونية

 عالية 04 4,118

عالية  01 4,556 عدم اعرتاف اهليئات العلمية بالنشر االلكرتوني 3

 جدا
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ط املتوس قاتاملعي الرقم

 املرجح

 الدرجة الرتتيب

التأخر يف تبين اجلامعات النشر االلكرتوني  4

 للمجالت

عالية  03 4,269

 جدا
بطئ عملية حتكيم البحوث املرسلة للمجالت  5

 االلكرتونية

 عالية 05 4,086

 عالية 06 3,981 امللكية الفكريةحقوق محاية ضعف  6

عدم اعرتاف اهليئات العلمية بالنشر يتضح من خالل اجلدول أعاله أن أهم معيق يتمثل يف       

هذا يعين أن الباحثني يعانون من ، و4,55وذلك مبتوسط مرجح قدره  للمجالت العلمية االلكرتوني

قرارات خمتلف اهليئات العلمية بشأن عدم قبول هذه املنشورات يف الرتقية، فمن غري تعسف 

املنطق عدم االعرتاف بكل اجملالت العلمية االلكرتونية وإطالق أحكام عامة على عدم موثوقية 

 أسس علمية إىليستند  أنفال بد  أو عدم االعرتاف ومصداقية ما تنشره، وأيا كان مربر الرفض

تعميم ن اجلزائر تتوجه حنو تفتقر إىل حجج موضوعية، خاصة وأ جمرد أهواء وليسومنطقية 

 النشر االلكرتوني للمجالت من خالل منصة "البوابة اجلزائرية للمجالت العلمية".

، 4,35مبتوسط  يتمثل املعيق الثاني يف ضعف مصادر متويل اجملالت العلمية االلكرتونيةو     

لفة النشر االلكرتوني للمجالت العلمية، إال أنها تعاني من نقص فعلى الرغم من اخنفاض تك

التمويل وعدم رغبة املؤسسات يف رعاية النشر االلكرتوني، فمما ال شك فيه أن هيئة النشر 

صيانته  تكاليف استئجار املوقع االلكرتوني وتكاليف لتسيري نشاطها ك األموالحتتاج إىل بعض 

وقد يعود سبب ذلك إىل عدم االعرتاف بها من قبل اهليئات  ،وأجور الطاقم اإلداري والتقين

 .واجملالس العلمية

 التأخر يف تبين اجلامعات النشر االلكرتوني للمجالتب يف حني يرتبط املعيق الثالث     

، وقد يرتبط ذلك بعدم وجود موافقة من طرف وزارة التعليم العالي وعدم 4,26مبتوسط قدره 

مبادرة خمتلف اهليئات العلمية بذلك، وعليه نتوقع أن يؤدي الرتخيص بإنشاء جمالت 

، وجتدر اإلشارة إىل توفر الكرتونية على مواقع اجلامعات إىل زيادة الطلب على النشر االلكرتوني

من اجلامعات على منشورات الكرتونية لرسائل علمية، مطبوعات علمية حمكمة، العديد 

باإلضافة إىل توفر نسخ الكرتونية من اجملالت الورقية وهو ما يتيح للطلبة والباحثني إمكانية 

 .حتميل ما هو متاح على تلك املواقع

 نشر يف اجملالت االلكرتونيةقلة إقبال الباحثني البارزين على البيتعلق فاملعيق الرابع  أما     

، يعترب نشر باحثني بارزين يف اجملالت االلكرتونية نوع من الرتويج لباقي 4,11مبتوسط بلغ 

الباحثني للنشر يف تلك اجملالت من خالل اقتداء الباحثني املبتدئني بهم، كما يعطي هلذه 

 اجملالت مصداقية وثقة كبريتني لدى اجملتمع العلمي.

مبتوسط  بطئ عملية حتكيم البحوث املرسلة للمجالت االلكرتونيةاخلامس مرتبط باملعيق      

، وقد يرتبط ذلك بتماطل األساتذة احملكمني يف إرجاع تقارير اخلربة إىل هيئة اجمللة 4,08قدره 

، وهو االلكرتونية تكون جمانية تطوعية أو اجملالتكون عملية التحكيم سواءا يف اجملالت الورقية 

يقلل من حتفيز الكثري من احملكمني للتعاون مع اجملالت العلمية، لذا يتوقع أن تقديم مكافآت ما 

 مالية )ولو رمزية( هلم قد حيفز الكثري منهم.

، مما يعين 3,98مبتوسط قدره  ضعف محاية حقوق امللكية الفكريةمرتبط باألخري املعيق      

د يرتبط ذلك بعدم تبين تلك اجملالت ختوف الكثري من الباحثني من سرقة حبوثهم، وق



 
 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات
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لسياسات نشر واضحة تؤكد على محاية البحوث املنشورة فيها وإىل عدم وجود لوائح تنظيمية 

 كافية تضمن حقوق املؤلفني للمنشورات االلكرتونية.

 نتائج وتوصيات الدراسة

 :نتائج الدراسة -1

هيئة التدريس حنو نشر البحوث يف اجملالت العلمية  أعضاءرصد اجتاهات  هدفت هذه الدراسة     

مفردة من األساتذة  40ومن أجل حتقيق ذلك مت االعتماد على عينة ميسرة مؤلفة من  االلكرتونية

  .اجلزائريةامعات يف خمتلف اجل اآلدابكليات يف 

 نتائج الدراسة:  -1

 أسفرت هذه الدراسة عن النتائج التالية:     

 اجتاهات قوية لدى املستجوبني اجتاه النشر االلكرتوني للبحوث يف اجملالت العلمية.وجود  -

 .م معظم اجملالت االلكرتونية بقواعد النشر العلمي املتعارف عليهاالتزا -

 وسهلة الوصول. تتيح التحميل اجملاني للبحوث العلمية معظم اجملالت االلكرتونية -

 .االلكرتونية من قبل الباحثنييتم االستشهاد ببحوث اجملالت  -

عدم اعرتاف اهليئات العلمية  من أهم معيقات نشر البحوث يف اجملالت العلمية االلكرتونية -

ثم  ،ضعف مصادر متويل اجملالت العلمية االلكرتونية للمجالت العلمية، يليه بالنشر االلكرتوني

 العلمية. لنشر االلكرتوني للمجالتلالتأخر يف تبين اجلامعات 

 الدراسة: توصيات -2

 تي:األيف ضوء النتائج املتوصل إليها توصي الباحثة خمتلف األطراف يف اجلزائر بـ     
اإلسراع يف االعرتاف باجملالت العلمية االلكرتونية املستوفية لشروط النشر العلمي ومطالبتها  -

 جبودة البحوث العلمية املنشورة بواسطتها.

 الرتخيص بإنشاء جمالت الكرتونية متخصصة وفق شروط علمية حمددة. -

توفري الرعاية املالية والدعم ومكافأة أحسن البحوث املنشورة الكرتونيا لتشجيع الباحثني على  -

 النشر. 

  مراقبة جودة املنشورات االلكرتونية بشكل دوري وغلق اجملالت اليت ال تلتزم مبعايري اجلودة. -

 املراجعقائمة 

 اسرتاتيجية حنو :واملكتبات املعلومات يف احلديثة التقنية (.2002اهلوش، ) حممود بكر أبو -1

 والتوزيع، القاهرة. للنشر الفجر ، داراملعلومات جمتمع ملستقبل عربية

 االتصال جملة ،والتحديات الواقع:  اجلزائر يف اإللكرتوني النشر(. 2014) نرميان، تيماجر -2

 .268-225ص  ص األول، العدد والصحافة،



 اجملالت العلميةاجتاهات أعضاء هيئة التدريس بكليات اآلداب حنو النشر االلكرتوني للبحوث يف 
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ندوة ، "أهم املشكالت وأبرز احللول"أخالقيات التحكيم العلمي عبد العزيز بن حممد الربيش،  -3

/  29 -28، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، "أحكام موضوعية أم رؤى ذاتية" لميالتحكيم الع

12/1428. 

 يف منه االستفادة وعدم االلكرتوني النشر معوقات(. 2011) العال، عبد أمحد حممد عنرت -4

 .26 ، العدد Cybrarians Journal ،ميدانية دراسة: منوذجا سوهاج جامعة العربية: اجلامعات

( 1991-1990النشر االلكرتوني يف عشر سنوات ) (. 2002غنيم حممد سامل ، محدي أمل وجيه، ) -5

، دراسات عربية يف املكتبات وعلم املعلومات، اجمللد السابع، العدد الثاني، ص ص دراسة ببومرتية

63-112. 

 -مؤمتر حركة نشر الكتب يف مصر النشر اجلامعي يف العصر الرقمي،  .(2009مقبل رضا سعيد.) -6

 .28-1(، جملة حبوث كلية اآلداب، ص ص.2009مايو،  13-11)اجمللس األعلى للثقافة، 

إشكالية جودة البحث العلمي يف اجلزائر من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  مال،مولوج ك -7

، جامعة اجلامعة والتشغيل: االستشراف، الرهانات واحملكامللتقى الدولي حول (، )دراسة ميدانية

 .2013ديسمرب  05-04املدية، يومي 

االلكرتوني ودروه يف تطوير البحث النشر (. 2013كاظم هناء عبد احلكيم، مصحب سيناء مشال، ) -8

 .946-934، ص ص العدد الثالث، 21د ل، اجملاإلنسانيةالعلوم  -معة بابل، جملة جاالعلمي

تقييم املنهجية العلمية للبحوث التسويقية األكادميية املقدمة للنشر يف اجملالت ناجي معال،  -9

، العدد التاسع، 5جملة احتاد اجلامعات العربية، اجمللد  ،"دراسة حتليلية" الدورية العربية احملكمة

2002.  

 .1987 أكتوبر ، العدد الثالث، 18، اجمللد  الفكر عامل ،واحلاسوب العربية اللغة (.1987) علي، نبيل -10

 ( متاح على املوقع التالي:25/08/2017مميزات وعيوب النشر االلكرتوني، )تاريخ االطالع  -11

- http://madontey.blogspot.com/2011/11/blog-post.html 


